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Abstrakt
Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu příčin vad a jejich prevenci v oblasti

nakupovaného zboží. Hlavní pozornost byla věnována vstupní kontrole ve společnosti Pramet

Tools, s. r. o., Šumperk, Uničovská 2, jež byla po analýze shledána nedostatečnou. Jedná

se o společnost, jež se zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů

a výrobou řezných nástrojů osazených slinutým karbidem.  V diplomové práci je provedena

analýza šesti dodavatelů z hlediska počtu dodávaných produktů, jež nesplňují požadovanou

jakost, a to za kalendářní rok 2010. Při této analýze byla použita Paretova analýza, kde se

určily vady, jež jsou považovány za tzv. důležitou většinu. Dále byla provedena analýza

z hlediska podílů neshodných jednotek v dávkách a určení dodavatele, jež je pro společnosti

primární. Jedna z možností řešení je zavedení statistické přejímky, kdy byl navržen postup pro

společnost Pramet Tools, s.r.o. a následně byla provedena zkušební verze. V neposlední řadě

bylo navrženo zlepšení komunikace s dodavateli a jejich motivace.

Klíčová slova:

Dodavatel, vada, reklamace, zboží, dodávka, kontrola, přejímka, plánování, analýza .

Abstrakt
The present Thesis is focused on analyzing causes of faults and prevention of their occurrence

within the scope of material purchasing. After analysis of material incoming inspection, it was

found to be unsuficient. Therefore, the work was mainly focused on Incoming Inspection. The

Thesis was performed with a company which produces replaceable cutting tips of hard metal

and cutting tools dressed with hard metal. The Thesis analyzes six suppliers (present in 2010)

with highest number of delivered products, which do no conform with the requested quality

demands. Pareto analysis was applied to determinate the defects considered as the „important

majority“. Next analysis showed ratio of non-compliant units per batch and determination of a

strategic supplier (A-supplier). Implementation of statistical acceptance inspection might be a

solution for this problem. A step-by-step realization for Pramet Tools, s.r.o. was offered and a

trial operation was performed. It was also suggested to improve communication and to

increase engagement of respecive suppliers.

Key words:

Supplier, defect, claim, goods, delivery, inspection, receiving inspection, planning, analysis
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Úvod

Jedním z rozhodujících požadavků na tvorbu systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 je

identifikace příčin snižujících jakost produktů a procesů, jejich odstranění a vytvoření

podmínek pro to, aby se jejich vliv minimalizoval či vůbec nemohl projevovat. Tento problém

vyžaduje jasné vymezení zodpovědnosti každého pracovníka za jakost jeho činnosti, systém

dokumentování všech aktivit, nařízení rozhodnutí spojených se zabezpečováním jakosti, aby

bylo možno dojít zpětně k prvotní příčině odchylky požadované úrovně jakosti a vyvodit

z toho žádoucí aktivity. Součástí celého komplexního systému řízení je tzv. „ seven tools“

řízení a zdokonalování jakosti. Právě „seven tools“ a jiné postupy zabezpečování jakosti, jako

je statistická přejímka, jsou účinnými nástroji zkoumání variability procesu.

V úvodní části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska dané problematiky. Další

část práce bude zaměřena na analýzu současného stavu. V této části bude pozornost věnována

jednotlivým dodavatelům. Po této analýze by mělo být zřejmé jaký dodavatel je pro

společnost dominující, a to jak z pohledu počtu vad, tak i z pohledu počtu dodávaných kusů.

V další části práce bude navrženo zlepšení v oblasti, jež vyplyne jako nedostatečná z analýzy

současného stavu ve společnosti. Návrh bude samozřejmě ve společnosti i vyzkoušen a

zhodnocen. V poslední části práce budou navržena i další možná řešení pro zlepšení v oblasti

nakupovaného zboží.



2

1 Teoretické možnosti řešení problematiky

V této kapitole je věnována pozornost úloze nakupování v organizacích, definování

požadavků na dodávky a dodavatele a v neposlední řadě i celkové politice a strategii vztahů

s dodavateli. Dále jsou zde popsány i statistické metody, které jsou využity k analýze

současného stavu.

1.1 Úloha nakupování v organizacích a management partnerství

Odběratelsko – dodavatelské vztahy svou úrovní značně ovlivňují i konečné produkty, které

jsou vytvořeny odběratelskými organizacemi a nakonec ovlivňují i míru spokojenosti a

loajality individuálních spotřebitelů, kteří se nacházejí až na samém konci tohoto řetězce.

V současné době prakticky nejsou na trhu firmy, které nenakupují, právě naopak jsou tam

právě firmy, které se orientují na ostatní aktivity a nakupují například dílčí komponenty u

ostatních firem. Tyto činnosti jsou rozvíjeny hlavně u velkých organizací, a proto se

nakupování stalo jednou z nejdůležitějších aktivit je možno jej chápat jako systematické

zabezpečování surovin, materiálu, služeb a v neposlední řadě i informací tak, aby byly

splněny všechny požadavky zákazníka, a to z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury i

místa dodání.[1]

Už v počátku je nutné si uvědomit, že management partnerství s dodavateli nevytěsňuje

proces nakupování na okraj zájmu, ale že jej obohacuje o nové přístupy a aktivity, jež

zapříčiňují jakostně vyšší úroveň vztahů mezi dodavateli a odběrateli. Dříve bylo bohužel na

dodavatele pohlíženo jako na jakéhosi nepřítele, který má zájem, co nejlépe obelstít

odběratele. Právě i dnes mohou podobné postoje ovlivňovat rozhodování manažerů

dodavatelských organizací, nicméně z dlouhodobého hlediska jsou tyto postoje zcela

nepřijatelné, a to těžší je pak prosazovat vztahy založené na vzájemné důvěře. S tímto souvisí

i charakteristika rolí, v nichž se nacházejí oba zmiňovaní partneři. Je samozřejmostí, že

dodavatelé vždy budou vzbuzovat u odběratelů určitý pocit averze. Chápou je jako své



3

nepřátele. Je potom na dodavatelích, aby odběratele přesvědčili o tom, že jejich nepřáteli

nejsou a že jim jde o to, aby si osvojili principy skutečně vzájemné výhodné spolupráce [1].

Jednou z typických činností, jež odběratelé provozují je, že dodavatelům dávají stále více

najevo, že mají v záloze ještě několik dodavatelů, kteří by toho stávajícího mohli nahradit.

Nedílnou součástí jsou úvahy o přístupech k zabezpečování jakosti dodávek. V současné době

je dominujícím přístupem k definování požadavků na jakost dodávek striktní plnění

specifikací, jež jsou obvykle stanoveny normami a různými předpisy, a to vše je prováděno

bez ohledu na splnění požadavků odběratele a následně zákazníka. V současné době by se

mělo brát v úvahu propojení požadavků konečných zákazníků s požadavky na dodávky.

 Dalším problémem je, že při dodání dodávky nevyhovující jakosti jsou negativně ovlivněny a

veškeré následující procesy. A to např. výroba, prodej a jiné. Aby se zabránilo takovýmto

následkům, jejichž příčinou jsou nevýkonní dodavatelé, dělají nákupčí obranná opatření, které

jim mají předcházet. Primárním opatřením je tzv. kvalifikační třídění (quialification

screening), které se snaží eliminovat nevýkonnost dodavatele v parametrech, jako je pozdní

dodávka, nedodání zboží, nebo dodávka nekvalitního zboží. Sekundárním cílem je jednoduše

se ujistit, že dodavatel bude za dodávku zodpovědný a senzitivní k dalším přáním a potřebám

nákupčího. [17]

1.1.1 Definování požadavků na dodávky a dodavatele

Definování požadavků na dodávky jsou chápány aktivity, jež se jeví jako samozřejmé a

dlouhodobě chápané, že nad nimi není potřeba ztrácet čas. Ale právě tyto aktivity zapříčiňují

mnohdy až 40 % reklamací uplatňovaných odběrateli, kterým by mohlo být předcházeno

právě jasným a  přesným definováním požadavků. Pokud se odběratel nezaměří na tyto

činnosti, tak dodavatel ani při sebevětší snaze neuspokojí odběratelovi požadavky, a to není

způsobeno neochotou či jiným negativním postojem ze strany dodavatele, ale pouze jeho

nedostatečnou informovaností ze strany odběratele.
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Tato nedostatečná informovanost může být zapříčiněna i nejasnou a neúplnou formulací

požadavků, jež vedou k dodatečným, časově obvykle nenáročným, ale naprosto zbytečným

konzultacím [1].

V praxi jsou požadavky na dodávky chápány jako mix požadavků na vlastní dodávané

produkty, požadavků na procesy a systémy managementu u dodavatelů a požadavků na další

služby a činnosti spojené s dodávkami. A právě odběratelská organizace je zodpovědná za to,

aby tyto požadavky byly kompletní, srozumitelné a jednoznačné. Pro tento účel je mnoho

využít například metodu QFD, která je v dnešním pojetí chápána jako strukturovaný proces

identifikace a přenesení požadavků zákazníků do všech etap vývoje a realizace produktu.

1.1.2 Prvky politiky a strategie vztahů s dodavateli

Již na samotném počátku tohoto procesu by měli zaměstnanci ze strany odběratele dohlédnout

na to, aby byly pečlivě shromážděny výchozí podklady, ze kterých bude jasně zřetelné

množství i sortiment produktů, které je třeba nakoupit. To je potřeba si uvědomit hlavně při

nakupování nového zboží, které dosud odběratelská firma nenakupovala.

Základní vstupy pro definování požadavků na dodávky: [1]

- podnikatelské plány na následující zvolené období,

- přehled nově získaných zakázek,

- informace od zákazníků,

- seznam dodavatelů jednotlivých typů dodávek,

- požadavky jednotlivých organizačních jednotek odběratele,

- dokumentované postupy odběratele, jež se vztahují procesům nákupu,

- záznamy o spolupráci s dodavateli v minulém období,

- informace o naléhavosti a důležitosti nakupovaných položek aj.
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1.1.3 Postup při definování požadavků na dodávky

Proces tvorby požadavků na dodávky nesmí být nikdy samostatnou prací, ale musí být

využíváno týmu a týmových činností. Samotný postup definování požadavků na dodávky

začíná již samotným shromažďováním podkladů pro jejich definování, následuje samotné

definování a následné přezkoumání těchto požadavků. Po těchto třech krocích je nutné si

položit otázku, zda je tento seznam úplný a pokud ano, tak poté má smysl si položit další a

zároveň poslední otázku, a to zda jsou v požadavcích zahrnuty i požadavky všech

zainteresovaných stran. Po pozitivním zjištění se provede schválení a uvolnění požadavků a

v neposlední řadě se projednají požadavky se samotnými dodavateli. Pokud by byli odpovědi

negativní na otázky ohledně úplnosti seznamu požadavků a zda jsou zahrnuty požadavky

zainteresovaných stran, tak je potřeba se vždy vrátit relativně na začátek, a to před definování

požadavků.

Přesná specifikace požadavků odběratele na jakost dodávek je mimořádně důležitá.

Specifikacemi jakosti se rozumí souhrn požadavků odběratele na dodávku, jedná se např. o:

1. technické parametry,

2. požadavky na objem dodávky,

3. požadavky na způsob přepravy,

4. kritéria přijatelnosti dodávky,

5. cena dodávky a platební podmínky,

6. interní dodavatel, tj. jiná organizační jednotka odběratele,

7. postupy řešení neshod,

8. požadavky na systém jakosti u dodavatele, atd. [2]

Při definování požadavků na dodávky může být využita metoda QFD, která je obvykle

interpretována jako strukturovaný proces identifikace a přenesení požadavků zákazníků do

všech etap vývoje a realizace produktů. Mnohé zahraniční zkušenosti potvrzují, že tato

metoda zvyšuje prodejnost nových produktů až o 19 %, zkracuje dobu přípravy a náběhu

nových procesů u odběratelů až o 70 %, snižuje náklady na jednotlivé procesy až o 30 %,

zlepšuje úroveň vztahů s dodavateli a zejména garantuje to, že požadavky externích zákazníků
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budou vždy preferovány. Ve všech stupních aplikace metody QFD je k analýze dat využíván

speciální druh matice – tzv. dům jakosti. Na začátku jsou známy požadavky zákazníka. Je

nutné zjistit, jak tyto požadavky ovlivní znaky jakosti, k tomuto účelu může být využit např.

diagram příčin a následků. Tato metoda, ač velmi účinná, není v českých podnicích zatím

uplatňována. QFD je určena plánovačům kvality. Měli by se zaměřit na vlastnosti nového,

nebo stávajícího výrobku nebo služby [16].

1.2 Předběžné hodnocení dodavatelů

Problém hodnocení dodavatelů vyvstává denně před každým podnikem, který se snaží o

vybudování systému jakosti. Jsou to aktivity jednorázového charakteru, vykonávané

odběratelem ještě před uzavřením smlouvy o dodávkách s cílem identifikovat ty dodavatele, s

kterými bude možné navázat vzájemně výhodnou kooperaci [1].

Toto hodnocení může být založeno na:

 posuzování shody vzorků výrobků dodavatele

V praxi se vyskytují případy, kdy si odběratel vyžádá od potenciálního dodavatele

vzorek budoucí dodávky.

 hodnocení dodavatele plnit požadavky

Přístupů k podobnému hodnocení je několik, doporučovány jsou zejména:

1. analýzy dosavadních vlastních zkušeností s posuzovaným dodavatelem,

2. analýzy dosavadních zkušeností jiných firem s daným dodavatelem,

3. analýzy způsobilosti procesů u vytypovaného dodavatele aj.

 analýza referencí jiných odběratelů

Odběratel má vždy právo zjistit si určité informaci o dodavateli již před zahájením

jejich spolupráci, a to ať jiných firem, či z www stránek apod [1].
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1.3 Společné plánování s dodavateli

V současné době je viditelné, že současným trendem mezi odběrateli a dodavateli je týmová

práce a ta se odráží právě ve společném plánování. Společným plánováním rozumíme týmové

činnosti obou stran, jež vedou k optimalizaci procesů managementu partnerství s dodavateli.

Obecně by se mělo rozvíjet společné plánování u těch dodavatelů, kteří jsou pro organizaci

důležitější nebo mají monopolní postavení na trhu. Společné plánování s dodavateli je

realizováno v několika základních oblastech a to:

- plánování jakosti dodávek,

- ekonomické plánování,

- plánování manažerských aktivit,

- procesně orientované plánování.

Výstupem společného plánování jakosti dodávek může být plán jakosti. Metodická

doporučení, jak tento plán vytvořit můžeme najít v normě ČSN ISO 10 005, popřípadě dle QS

9000 kde je tento přístup označován jako APQP (Advanced Product Quality Planning). Tato

metodika byla původně vypracována speciální pracovní skupinou tří největších amerických

automobilek (GM, Chrysler, Ford) v polovině devadesátých let. Poskytuje všeobecný návod

na zpracování plánů jakosti dodávaných komponentů společnými týmy odborníků (zástupci

zákazníka a dodavatele). [3]

1.4 Využité metody pro řešení problému v oblasti nakupovaného zboží

Tato práce je zaměřena na pouze na vybranou část dodavatelů, a to na ty, které jsou pro

organizaci nejdůležitější.  Bude zde použita Paretova analýza, která poslouží k určení skupiny

kritických vad, což je jedním z úkolů diplomové práce.



8

1.4.1 Paretova analýza

Paretova analýza je technika využívající principu, pomocí něj se při řešení problémů stanoví

priority. Realizuje se pomocí Paretova diagramu, tudíž se jedná o grafické znázornění příčin

uspořádaných sestupně od nejdůležitějších až po ty méně důležité. Cílem Paretovy analýzy je

oddělit podstatné faktory od méně podstatných a ukázat, na které místo by mělo být zaměřeno

zlepšování. [4].   Analýza se provádí v následujících krocích:

 Nejdříve musí být zvoleny faktory, které jsou dány problémem a je třeba je vyřešit (např.

vysoký počet reklamací). Každý problém musí být zhodnocen, a to buď z hlediska prosté

četnosti faktorů, nebo z hlediska nákladového nebo z hlediska významnosti faktorů. Analýza

může být prováděna pouze z jednoho hlediska. Dále je zvoleno období sběru dat, pracovník

provádějící sběr, způsob zjišťování dat a je připraven formulář pro záznam dat. Dalším

krokem je sestrojení Paretova diagramu. Nejdříve se seřadí faktory sestupně, zapíše se četnost

faktorů, vypočítá se kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost v procentech. Poté

bude sestrojen Paretův diagram. Levou vertikální osu označíme stupnicí od nuly do hodnoty

sumy četností faktorů. Na pravé vertikální ose označíme relativní kumulovanou četnost od

0 % do 100 %. Nyní bude sestrojen sloupcový graf, kdy 1 sloupec = 1 faktor. Nakonec je

sestrojena Lorenzova křivka, která spojuje body, jejichž souřadnice odpovídají úrovni pravé

hranice daného sloupku a hodnotě kumulované četnosti v procentech odpovídající danému

faktoru [13]. Jakmile je Paretův diagram hotov, musí být určena životně důležitá menšina.

Základním pravidlem je 80 % kumulativních součtů. Na pravé ose odečteme 80 % a

promítneme je přes Lorenzovu křivku na osu x. Vlevo od kolmice spuštěné z Lorenzovy

křivky na osu x leží faktory tvořící životně důležitou menšinu. [3]

Na obr.1 vidíme Paretův diagram a uplatnění tohoto pravidla:
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Obr. 1 Paretův diagram a uplatnění pravidla 80/20

1.4.2 Statistická přejímka

Podstatou statistické přejímky je následná kontrola, jež je založena na výběru určitého počtu

kusů. Statistická přejímka je pod anglickým názvem nacházena jako Acceptance Sampling a

hlavním cílem statistické přejímky je určit (rozhodnout) zda přijmout či zamítnout daný

materiál (nože frézy, vrtáky, destičky …), a to s ohledem na splnění nebo naopak nesplnění

předem stanovených požadavků na jakost [17]. Díky tomu by měli být sestavené takové

přejímací postupy, které budou vhodným způsobem poskytovat záruky jak dodavateli, tak i

odběrateli a dané postupy budou z hlediska nákladů na kontrolu pokud možno co

nejekonomičtější. Jednou z několika výhod statistické přejímky je, že se nejedná o výsledek

stoprocentní kontroly (ta je nereálná z hlediska časové náročnosti a nákladů), ale kontroly či

analýzy kusů náhodně odebraných z posuzované dávky [5].   Zda dávka bude přijata či

nikoli se rozhodne na základě předem stanovených pravidel, které se nazývají přejímací

plány, a právě díky nim se rozhodne zcela nezávisle.
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Statistická přejímka se využívá u třech typů kontrol, a to při vstupní, mezioperační a také

samozřejmě i  při výstupní kontrole v případech jestliže: [6]

A) Máme velkou dávku, tudíž stoprocentní kontrola je příliš nákladná.

B) Stoprocentní kontrolu není možno realizovat.

C) Stoprocentní kontrola nemá stejnou účinnost.

D) Náklady vynaložené na příjem neshodného produktu jsou minimální.

 Statistická přejímka je spojena se dvěma druhy chyb v oblasti testování, a to s chybou

prvního druhu (α) jejíž podstatou je nepřijetí dávky, která má přijatelnou úroveň jakosti a

chybou druhého druhu (β), která je specifikována tak, že dojde k přijetí dávky s nepřijatelnou

úrovní. Chyba prvního druhu je nazývána také jako riziko dodavatele a chyba druhého druhu

jako riziko odběratele. Je samozřejmostí, že se očekává, aby byly obě chyby co nejmenší.

Na základě existence těchto chyb je možno konstatovat, že přejímka je spojena s testováním

hypotézy, a to konkrétně hypotézy o podílu neshodných jednotek p v prověřované dávce,

přičemž nezamítnutí hypotézy vede k přijetí celé dávky.

Úroveň jakosti, jež se značí AQL a je vyjadřuje se v procentech a představuje přípustnou

úroveň jakosti, která je pro odběratele přípustná. Hodnota požadované úrovně se určí na

základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž dodavatel má samozřejmě zájem

na tom, aby dávky s úrovní AQL byly zamítány co nejméně. [7]

Existují dvě možné varianty pojetí AQL, jež závisí, zda se jedná o izolovanou dávku či se

jedná o sérii dávek od jednoho dodavatele. Jestliže jde o izolovanou dávku, pak AQL

představuje přípustné procento neshodných jednotek nebo přijatelný počet neshod na sto

jednotek v dané dávce. V případě, že jde o sérii je AQL chápáno jako mezní přijatelná

hodnota průměrného procenta neshodných jednotek nebo průměrného počtu neshod na sto

jednotek ve výrobním procesu, z něhož dávky pocházejí.
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Postupy statistických přejímek jsou tvořeny různými systémy pro určitou variantu.

Statistické přejímky dělí podle pěti hledisek [6] :

1. V závislosti na charakteru znaku jakosti.

Dle charakteru znaku jakosti se statistická přejímka dělí na statistickou přejímku

srovnáváním a statistickou přejímku měřením.

2. Dle počtu výběru, na jehož základě se rozhoduje o přijetí či zamítnutí dávky.

Dělí se na: přejímku jedním výběrem, přejímku dvojím a několikerým výběrem a

přejímku postupným výběrem.

3. Podle způsobu nakládání se zamítanou dávkou.

Z toho hlediska se dělí na přejímku opravnou (rektifikační) a beztravnou

(nerektifikační).

4. Dle četnosti kontroly.

Dle četnosti kontroly záleží na tom, zda se kontroluje každá dávka, či pouze každá

k-tá dávka (občasná přejímka).

5. Podle způsobu výroby.

Existuje přejímka pro hodnocení úrovně jakosti jednotlivých izolovaných dávek (typ

A) a přejímka pro hodnocení průměrné úrovně jakosti série dávek téhož produktu od

téhož dodavatele, které jsou vyráběny za stálých podmínek (typ B).
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1.4.3 Regulace procesu

Satistická regulace procesu bude využita pro zobrazení podílu neshodných jednotek v na

kupovaných dávkách, kdy dojde k názornému zobrazení procesu nakupování ve společnosti

Pramet Tools.

Statistická regulace procesu (SPC) představuje nástroj řízení jakosti, jelikož včasné odhalení

odchylek v procesu od předem nadefinované úrovně poskytuje možnost provést zásahy do

procesu s cílem udržovat jej dlouhodobě na přípustné a stabilní úrovni, popřípadě proces

zlepšovat [5]. Tento popis je jistě přesný, ale v mnoha organizacích by bylo lépe SPC

definovat jako jednoduchý, efektivní přístup k řešení problémů a zlepšování procesů nebo

dokonce k zastavení tzv. ,,výrobního chaosu“ [14].

Prioritním cíle statistické regulace procesu je dosažení a následné udržení procesu ve

statisticky zvládnutém stavu, tak aby byla zajištěna shoda produktů s předem definovanými

požadavky na produkt, tzn., že proces je způsobilý. SPC se stejně jako mnoho nástrojů pro

řízení jakosti skládá z několika fází, a to [14]:

1) fáze přípravná,

2) fáze zabezpečování stavu statistické zvládnutosti procesu,

3) fáze analýzy a zabezpečování způsobilosti procesu,

4) fáze vlastní realizace statistické regulace procesu.

Ad 1) V této fázi je nutné identifikovat cíle regulace, následně stanovit znaky jakosti nebo

parametry procesu, které budou představovat regulovanou veličinu. Dále stanovit místa

v procesu, zvolit vhodnou metodu pro získání vybraných hodnot zvoleného znaku jakosti,

zvolit vhodnou délku kontrolního intervalu, zvolit vhodný způsob realizace výběru, dále

zvolit vhodný rozsah výběru, vhodný typ regulačního diagramu, připravit sběr a záznam dat.

Ad 2) Cílem této fáze je identifikace a odstranění vymezitelných vlivů od těch náhodných.

Jako vymezitelné vlivy je možno chápat jako vlivy zdrojů variability, které za běžných

podmínek na proces nepůsobí [15]. Oba typy příčin jsou na obr. 2.
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Obr. 2 Náhodné a vymezitelné příčiny variability [5]

Ad 3) Součástí analýzy způsobilosti procesu je zkoumání, zda proces jež byl v předchozí fázi

identifikován jako statisticky zvládnutý, je také schopen dosahovat požadavků zákazníka

definovaných např. ve formě tolerančních mezí.

Ad 4) V poslední fázi je proces udržován ve statisticky zvládnutém stavu a zároveň je proces

způsobilý. Cílem je pomocí regulačních diagramů včas signalizovat poruchy v procesu,

následně je identifikovat a odstranit.

1.4.3.1 Postup sestrojení regulačního diagramu [5]

Při sestavení regulačního diagramu je nutno dodržovat následující postup:

1. Volba regulované veličiny.

2. Sběr a záznam dat.

3. Ověření předpokladů o datech.

4. Volba rozsahu výběru.

5. Volba vhodného regulačního diagramu.

6. Výpočet hodnot zvolené výběrové charakteristiky.



14

7. Ověření a zajištění statistické zvládnutosti procesu.

8. Ověření a zabezpečení způsobilosti procesu.

9. Vlastní regulace procesu.

Obecně jsou regulace dělena na regulaci měřením a regulaci srovnáváním. Regulace měřením

je využita v případě, že znak jakosti, kterým je proces regulován, je spojitou náhodnou

veličinou a regulace srovnáváním je využita v případě, že znak jakosti má charakter diskrétní

náhodné veličiny. Informace pro statistickou regulaci srovnáváním lze získat většinou rychleji

a levněji než při regulaci měřením. Pro statistickou regulaci srovnáváním, jež bude využita

v následujících kapitolách, existují tyto regulační diagramy:

a) pro podíl neshodných jednotek v podskupině (regulační diagram p),

b) pro počet neshodných jednotek v podskupině stejného rozsahu n (diagram  np),

c) pro počet neshod v podskupině ( diagram c),

d) pro počet neshod na jednotku v podskupině (diagram u).

 Princip regulačního diagramu je zobrazen na obr.3.

Obr. 3 Ukázka regulačního diagramu [5]
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Zde se jedná o klasické Shewhartovy regulační diagramy. Ty patří do skupiny regulačních

diagramů bez paměti, jelikož v aktuální hodnotě použitého testového kritéria nezohledňuje

jeho předchozí hodnoty. Proto se tyto diagramy hodí především pro odhalování větších

sporadických odchylek v procesu. Tyto odchylky jsou větší než 2σ od požadované úrovně.

Stanovení regulačních mezí je klíčovým krokem při konstrukci diagramu. Jejich nesprávné

nastavení by mohlo způsobit ovlivnění účinnosti regulačního diagramu.
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2 Analýza reklamací v oblasti nakupovaného zboží

V této kapitole bude představena společnost Pramet Tools a dále bude věnována pozornost

samotné analýze současného stavu, ve které bude provedeno zhodnocení dodavatelů, a to jak

z hlediska četnosti přijímaného zboží, tak z hlediska počtu reklamovaných kusů. Budou zde

využity různé statistické metody.

2.1 Profil společnosti

Pramet Tools, s.r.o., Šumperk, je společnost zabývající výrobou vyměnitelných břitových

destiček ze slinutých karbidů a výrobou řezných nástrojů osazených slinutým karbidem. Více

jak padesátiletá tradice a zkušenosti ve výrobě slinutého karbidu, reprodukovatelná kvalita

materiálů a kontinuální výzkum a vývoj umožnily firmě Pramet Tools získat jednu

z vedoucích pozic na tuzemském trhu. Již od roku 1999 započala nová etapa společnosti, kdy

bylo navýšeno základní jmění a získané prostředky byly použity na nákup aktiv. V dalším

období proběhly investice do firmy již z vlastních zdrojů. Firma inovovala celý výrobní

sortiment materiálu, a to nejen pro tvářecí a lisovací nářadí, ale i nástroje pro třískové

obrábění, jak po stránce materiálové, tak po stránce nových tvarů a geometrií nástrojů.

Cílem společnosti Pramet Tools, s. r. o., je nabízet svým zákazníkům výrobky s optimálním

poměrem ceny a užitných vlastností. Od roku 1996 vlastní firma certifikát ČSN EN ISO 9001

a v roce 2004 získala certifikát ČSN EN ISO 14001. Dále ve společnosti proběhly úspěšně

zákaznické audity dle norem řady VDA.

Společnost Pramet Tools prodává své výrobky spolu s technickým poradenstvím

poskytovaným sítí technického servisu. V současné době Pramet Tools, s. r. o. soustřeďuje

své obchodní aktivity na získání nových zákazníků v zahraničí. Dodává výrobky do všech

evropských zemí a část prodeje směřuje do zemí severní a jižní Ameriky, jihovýchodní Asie a

jižní Afriky. Z důvodů rozšíření obchodních aktivit společnost založila dceřiné společnosti na

Slovensku, v Německu, v Polsku, Rusku a v Itálii [8].
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2.2 Současný stav řešené problematiky

Ve společnosti Parmet Tools, s.r.o. je danou problematiku vytvořen projekt s cílem zvýšení

jakosti dodavatelů. Tento projekt vznikl na základě zjištění velkých ztrát v oblasti

nakupovaného zboží. Společností Pramet Tools bylo učiněno zjištění, že počet

reklamovaných kusů je v poslední době stále vyšší a je na čase tento počet zredukovat na

přijatelnou úroveň.

Celý projekt by měl být zaměřen na identifikace vad, které jsou pro společnost kritické a na

jejich následné odstranění. Dále by měla být zhodnocena vstupní kontrola ve společnosti,

jelikož v současné době se na většinu vad přichází až na základě reklamací. Této

problematice je věnována kapitola 2.4 a kapitola 2.5. Analýza současného stavu je

provedena za rok 2010, jelikož je nutné pracovat s údaji za celý kalendářní rok. Úkolem je

snížit počet přijímaných kusů, jež neodpovídají požadované jakosti.

 Vstupní kontrola probíhá následujícím způsobem:

Příjem zboží:

Dodané zboží je přijato dle průvodní dokumentace pracovníkem příjmu zboží, který

provede množstevní přejímku dle dodacího listu. Zboží přijme na sklad na jednotlivé

lokace. V případě zjištěných nedostatků při příjmu tuto skutečnost oznámí technikovi

řízení jakosti a předá mu potřebnou dokumentaci (kopie dodacího listu, faktury, jiné).

Takovéto případy jsou následně řešeny jako aktivní reklamace směrem k dodavateli

v souladu se směrnicí pro Reklamační řízení. [9]

Výběr zboží pro vstupní kontrolu:

Technik ŘJ určí výrobky, které budou pravidelně kontrolovány. Seznam těchto výrobků

bude k dispozici na útvaru řízení jakosti a bude podle potřeby aktualizován. Určené

výrobky budou přijímány do režimu „Kontrola jakosti“ v SAPu (naskladněné zboží

nebude do uvolnění z Kontroly jakosti k dispozici obchodu).

Konkrétní dávky ke kontrole určí technik ŘJ (v případě jeho nepřítomnosti kontrolor

jakosti).
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Tab. 1 Velikost výběru (počet kontrolovaných kusů z dávky):

výrobky velikost
dávky

počet
měřených kusů

do 10 ks 2

11 - 20 ks 3nože

nad 20 ks 5
do 10 ks 2frézy, vrtáky, upínací systémy
nad 10 ks 3

náhradní díly bez rozdílu
velikosti 3

Vstupní kontrola – měření:

Výrobky musí splňovat požadavky dle platné výkresové dokumentace (výkresy jsou

v PC - databáze výkresů).

Aby nedocházelo k nečekaným výkyvům v dodávkách, spolupracuje firma s více dodavateli,

kteří jsou v případě nutnosti schopni zabezpečit dodávku požadovaného zboží,

v požadovaném množství a čase. Z tohoto důvodu má společnost Pramet Tools k dispozici

veškeré výkresy výrobků, jež v případě potřeby operativně poskytne potřebnému dodavateli.

Při plánování nákupu společnost ze stanovených cílů a strategie podniku, respektive obchodní

činnosti podniku. Plán nákupu vychází z plánu výroby a tento od plánu prodeje. Plánování

nákupu probíhá z časového hlediska v těchto úrovních: strategické, taktické a operativní.

Potřeby podnikových útvarů lze rozdělit do těchto skupin:

a) potřeby založené na základě pravidelné potřeby (plánovaná objednávka),

b) potřeby vznikající na základě nepravidelné potřeby (speciální objednávka),

c) potřeby na základě nepředvídatelné potřeby (opravy zařízení),
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d) potřeby nákupů investičního charakteru (středně a dlouhodobé plánování),

e) neodkladné objednávky - doplnění stavu zásob, špatná kvalita zásob, atd.

Nákupní oddělení spolupracuje při plánování nákupu s dalšími vnitropodnikovými útvary za

využití moderních informačních technologií. Záznam a přenos informací ve správném

časovém horizontu je jedním z klíčových faktorů pro kvalitu plánování.

2.3 Výběr a charakteristika dodavatelů

V současné době jsou hlavními dodavateli společnosti Pramet Tools:

 Karned Tools, s.r.o.,

 Nářadí Š + V Dubicko, s.r.o.,

 Dolfamex,

 SECO Tools,

 HPMT Malajsie,

 Pilana.

Karned Tools, s.r.o.:

Firma Karned a.s. Děčín je v současnosti vedoucím výrobcem nástrojů s destičkami ze

slinutých karbidů v České Republice. Firma má v tomto oboru již téměř šedesátiletou tradici,

dále má za sebou poměrně dlouhou a zajímavou historii, sahající až do čtyřicátých let

minulého století, kdy lze poprvé hovořit o výrobě nástrojů v Děčíně.

V současné době, po všech změnách, je firma Karned a.s. moderní, perspektivní firmou s ve

vlastnictví českých subjektů, orientovanou výrazně na budoucí růst a rozvoj při zachování

současného sortimentu výroby. [8]
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Od tohoto dodavatele společnost Pramet Tools odebírá hlavně frézy a vrtáky, přičemž katalog

nakupovaného zboží má samozřejmě společnost k dispozici. Každé nakupované zboží má

svůj katalog, v němž jsou uvedeny jednotlivé technické parametry výrobku i s detailním

nákresem. Jestliže se jedná o nový výrobek, který ještě nebyl do společnosti dodáván, tak

Pramet Tools pošle dodavateli potřebnou výkresovou dokumentaci k výrobě nového výrobku.

Spol. Karned s.r.o. a samozřejmě i ostatní dodavatelé v podobných případech výkresy schválí

a výrobek vyrobí.

Nářadí Š + V Dubicko, s.r.o.:

Firma Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. byla založena v roce 1999. Jejími zakladateli jsou Miroslav

Šafář a Aleš Vidomus. Původní myšlenka a zaměření činnosti firmy byla specializace na

kovoobráběcí nástroje, převážně soustružnické nože a tento trend přetrvává i v současnosti.

Hlavním výrobním programem byly nože pro řezání závitů a upichování. [9]

Rozvoj firmy se nezastavil, naopak v současnosti již disponuje dalšími stroji, a to jak

klasickými, tak i CNC a zaměstnává na 20 zaměstnanců. Díky moderním technologiím

v oblasti obrábění i měření je firma schopna vyrobit téměř jakýkoli obráběcí nástroj, ale i

klasický strojírenský dílec. Aby možnosti výroby neovlivňovala externí kooperace, bylo nutné

pořídit vlastní vakuovou kalírnu na tepelné zpracování dílců. Kalírna byla uvedena do

provozu počátkem roku 2008.

Tato společnost má své sídlo pouze cca 23 kilometrů od společnosti Pramet Tools.

SECO Tools:

Společnost SECO Tools je mateřskou společností pro společnost Pramet Tools. Tato

společnost má sídlo ve Švédsku. Je to jeden z mála dodavatelů, kteří nemají sídlo na území

České republiky. SECO se aktivně podílí na zlepšení produktivity a konkurenceschopnosti v

oblasti řezání a obrábění kovů. SECO je společnost známá svým sortimentem nástrojů a

destiček pro frézování, soustružení a další oblasti obrábění. SECO nabízí výkonná řešení pro

obrábění předním společnostem po celém světě. Letecký průmysl, Těžba ropy a zemního
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plynu, Energetika a Zdravotnický průmysl jsou jen jedněmi z mnoha oborů, pro které máme

připraveny vysoce specializované technologie.

Jelikož je SECO mateřskou společností, tak v současné době má společnost Pramet Tools

k této společnosti jiný přístup než k ostatním dodavatelům. V současné době u výrobků

společnosti SECO neprobíhá vstupní kontrola.

2.4 Rozdělení reklamací ve společnosti

Na konci roku 2010 byl ukončen monitoring reklamací, který probíhal celý kalendářní rok

2010. Reklamce jsou v současné době rozděleny podle dodavatelů. Evidence reklamací a

průběžné výsledky projektu jsou uloženy v databázi Lotus Notes společnosti, tudíž k ní mají

přístup všichni pověření zaměstnanci (zaměstnanci ÚŘJ).

Rozdělení reklamací je možno vidět v tab. 2., jež zobrazuje pouze část reklamací. Celou

tabulku je možno shlédnout v příleze číslo 1.

Dále je v tabulce 2 možno vidět, že reklamace jsou rozděleny podle dodavatelů a dále se vždy

uvádí celkové reklamované množství, které je rozděleno na uznané a neuznané reklamce.

V tabulce je uvedena pouze část reklamací. Po těchto informacích se zaznamenalo i typ vady,

druh materiálu v neposlední řadě i výrobky kterých se daná reklamace a daná vada týká.

Celková tabulka o přehledu reklamací je v příloze č 1 a 2. Tato tabulka byla zpracovávána

v rámci praxe, jež jsem podstoupila ve společnosti Pramet Tools.
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Tab. 2  Přehled reklamací na dodavatele za rok 2010

Následně byla zpracována tabulka reklamovaného množství podle typu výrobku, na němž

byla vada odhalena. V této tabulce jsou již uvedeny pouze počty reklamovaného množství u

dodavatelů Karned Tools, s.r.o., Nářadí Š + V Dubicko, s.r.o., Dolfamex, SECO Tools,

HPMT Malajsie a Pilana.

Tab. 3 Počty reklamovaných kusů

Typ výrobku Počet reklamovaných kusů
VBD polotovar 11730

VBD hotové 8204
náhradní díl 1112

prášek 917
šrouby 875
frézy 139
nože 8

upínače 7
ostatní 5

planžeta 1
štítek na krabičce 1

vrtáky 0
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že největší reklamované množství je u vyměnitelných

břitových destiček, jež jsou do společnosti dodávány formou polotovaru a další nejvíce

reklamované jsou vyměnitelné břitové destičky – hotové a náhradní díly.

Vyměnitelná břitová destička je slinutého karbidu a slouží k soustružení, frézování a vrtání.

Tato destička je upevněna na daném nástroji a slouží jako jeho řezná část. Obrázky destiček je

možno na obrázku 4.

Obr. 4 Ukázka VBD

2.5 Přijaté dodávky

Počty přijatých dodávek do společnosti Pramet Tools od jednotlivých dodavatelů jsou

uvedeny v tab. č. 4, kde je vždy uveden celkový počet dodávek, dále počet kontrolovaných

dodávek a v poslední řadě i počet dodávek, které jsou ve společnosti uvolněny s atestem.

Výrobky, které jsou uvolněny na atest, se nekontrolují, jelikož dodavatel zašle listinu na které

jsou veškeré potřebné údaje o daném výrobku a v některých případech i výsledky výstupních

kontrol u dodavatelských organizací. Tento postup se provádí z kapacitních důvodů ve

společnosti. Procentuální vyjádření těchto hodnot je možno vidět v tabulce č.5.

Následně počty přijatých kusů do společnosti Pramet Tools, s.r.o. jsou uvedeny v tab.č. 6.
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Tab. 4 Přehled počtu přijatých dodávek za rok 2010

Dodavatelé Počet dodávek Počet kontrolovaných dodávek Atest
Karned Tools 2170 155 202

Nářadí Š+V Dubicko 737 65 170
HPM Malajsie 1092 10 0

Seco 502 0 0

Tab. 5 Procentuální vyjádření počtu dodávek za rok 2010

Dodavatelé % dodávek % kontrolovaných dodávek % atest
Karned Tools 48,21 7,14 9,31

Nářadí Š+V Dubicko 16,37 8,82 23,07
HPMT Malajsie 24,26 0,92 0,00

Seco 11,15 0,00 0,00

Procentuální vyjádření celkových dodávek a následné vyjádření kontrolovaných dodávek a

dodávek, které byly propuštěny na atest je možno vidět na obr. č 5.

Obr. 5 Graf procentuálního vyjádření přijatých dodávek za rok 2010
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Z obrázku číslo 2 je možno vidět, že společnost Karned Tools je z hlediska celkového počtu

dodávek  jednoznačně dominující dodavatel. Následuje dodavatel HPM Malajsie a Nářadí

Š+V Dubicko.

Přičemž z grafu je zřejmé, že například u společnosti Nářadí Š+V Dubicko je počet dodávek,

jež byly přijaty na atest je vetší než celkový počet dodávek.

U mateřské společnosti SECO Tools nepřichází žádné dodávky na atest, ale ani žádné

dodávky nejsou kontrolovány, jelikož společnost SECO je mateřskou společností a

v současné době je vše založena na vzájemné důvěře. U tohoto dodavatele jsou uvedeny

pouze počty přijatých kusů hotových vyměnitelných břitových destiček a upínačů. S těmito

dvěma druhy výrobků od dodavatele SECO bude počítáno v dalších analýzách.

Tab. 6 Přehled celkového počtu přijatých kusů v roce 2010

Dodavatelé Počet kusů počet kusů v %
Karned Tools 25 343 13,85

Nářadí Š+V Dubicko 10 676 5,84
HPMT Malajsie 16 307 8,91

Seco 130 610 71,40
Na obr. 3 je možno vidět procentuální vyjádření počtu přijatých kusů do společnosti Pramet

Tools, s.r.o., jež byly přijaty za rok 2010.

Obr. 5 Graf procentuálního vyjádření počtů přijatých kusů v roce 2010
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Z grafu je možno vidět, že co se týče počtu přijatých kusů, tak je jednoznačně dominující

společnost SECO Tools, která naopak u vyjádření počtu dodávek byla až na pomyslném

čtvrtém místě. Dále dodavatelé Karned Tools, Nářadí Š+V Dubicko a HPMT Malajsie jsou

v počtech kusů zcela vyrovnáni. Pohybují se od 2% do 6%, což je zcela zanedbatelný rozdíl.

Co se týče rozhodnutí o dominujícím dodavateli, tak je nutno se dívat na počty přijatých kusů

a ne na počty dodávek, jelikož ty nejsou rozhodující. Rozhodujícím ukazatelem je právě počet

přijatých kusů od dodavatelů, tudíž se na základě této analýzy zaměříme na dodavatele SECO

Tools.

2.6 Určení kritických vad

Tato problematika je zpracována pomocí Paretova diagramu, který umožní oddělení

podstatných vad od těch méně podstatných. Výsledkem této analýzy jsou obrázky č. 6 a 7

Paretova analýza. Samozřejmě k sestavení grafů je potřeba sestavit potřebné tabulky (tab. č.  4

a 5 Tabulka k sestavení Paretova diagramu), jež tvoří základ pro vytvoření grafu. Tato tabulka

je sestavena ze všech výše uvedených dodavatelů.

Paretova analýza byla provedena ze dvou hledisek:

1) V prvním diagramu jsou zahrnuty veškeré přijaté dodávky od všech výše uvedených

dodavatelů.

2) V druhém diagramu jsou uvedeny všechny přijaté dodávky od dodavatelů Karned

Tools, s.r.o., Nářadí Š + V Dubicko, s.r.o., Dolfamex, HPMT Malajsie a Pilana. A u

dodavatele SECO Tools jsou uvedeny pouze hotové vyměnitelné břitové destičky

(VBD) a upínače, a to z toho důvodu, aby tito dodavatelé mohli být srovnáni ze

stejného hlediska. Jelikož pouze hotové VBD a upínače jsou ve společnosti Pramet

Tools přijímány na sklad stejně jako veškeré zboží od ostatních dodavatelů.
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Ostatní produkty od společnosti SECO Tools nejsou přijímány na sklad, ale jsou

přebírány ihned do výroby.

Tab.7 Tabulka k sestavení Paretova diagramu (Ad 1)

Typ vady Četnost Kum. Četnost Kum. Čet.v %
chyba objednávky 6546 6546 28,49

neuznáno 4025 10571 46,00
smíchání objednávek 2000 12571 54,71

hrany poloměru 1953 14524 63,21
otřepy 1842 16366 71,22

tloušťka, výška vložky 1099 17465 76,00
přebytečné množství 960 18425 80,18
zkorodované šrouby 875 19300 83,99

HCS příliš vysoká 823 20123 87,57
špatná délka 812 20935 91,10

špatný průměr otvoru 540 21475 93,45
špatná manipulace 504 21979 95,65

žádný výr.chyba-jiný důvod 207 22186 96,55
omyl ze strany zákazníka 200 22386 97,42

špatný průměr otvoru 130 22516 97,99
ostatní 129 22645 98,55

značení, balení 99 22744 98,98
chybějící osazení na stopce 77 22821 99,31

zavinění ze strany externího dodavatele 52 22873 99,54
nevyhovující rozměr 30 22903 99,67

žádný výr.chyba-jiný důvod 12 22915 99,72
různé tvary hran 10 22925 99,77

chybně označená krabička 10 22935 99,81
špatné množství 10 22945 99,85

prasklý obal 7 22952 99,88
prasklá fréza 4 22956 99,90

prasklá  fréza v drážkách 4 22960 99,92
chybně provedená lůžka 2 22962 99,93

prasklé zuby frézy 2 22964 99,93
chybný upínací průměr 2 22966 99,94

jsou velké nenapovlakované místa 2 22968 99,95
špatná fyzikální vlastnost 2 22970 99,96

chybný štítek na krabičce nože 1 22971 99,97
nedořezaný závit 1 22972 99,97

nevyhovující tvrdost 1 22973 99,97
chybí odlehčení v rozích 1 22974 99,98

chybný úhel lůžka 1 22975 99,98
záměna upínače v krabičce 1 22976 99,99
špatná fyzikální vlastnost 1 22977 99,99
špatná fyzikální vlastnost 1 22978 100,00

žádosti vyhověno z jiného důvodu 1 22979 100,00
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Po zpracování výše uvedené tabulky následuje samotné zpracování Paretova diagramu při
jehož zpracování bylo použito pravidlo 80/20.

Obr. 6 Paretův diagram

Tento diagram tedy odpovídá platnosti pravidla 80/20, tedy situaci, kdy 80% celkových vad je

způsobena 20% vad z jejich celkového počtu. Tudíž vady, na které by bylo nutné se zaměřit

jsou: chyba objednávky, reklamace neuznána, smíchání objednávek, špatné hrany poloměru,

otřepy, tloušťka vložky, přebytečné množství.

Za rozhodující diagram je považován diagram na obrázeku č. 7, jelikož v něm jsou zobrazeny

vady u výrobků, které jsou od všech dodavatelů do společnosti přejímány stejným způsobem.

Pro sestavení tohoto diagramu byly použity data, jež jsou uvedeny v tabulce č.8 (Tabulka

k sestavení Paretova diagramu)
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Tab. 8 Tabulka k sestavení Paretova diagramu (Ad 2)

Typ vady Četnost Kum. Četnost Kum. Čet.v %
chyba objednávky 4843 4843 54,35

smíchání objednávek 2000 6843 76,80
zkorodované šrouby 875 7718 86,62
špatná manipulace 500 8218 92,23

neuznáno 324 8542 95,87
žádný výr.chyba-jiný důvod 207 8749 98,19
chybějící osazení na stopce 77 8826 99,06

nevyhovující rozměr 30 8856 99,39
žádný výr.chyba-jiný důvod 12 8868 99,53

různé tvary hran 10 8878 99,64
chybně označená krabička 10 8888 99,75

prasklá fréza 4 8892 99,80
prasklá  fréza v drážkách 4 8896 99,84
chybně provedená lůžka 2 8898 99,87

prasklé zuby frézy 2 8900 99,89
chybný upínací průměr 2 8902 99,91

jsou velké nenapovlakované místa 2 8904 99,93
chybný štítek na krabičce nože 1 8905 99,94

nedořezaný závit 1 8906 99,96
nevyhovující tvrdost 1 8907 99,97

chybí odlehčení v rozích 1 8908 99,98
chybný úhel lůžka 1 8909 99,99

záměna upínače v krabičce 1 8910 100,00

Obr. 7  Paretův diagram reklamací za rok 2010
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I tento diagram odpovídá pravidlu 80/20, tudíž vady na které je potřeba zaměřit pozornost

jsou chyba objednávky a smíchání objednávek.

Opět všechny tyto důležité vady jsou od dodavatelské společnosti SECO Tools, která byla

vyhodnocena i jako hlavní dodavatel na základě výše provedené analýzy počtu dodávaných

kusů do společnosti Pramet Tools (viz. obr.5)

Pro přehlednost byly dále sestaveny Paretovy diagrami i pro jednotlivé dodavatele zvlášť.

Pouze pro dodavatele Pilana není diagram sestrojen, a to z důvodu malého počtu reklamací za

rok 2010. V tomto uvedeném roce byla na tohoto dodavatele nárokována pouze jedna

reklamace.

Paretovy diagramy pro jednotlivé dodavatele:

Při zpracování všech Paretových diagramů pro jednotlivé dodavatele bylo použito pravidlo

80/20.

1) SECO TOOLS – tento graf je sestrojen pro VBD – hotové a upínačů, jež jsou ve

společnosti Pramet Tools přijímány na sklad.

Obr. 8 Paretův diagram – SECO (VBD) za rok 2010
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Vady, na něž by měla být zaměřena pozornost, jsou totožné vadami, jež jsou na obrázku č. 7.

2) SECO TOOLS – tento graf zahrnuje veškeré dodávané zboží do společnosti Pramet

Tools.

Obr. 9 Paretův diagram – SECO (veškeré zboží)

Po zpracování reklamcí je možno vidět, že kritické vady jsou totožné s vadami, jež byly

odhaleny pomocí obrázku číslo 6, ve kterém jsou zahnuti všichni dodavatelé a všechny

přejímané výrobky.

Co se týče určení kritických vad pomocí pravidla 80/20, tak vady na obrázcích č. 2 a 5 jsou

vady identické a u obrázků č. 3 a 4 taktéž. Jedná se o vady chyba objednávky a smíchání

objednávky.



32

3) HPMT INDUSTRIES

Obr. 10 Paretův diagram – HPMT INDUSTRIES za rok 2010

Z tohoto diagramu je zřetelné, že u dodavatele HPMT INDUSTRIES sídlícího v Malajsii je

nutno zaměřit se na vady, jež jsou chybějící osazení na stopce a různé tvary hran.

4) KARNED TOOLS

Obr. 11 Paretův diagram – Karned Tools za rok 2010
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U dodavatele Karned Tools, který je na druhém místě co do počtu zasílaných kusů do

společnosti Pramet Tools, jsou nevýznamnějšími vadami: nevyhovující rozměr, špatná délka

fréz, prasklý obal a prasklá fréza v drážkách.

5) Š + V DUBICKO

Obr. 12 Paretův diagram – Š + V Dubicko za rok 2010

U tohoto dodavatele je zřejmé, že nejzávažnější vadou jsou zkorodované šrouby. Jelikož u

tohoto dodavatel byly pouze tři reklamace, kdy právě již zmíněné zkorodované šrouby byly

reklamovány v počtu 877 a chybné lůžko a nevyhovující rozměr byli u reklamací v počtu

jedna a jedna. Velikost dávky se šrouby byla 1200, takže je možno říci, že vadných šroubů

bylo téměř 73%. Z výše uvedené analýzy současného stavu je zřejmé, že největší pozornost

by měla být věnována dodavateli SECO, jež je pro společnost Pramet Tools primární

dodavatel, a to jak v počtu dodávaných kusů, tak v počtu reklamovaných kusů.

Dalším problémem je současně probíhající vstupní kontrola, která neprobíhá podle předem

platných normou stanovených pravidel, velikosti dodávek adekvátně neodpovídají velikosti

kontrolovaného výběru. A u primárního dodavatele SECO v současné době vstupní kontrola

neprobíhá. Jelikož do současné doby bylo vše založeno na vzájemné důvěře. Proto v dalších

kapitolách bude navrženo využití statistické přejímky pro vstupní kontrolu ve společnosti

Pramet Tool, s.r.o..
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2.7 Zhodnocení procesu nakupování pomocí regulačního diagramu

Při nákupu zboží od dodavatelů se dlouhodobě vyskytoval nežádoucí podíl neshodných

jednotek, proto pro zhodnocení procesu nakupování byl použit regulační diagram p, který

určuje podíl neshodných jednotek. Výběrovou charakteristikou v tomto regulačním diagramu

je podíl neshodných jednotek na jednotku ve výběru pj, proto je tento diagram vhodné použít i

tam, kde nelze zajisti konstantnost výběru.

Je důležité určit hodnoty CL, LCL a UCL. Tento diagram byl sestaven pro všechny

dodavatele kromě dodavatele SECO, jelikož u tohoto dodavatele nebyla doposud žádná

vstupní kontrola. Z tohoto důvodu byl tento dodavatel pro tuto analýzu vynechán, jelikož by

nebylo možno spočítat veškeré potřebné údaje k sestrojení diagramu. Pro sestavení

regulačního diagramu byly použity hodnoty, jež jsou uvedeny v tab. 9. Hodnoty pro sestrojení

diagramu jsou z reklamací dodavatelům za rok 2010.

Tab. 9 Data pro regulační diagram

Pořadí Velikost
dodávek Počet nesh.jednotek xj/nj

1 5 1 0,20
2 25 10 0,40
3 70 70 1,00
4 10 7 0,70
5 12 10 0,83
6 11 5 0,45
7 11 1 0,09
8 4 2 0,50
9 17 16 0,94

10 4 1 0,25
11 3 2 0,67
12 11 11 1,00
13 22 2 0,09
14 16 1 0,06
15 11 1 0,09
16 4 4 1,00
17 2 2 1,00
18 2 1 0,50
19 11 1 0,09
20 34 1 0,03
21 1200 875 0,73
22 22 1 0,05
23 1 1 1,00
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Obr.  13 Regulační diagram p

Vysvětlivky:

UCL – horní regulační mez (Upper Control Limit)

CL – centrální přímka ( Central Line)

LCL – dolní regulační mez (Lower Control Limit)

Pro sestrojení regulačního diagramu, který je na obr. 13 byly použity tyto výpočty:

6804,0
1508
1026

1

1 








k

j
j

k

j
j

n

x
pCL (1)

4711,13/)6804,01(6804,036804,0/)1(3  npppUCL (2)

1103,013,3/)6804,01(6804,036804,0/)1(3  npppLCL (3)

V případě, že dolní mez vychází v záporných číslech je nutno ponechat dolní mez nulovou.

Podle vztahu (2) a (3) se určují regulační meze v diagramu p v případě, že pro nj platí:
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nj n -0,25 n  , n  + 0,25 n (4)

Pokud pro některý výběr tento vztah neplatí, je nutno určit tzv. individuální meze:

jj npppUCL /)1(3  (5)

jj npppLCL /)1(3  (6)

Z výše uvedeného diagramu je zřejmé, že všechny body neleží uvnitř regulačních mezí.

Konkrétně u podskupiny číslo 20 leží bod mimo meze. Dále u podskupin 13, 19 a 20 je

zřejmé, že hodnoty leží na dolní regulační mezi. Jelikož, některé výběry nesplňovaly

podmínku nj n -0,25 n  , n  + 0,25 n , bylo nutné u některých podskupin (číslo podskupiny:

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23) vytvořit individuální meze. Hlavním

problémem však je, že společnost Pramet Tools přebírá od dodavatelů velké procento

neshodných jednotek. Proto byla provedena analýza procesu a jako nevyhovující se projevila

vstupní kontrola, tudíž je nutné provést systémové opatření, které povede k výrazné redukci

zmetkovitosti v oblasti nakupování.
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3 Možnosti zlepšení kvality dodávek  pro společnost

Na základě výše uvedené analýzy současného stavu dané problematiky v Pramet Tools, s.r.o.

je po dohodě ve společnosti vhodné využít statistickou přejímku, která je pro společnost

značnou pomocí v oblasti vstupní kontroly. Statistická přejímka umožní společnosti na

základě výběru objektivní posouzení, zda přejímací soubor vyhovuje předem definovaným

požadavkům na jakost či nikoli.

V minulosti byla vstupní kontrola založena na vzájemné důvěře, a to z důvodu, že dodavatel

SECO Tools je mateřskou společností společnosti Pramet Tools. Z důvodu velké

zmetkovitosti ze strany primárního dodavatele bylo rozhodnuto pro statistickou přejímku,

která byla ve společnosti vyzkoušena a bylo zjištěno, že představuje značné zlepšení v oblasti

nakupovaného zboží.

Pro společnost byla navržena statistická přejímka srovnáváním. Důvod výběru této přejímky

je uveden v kapitole 3.1.

3.1 Statistická přejímka srovnáváním

Při volbě mezi statistickou přejímkou měřením a statistickou přejímkou srovnáváním bylo

rozhodnuto pro statistickou přejímku srovnáváním, konkrétně jedním výběrem. Statistická

přejímka srovnáváním je v porovnání s přejímkou měřením jednodušší a v praxi tato forma

převládá. A statistická přejímka srovnáváním jedním výběrem je nejméně náročná z hlediska

přípravy a vlastní realizace.

Cíle, rozdělení a definice statistické přejímky je možno nalézt v kapitole 1.4.2. Při využití

kontroly srovnáváním se jakost daného přejímacího souboru vyjadřuje jako procento vadných

výrobků v tomto souboru, v některých případech jako počet vad na sto jednotek. Toto

procento vadných výrobků v souboru je možno určit jako (počet vadných výrobků

v přejímaném souboru/ počet výrobků v přejímaném souboru)  100.



38

Při soustavném vedení záznamů o výsledcích kontrol umožní společnosti Pramet Tools získat

další objektivní informace o jakosti odebíraných vzorků a na základě této informace

v budoucnu upravit stupeň přísnosti a rozsahu kontroly.

3.1.1 Termíny, definice a značky při statistické přejímce srovnáváním

Pro úspěšné zvládnutí statistické přejímky ve společnosti Pramet Tools je nutné znát a ovládat

veškeré potřebné definice a značky, které jsou k přejímce potřebné a jsou uvedeny v normě

[11].

Kontrola: činnost jako měření, zkoumání, zkoušení, porovnávání kalibrem jednoho nebo

několika znaků výrobku nebo služby, jež probíhá ve společnosti a porovnávání výsledků se

specifikovanými požadavky, aby se zjistilo, zda je dosaženo shody pro každý znak.

Kontrola srovnáváním: kontrola, při níž se daná jednotka označuje buď jako shodná či

neshodná, a to podle specifikovaných požadavků, nebo při které se zjišťuje počet neshod na

jednotku. Tuto kontrolu ve společnosti provádí pracovník na vstupní kontrole.

Jednotka: to, co lze odděleně popsat.

Neshoda: nesplnění předem specifikovaných požadavků, které si společnost Pramet

Tools definovala již předem.

Vada: nesplnění požadavků na zamýšlené použití.

Neshodná jednotka: jednotka, jež má jednu nebo více neshod, což určí pracovník vstupní

kontroly.

Neshodné procento ve výběru: stonásobek počtu neshodných jednotek ve výběru dělený

rozsahem výběru.

Neshodné procento v souboru či dávce: stonásobek počtu neshodných jednotek v souboru

či dávce, jež je dělený rozsahem daného souboru či dávky.
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Dávka: předem určené množství daného výrobku, materiálu či služby sdružené

dohromady. Je to množství, které si určí sama společnost, resp., které si společnost Pramet

Tools objedná od dodavatele.

Rozsah dávky: počet jednotek v dávce.

Výběr: jedna nebo více jednotek, které jsou odebrány z dávky, které slouží

k poskytnutí informace o dávce. Tento výběr provede opět pracovník vstupní kontroly

v Pramet Tools.

Přejímací plán: jednoznačné, předem stanovené pravidlo pro provedení rozhodnutí o

přijetí či zamítnutí přejímané dávky.

Rozsah výběru n: počet jednotek, které jsou ze souboru vybrány náhodně.

Přejímací kritérium:

Přejímací číslo Ac: nejvyšší přípustný počet neshodných jednotek ve výběru.

Zamítací číslo Re: nepřípustný počet neshodných jednotek ve výběru.

P1: přípustné procento neshodných jednotek v dávce. Dávky, jež obsahují malý

podíl neshodných jednotek, který je menší nebo maximálně rovný P1/100 jsou považovány za

vyhovující. Pro sérii dávek je tento ukazatel definován jako mezní přijatelná hodnota

neshodných jednotek ve výrobním procesu, z něhož dávky pocházejí.

P2: nepřípustné procento neshodných jednotek v dávce, přičemž dávka je chápana

jako izolovaná.

pa: přípustný podíl neshodných jednotek v dávce (P1/100).

pr: nepřípustný podíl neshodných jednotek v dávce (P2/100).

α: riziko dodavatele, že mu budou zamítnuty dávky vyhovující jakosti, jež

obsahují procento neshodných výrobků v dávce menší než P1.

β: riziko odběratele, že přijme dávky nevyhovující jakosti s procentem

neshodných dávek P2. Pro odběratele tato hodnota představuje záruku, že převezme dávky,

které obsahují nepřípustné procento neshodných jednotek P2 a více, nejvýše

s pravděpodobností β.
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Operativní charakteristika: grafické zobrazení účinnosti přejímacího plánu při určitém

podílu neshodných jednotek v dávce.

3.1.2 Obecný postup statistické přejímky

 Tento obecný postup je třeba, aby si společnost uvědomila, než začne naplno využívat

statistickou přejímku.

Statistická přejímka probíhá v několika krocích, jež jsou [12]:

1. specifikace souboru,

2. specifikace vadného výrobku,

3. specifikace požadavků na jakost souboru, přejímací plán,

4. způsob výběru vzorků,

5. způsob kontroly jednotlivých znaků jakosti,

6. rozhodnutí o přijetí či zamítnutí přejímaného souboru.

Ad 1 Specifikace souboru.

Velikost souboru se odráží od počtu výrobků. Výrobky musí být téhož druhu, téže velikosti,

skupiny atd. v souladu s dohodou mezi odběratelem a dodavatelem o specifikaci jednotky.

V důsledku toho je nutné, aby byl ve společnosti jednoznačně vymezen výrobek tvořící

jednotku souboru. Tento předpoklad je ve společnosti Pramet Tools splněn.
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Ad 2 Specifikace vadného výrobku.

Je nutné vzhledem k znaku jakosti vymezit, kdy je výrobek který představuje jednotku

souboru považován za shodný a kdy nikoli. K tomuto rozhodnutí napomohou specifikace

jednotlivých výrobků, jež jsou ve společnosti k dispozici.

Ad 3 Specifikace požadavků na jakost souboru, přejímací plán.

Požadavky na jakost souboru jsou vyjádřeny nejčastěji některým z těchto požadavků:

a) přípustným procentem neshodných výrobků P1( v tomto případě budeme brát v úvahu,

že riziko dodavatele bude po dohodě pevná hodnota α = 5% pro všechny přejímací

plány), tudíž přípustné procento neshodných dávek v přejímaném souboru je značeno

P1.

b) Nepřípustným procentem neshodných jednotek v dávce P2 ( v tomto případě budeme

brát v úvahu, že hodnota rizika odběratele bude  po dohodě 10 % (bezopravné plány).

Požadavky na jakost souboru se specifikují buď pro každý ze samostatně posuzovaných

znaků jakosti nebo pro každou z těchto skupin znaků jakosti nebo konečně pro všechny

posuzované znaky jakosti najednou.

Na základě výše uvedených požadavků je nutno určit přejímací plán, který se určí

z příslušných tabulek z normy CSN 2859-1. Tuto normu má společnost Pramet Tools ve

firemní knihovně, tudíž i zaměstnanci vstupní kontroly ji budou mít k dispozici.

Ad 4 Způsob výběru vzorků.

Přejímací plány pro jednotlivé druhy záruk jakosti jsou stanoveny za předpokladu, že výrobky

ke kontrole jsou ve společnosti Pramet Tools vybírány náhodně. Tento požadavek je jako

jeden z mnoha pro správné nastavení statistické přejímky nezbytný.
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Ad 5 Způsob kontroly jednotlivých znaků jakosti.

Je důležité, aby kontrolní metody a podmínky byly jednoznačně specifikovány v příslušné

technické normě nebo v jiném předpisu.

Ad 6 Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí přejímaného souboru.

Přejímací plán musí být specifikován tak, aby došlo k jednoznačnému rozhodnutí o přijetí či

zmítnutí souboru.

3.1.3 Směrnice pro statistickou přejímku

Tento postup bude sloužit pracovníkům vstupní kontroly ve společnosti Pramet Tools a podle

kterého by neměl být problém statistickou přejímku srovnáváním aplikovat i v budoucnu u

všech přijatých dávek. Pro statistickou přejímku ve společnosti bude využita norma ČSN ISO

2859-1, z níž budou využity tabulky, na které bude odkazováno v průběhu textu. Tato norma

byla vybrána z důvodu, že ji společnost vlastní a tabulky v normách zabývající se statistickou

přejímkou srovnáváním jsou stejné.

Postup:

1) Po přijetí dávky do společnosti je nutné zjistit její velikost. Podle rozsahu dávky se

v tabulce 1 na straně 21 určí kódové písmeno. V tomto případě je nutné se dívat do

sloupce, který se týká obecných vstupních kontrol, a to konkrétně na obecnou

kontrolní úroveň II. Tato úroveň je brána jako normální kontrola, na které se obvykle

začíná. Na obr. č 11 jsou možno vidět přechodová pravidla pro jednotlivé úrovně

kontrol. Např. při velikosti dodávky 100 kusů máme kódové písmeno F.
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Obr.  14  Přehled přechodových pravidel [11]

2) Po určení kódového písmena následuje určení rozsahu výběru. Ten určíme podle

tabulky 2-A Přejímací plány jedním výběrem pro normální kontrolu. V prvním sloupci

této tabulky nalezneme již podle rozsahu dávky určené kódové písmeno a k němu se

ve druhém sloupci této tabulky adekvátně určí právě rozsah výběru. Např. pro kódové

písmeno F máme velikost rozsahu výběru 20 kusů.

3) Je nutné provést zjištěný rozsah výběru, a to náhodným výběrem, což ve statistice

znamená, že jednotlivé prvky výběrového souboru se volily ze základního souboru

náhodně (např. podle tabulek náhodných čísel, podle losování apod.) . Tudíž je nutno

provést výběr z několika balení nezávisle na sobě.

4) Dále je nutné si určit hodnotu AQL, což je přípustná mez jakosti v procentu

neshodných jednotek a neshod na 100 jednotek. Tato úroveň je také označována jako

hodnota P1. Hodnota tohoto ukazatele se určí z tabulky číslo 2-A stejně jako u určení

rozsahu výběru. Např. v tomto případě je zvolená hodnota AQL (P1) 4. Tuto hodnotu

je možno nalézt v prvním řádku této tabulky.
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5) Pod řádkem, ve kterém jsme zvolili hodnotu AQL se nachází řádek, ve kterém jsou

symboly Ac a Re, přičemž hodnota Ac je tzv. přejímací číslo a Re je zamítací číslo.

K těmto hodnotám se dospěje po spojení řádku s již vybraným kódovým písmenem a

rozsahem výběru a sloupcem, který obsahuje již určenou hodnotu AQL. První ze dvou

číslic odpovídá hodnotě přejímacího čísla a druhá hodnotě zamítacího čísla. Např. pro

kódové písmeno F a hodnotu AQL 4 máme hodnotu přejímacího čísla 1 a zamítacího

čísla 2.

6) V neposlední řadě je nutné provést kontrolu výrobků, jež jsme vybrali pomocí

náhodného výběru a jejichž počet odpovídá určenému rozsahu výběru. Kontrolu by

měl provádět zaměstnance, jež provádí vstupní kontrolu. Po kontrole těchto výrobků

je třeba určit počet výrobků, které nevyhovují předem nadefinované jakosti a toto číslo

porovnat s přejímacím číslem. Zda je zjištěná hodnota počtu neshodných výrobků

výběru menší nebo rovna zjištěnému přejímacímu číslu, tak je možno přijetí celé

dávky v opačném případě je potřeba dávku zamítnout. Např. jestliže je zjištěno, že

počet neshodných výrobků je roven 2 a více, dávku je nutno okamžitě zamítnout.

V případě, že by byl zjištěn pouze jeden produkt, jež nevyhovuje předem nadefinované

jakosti, je možno dávku přijmout.

Princip této přejímky je zobrazen vývojovým diagramem na obr. 12. Tento vývojový diagram

je obecný, ale samozřejmě jej lze aplikovat ve společnosti Pramet Tools.
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Obr. 12 Obecná postup statistické přejímky srovnáváním

3.2 Provedení statistické přejímky ve společnosti

Statistická přejímka je provedena na dodavateli SECO, který byl v analýze současného stavu

vyhodnocen jako dodavatel, který je pro společnost dominující. A to jak z hlediska počtu

dodávaných kusů, tak i při využití Paretovy analýzy, kde právě vady od společnosti SECO

byly ty, které tvoří životně důležitou většinu, tudíž vady na které by měla být zaměřena

pozornost. Navíc u tohoto dodavatel neprobíhá vstupní kontrola a u ostatních dodavatelů
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vstupní kontrola probíhá, a to podle tab.1, což je další problém ve společnosti Pramet Tools,

proto nastavení statistické přejímky se jeví pro společnost jako nejoptimálnější řešení.

Postup:

Statistická přejímka srovnáváním byla provedena v březnu roku 2011. Kontrolována byla

dodávka ze společnosti SECO. Dodávku o velikosti 98 kusů tvořili destičky typu APKT 1003

PD ER-M. Jednalo se o vyměnitelné břitové destičky – hotové, které jsou do společnosti

přijímány na sklad. Ve společnosti jsem provedla přejímku následujícím způsobem.

1. Byla dodána dávka o velikosti 98 kusů. Z normy ČSN ISO 2859-1, jež ve společnosti

k dispozici bylo vybráno při obecné kontrolní úrovni II. kódové písmeno F.

2. Tudíž následoval náhodný výběr 20 kusů z celé dávky. Počet kontrolovaných kusů

závisí na výše určeném kódovém písmenu. Destičky byly dodány na platu, které je

vyloženo molitanem a obsahuje šablonu, která zabraňuje kontaktu jednotlivých kusů

mezi sebou, čímž by mohlo dojít k jejich poškození. Náhodný výběr byl proveden

z tohoto plata, jelikož všech 98 kusů bylo uloženo na jednom platu.

3. Po dohodě s dodavatelem SECO byla zvolena hodnota AQL 4%, tudíž hodnota

přejímacího čísla v tomto případě je rovna 1 a hodnota zamítací čísla je rovna 2.

4. Na dané dodávce byly kontrolovány následující parametry: výška destičky, opsaná

kružnice, čímž jsou kontrolovány vnější rozměry a „oštípání“ (mechanické

poškození).  Naměřené hodnoty prvních dvou parametrů jsou uvedeny v tab. 10.

Předepsané hodnoty parametrů jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci, jež je zaslána

spolu s dodávkou. Hodnota opsané kružnice měla být 6,7 ± 0, 05 mm a hodnota výšky

destičky byla předepsána 3,5 ± 0,05 mm. Parametr „oštípání“  je kontrolován vizuálně

pomocí zvětšovacích skel, tudíž žádné předepsané hodnoty nemá.
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Tab. 10 Naměřené hodnoty (mm)

Pořadí Výška Kružnice
1 3,512 6,702
2 3,51 6,697
3 3,487 6,692
4 3,506 6,698
5 3,501 6,694
6 3,499 6,701
7 3,503 6,697
8 3,447 6,707
9 3,464 6,693

10 3,504 6,693
11 3,488 6,695
12 3,468 6,69
13 3,507 6,703
14 3,502 6,701
15 3,488 6,704
16 3,495 6,694
17 3,504 6,688
18 3,466 6,69
19 3,489 6,702
20 3,506 6,702

5. Po změření všech 20 kusů bylo zjištěno, že opsaná kružnice byla u všech 20 kusů

v předepsaných hodnotách. Výška destičky nevyhovovala u destičky číslo 8, ale bylo

zjištěno, že u všech vybraných destiček bylo zjevné oštípání.

6. Jelikož počet vadných kusů byl tedy 20 a hodnota zamítacího čísla byla rovna 2, bylo

nutno celou dávku zamítnout.

Po rozhodnutí o zamítnutí celé dávky byl vystaven reklamační protokol a celá dávka byla

poslána zpět dodavateli SECO, kde následně dojde buď ke schválení či zamítnutí této

reklamace. K reklamačnímu protokolu budou přiřazeny i fotky poškozených destiček.
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4 Zhodnocení

Z výše uvedené analýzy, která je náplní celé kapitoly 2, je zřejmé, že jako nevyhovující

proces ve společnosti Pramet Tools je vstupní kontrola. Jelikož u dodavatele SECO dosud

vstupní kontrola neprobíhala, proces nakupování výrobků probíhal s ohledem na vzájemnou

důvěru. U ostatních dodavatelů vstupní kontrola probíhala dle pravidel stanovených v tabulce

číslo 1.

Po samotném zhodnocení současného stavu byla po domluvě ve společnosti jako systémové

opatření zavedena statistická přejímka, která byla ve společnosti vyzkoušena. Při přechodu

společnosti na statistickou přejímku se výrazně sníží počet neshodných produktů. Jelikož na

základě využití přejímky společnost jednoznačně rozhodne o tom, zda dávka splňuje

stanovené požadavky na jakost a zda dávku přijmou či nikoli. Je nutné si uvědomit, že toto

rozhodnutí není výsledkem 100 % kontroly. Pro správné využívání statistické přejímky byla

pro společnost Pramet Tools vytvořena směrnice, která je popsána v kapitole 3.1.3. Pro

statistickou přejímku bude ve společnosti využívána norma ČSN ISO 2859-1, z níž budou

využity tabulky, na které je odkazována v samotné směrnici pro přejímku. Tato norma byla

vybrána z důvodu, že ji společnost vlastní a tabulky v normách zabývající se statistickou

přejímkou srovnáváním jsou stejné.
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4.1 Další návrhy na zlepšení jakosti dodávek ve společnosti

Mimo zavedení statistické přejímky do společnosti Pramet Tools, jež značně sníží přijetí

vadných výrobků je možno zlepšení komunikace s dodavateli či zaměření se na motivaci

dodavatelů.

4.1.1 Motivování dodavatele

Důvod k motivování svých dodavatelů je jasný. Motivováním dodavatele dosahujeme jejich

neustále zlepšování. Je důležité si uvědomit, že veškeré motivy dodavatelů ke zlepšování

vycházejí z externích nebo interních potřeb. Dále mají společnou potřebu, a to snižování

nákladů. Toto snižování nákladů by pro společnost Pramet Tools mohlo znamenat dominující

motiv dodavatelů k jejich vlastnímu zlepšování, jež je brán jako časem ověřený a zaručeně

fungující postup.

V praxi existuje několik forem a nástrojů pro motivaci dodavatelů. Obecně se motivace

dodavatelů dělí na motivaci hmotnou a nehmotnou a poté se tyto kategorie dělí na motivaci

pozitivní a negativné. Jelikož cílem společnosti Pramet Tools je stimul k vyšší výkonnosti

dodavatelů, proto by se neměli uchylovat k negativní formě motivace, ale naopak se zaměřit

na tu pozitivní formu. Mezi tyto pozitivní formy v oblasti hmotné motivace patří: ochota

přistupovat na vyšší ceny dodávek, za předem dohodnutých podmínek, nabídky

dlouhodobých kontraktů apod. Naopak mezi nehmotnou pozitivní motivace je možno zařadit:

projednání strategie a cílů odběratele s dodavateli, společné plánování s dodavateli, vtahování

dodavatelů už do etapy návrhu a vývoje ve společnosti Pramet Tools, jejich zahrnutí do týmu

aplikujících metody a nástroje plánování jakosti jako jsou QFD, FMEA apod., pravidelné

vyhlašování a ocenění nejlepších dodavatelů, společné projednání výsledků hodnocení

dodavatelů, které by mohlo být v Pramet Tools využito jako další nástroj pro hodnocení

dodavatelů. Další příklady nehmotné pozitivní motivace, jež by mohla společnost využít jsou

nabídky preferenčních vztahů při splnění určitých podmínek způsobilosti dodavatelů,
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argumentace o ekonomických ztrátách na základě výdajů vztahujících se k jakosti a

v neposlední řadě systematická komunikace s dodavateli v průběhu trvání kontraktu.

Pro společnost Pramet Tools by bylo vhodné se především zaměřit na nehmotnou pozitivní

motivaci. A to především n a projednávání strategie a cílů odběratele, společné plánování

s dodavateli aj., jelikož forma nehmotné motivace je v současné době pro společnost lepším

řešením, než se uchylovat k hmotné motivaci. V tomto okamžiku dojde ke zlepšení vztahů

s dodavateli je možno dosáhnout bez finančních nákladů.

4.1.2 Komunikace s dodavateli

Je pochopitelné, že komunikace je neodmyslitelnou součástí dodavatelsko-odběratelských

vztahů. Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.4.1, komunikace je součástí i motivace dodavatelů.

V praxi existuje několik druhů komunikace stejně tak, jako motivace. Hlavní dělení

komunikace je na komunikace před zahájením projektu partnerství s dodavateli a na

komunikace po zahájení projektu partnerství s dodavateli. Jelikož ve společnosti Pramet Tools

neexistuje žádný projekt partnerství s dodavateli, bude se zde hovořit zejména o komunikace

právě před zahájením projektu. Tento druh komunikace by měl být vyhrazen vrcholovému

vedení ve společnosti Pramet Tools a vrcholovému vedení v daných dodavatelských firmách.

Samotná komunikace by začala již v okamžiku, kdy by se společnost Pramet Tools rozhodla

zahájit strategický projekt partnerství s dodavateli. V tomto okamžiku je povinností, aby

zástupci firmy Pramet Tools navštívili dodavatelskou společnost a seznámili je se svými

představami a záměry. Z jejich strany by se vlastně jednalo o nabídku společně usilovat o

vyšší kvalitu dosavadních vztahů. Jiná forma, než osobní setkání se pro začátek nedoporučují.

Je důležité si určit, jaké náměty by měli být při této návštěvě prodiskutovány.

Témata k prodiskutování u dodavatelské společnosti:

- cíle a důvody projektu partnerství s dodavateli,

- očekávání obou partnerů spojená s realizací projektu,
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- postupy a zásady tohoto řízení,

- složení týmu daného projektu,

- strategické cíle odběratele i dodavatele a plány jejich dosažení,

- politika a strategie obou zúčastněných stran a jejich budoucí provázanost,

- kritické faktory úspěšnosti realizace projektu, budování partnerských vztahů a procesy

jejich řešení,

- celková role dodavatelského řetězce u odběratele,

- přístupy a formy motivování zaměstnanců o obou stan apod.

Právě v tomto případě může být neformální komunikace vrcholových manažerů obou stran

brána jako velmi účinná forma sdělování strategických představ i námětů na budoucí

spolupráci.
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Závěr

Předložená diplomová práce byla zaměřena na analýzu vad v oblasti nakupovaného zboží ve

společnosti Pramet Tools, jež se zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček ze

slinutých karbidů a výrobou řezných nástrojů osazených slinutým karbidem.

V rámci diplomové práce byla objasněna problematika dodavatelsko - odběratelských vztahů,

dále zde byly uvedeny požadavky na dodávky a samotné dodavatele, prvky politiky a

strategie vztahů s dodavateli. Dále byly v práci sepsány postupy při definování požadavků na

dodávky a předběžného hodnocení dodavatelů.

Dále byla provedena analýza stávajícího stavu řešené problematiky ve společnosti Pramet

Tools. V této kapitole byla věnována pozornost šesti dodavatelům. Výsledkem této analýzy

bylo určení dodavatele, jež je pro společnost dominující, a to jak podle počtu vad, tak i

z pohledu počtu dodaných kusů.

V další části práce bylo navrženo zlepšení v oblasti, jež byla z analýzy současného stavu ve

společnosti definována jako nedostatečná. Touto oblastí byla ve společnosti shledána vstupní

kontrola. Po samotném zhodnocení současného stavu byla po domluvě ve společnosti jako

systémové opatření zavedena statistická přejímka, která byla ve společnosti vyzkoušena.

V poslední části práce byly navrženy i další možná řešení pro zlepšení v oblasti

nakupovaného zboží, a to zavedení systému motivace dodavatelů a zlepšení komunikace

s dodavateli.
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