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ANOTACE  

  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vyuţití současných přístupŧ plánování 

a zlepšování jakosti při návrhu a vývoji produktu v podmínkách společnosti Brose CZ spol. 

s.r.o. 

  Úvodní teoretická část je věnována charakteristice samotného plánování a zlepšování 

jakosti.  

  Druhá část přibliţuje vznik a současnou situaci organizace Brose CZ spol. s.r.o. Dále 

je také provedena analýza vyuţívání metod a nástrojŧ plánování a zlepšování jakosti 

v praktických podmínkách společnosti.  

  V závěru práce je vypracována názorná aplikace síťového grafu s výsledkem 

moţnosti zkrácení celkového času trvání výrobního procesu a dále formulář pro sběr údajŧ, 

který lze uplatnit při zpracovávání potřebných dat při analýze zpŧsobilosti procesu.  

Klíčová slova: plánování jakosti, zlepšování jakosti, analýza doby trvání projektu, síťový 

graf. 

 

ANNOTATION 

  This Bachelor thesis is focused on analysing the currentmeans of planning and 

improvement of product quality in the process of design and product development in the 

Brose CZ Spol.  S.r.o. company. 

  The first, introductory theoretical part,  is dedicated to the characteristic stages 

of planning and improvement of a product quality. 

  The second part is focused on the establishing of the company and the current 

situation in Brose CZ spol. S.r.o. 

  The next part includes ananalysis of the methods used and tools of planning and 

improvement of product quality under practical conditions in the Brose company. 

  In the conclusion of this thesis, there is a practical example of applying a network 

graph with there sult showing shortening of the production process plus a form for 

collection of data, which can be used for the processing of data needed to analyse 

theefficiency of the production process. 

Key words: quality planning, quality improvement, analysis of the length of the production 

process, network graph. 
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ÚVOD 

 

  V současné době je velikým problémem uspět a dlouhodobě se udrţet na 

konkurenčním trhu. Nároky spotřebitelŧ jsou kaţdým rokem větší a větší a mezi 

nejdŧleţitější parametry produktu nebo procesu pro naše zákazníky jsou na prvním místě 

kvalita a také cena. 

  

  Prvotním předpokladem je vědět, tedy znát, jakou podobu má cílový stav, jaké 

techniky nebo metody lze uplatnit. Pokud není člověk obeznámen s něčím novým, velmi 

těţko to mŧţe chtít.   

Neustále vzrŧstající dravost trţního prostředí nutí organizace, které si chtějí udrţet nebo 

mít dokonce úspěch, věnovat zvýšenou pozornost zdokonalování provozních podmínek. 

 

  Plánování kvality produktu je třeba brát jako uspořádaný proces, jehoţ cílem je 

zabezpečit potřebné kroky, které zajistí to, ţe výsledný produkt nebo sluţba bude splňovat 

zákazníkovy poţadavky.  

Jedním z dalších cílŧ plánování kvality produktu je usnadnit komunikaci mezi všemi členy, 

kterých se naplňování poţadavkŧ zákazníka týká. Účinné plánování kvality produktu ve 

velké míře závisí také na účastnosti vrcholového vedení organizace, které vynakládá 

dostatečné úsilí na dosaţení spokojenosti zákazníka. Výsledný produkt je prodejný tehdy, 

splňuje-li poţadavky na kvalitu a jeho cena se pohybuje v přijatelných mezích, kterou nám 

je zákazník ochoten zaplatit.  

  Úspěšně fungující organizace musí mít takový zpŧsob řízení, jehoţ cílem je neustálé 

zlepšování efektivnosti a výkonnosti provozu organizace [2]. 

Dle mého názoru klíčem k úspěchu v trţním prostředí je uspořádaný a přehledný systém 

řízení, který bere na vědomí především potřeby zákazníka, ale i okolí společnosti.  

 

  Téma bakalářské práce jsem zvolila na základě poţadavkŧ společnosti Brose CZ 

spol. s.r.o., která mě následně seznámila s jednotlivými metodami zlepšování a plánování 

jakosti pouţívané v jejich organizaci a s celkovým prŧběhem návrhu a vývoje produktŧ.  

Tato bakalářská práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části se zabývám problematikou plánování a zlepšování jakosti dále 

vybranými metodami a nástroji uplatňující se při plánování a zlepšování jakosti. Informace 

k této části jsem čerpala z akademických zdrojŧ a odborné literatury. 
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  Cílem této bakalářské práce byla především analýza vyuţití současných přístupŧ 

k plánování a zlepšování jakosti při návrhu a vývoji produktŧ v podmínkách společnosti 

Brose CZ spol. s.r.o., ale na základě ţádosti ze strany Brose jsem provedla podrobnější 

analýzu pomocí metody síťového grafu a metody kritické cesty (CPM – Critical Path 

Method). V této práci budou popsány metody, které se v této společnosti pouţívají, ale 

nebudou zde uvedeny ţádné údaje vyjadřující skutečné výsledky o typech vyráběných 

produktŧ, vyráběném mnoţství produktŧ atd. 
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1 PLÁNOVÁNÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU 

JAKOSTI 

1.1 PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI 

  Podíváme-li se na jakoukoli z definic plánování jakosti, zjistíme, ţe plánování jakosti 

je dŧleţitou a neoddělitelnou součástí managementu jakosti. Je základním východiskem 

všech dalších činností, coţ se promítá jak v Juranově trilogii jakosti (plánování jakosti – 

řízení jakosti – zlepšování jakosti), tak v Demingově cyklu PDCA. Z toho vyplývá, ţe čím 

lepší a propracovanější návrhy produktu jsou, tím předcházíme menšímu počtu problémŧ 

při realizaci těchto produktŧ, a to výrazně vede k úspoře nákladŧ, a také ke zkrácení 

celkové doby od záměru k realizaci. Plánování jakosti zle definovat jako „činnost, které 

stanovují cíle a poţadavky na jakost a aplikaci prvkŧ systému jakosti“ [6]. [3, 6] 

Podle současného výkladu plánování jakosti zahrnuje zejména tři oblasti [6]: 

1. plánování výrobku; 

2. plánování pro řízení a provoz (příprava realizace systému jakosti); 

3. vypracování plánŧ jakosti a opatření pro zlepšení jakosti. 

 

  Z uvedeného rozdělení by mohlo být patrné, ţe se plánování jakosti zaměřuje 

výhradně do předvýrobní fáze, ale neomezuje se pouze na ně. Účinného plánování jakosti 

v uvedených oblastech je moţno dosáhnout aplikací vhodných metod a nástrojŧ plánování 

jakosti. [1] Pro oblast plánování byla vyvinuta celá řada takových metod, které jsou 

aplikovatelné ve všech fázích navrhovaného výrobku. V poţadavcích na dodavatele 

automobilového prŧmyslu je pouţití vhodných metod přímo vyţadováno. [2] 

 

  Plánování jakosti je projektovou činností a mělo by tedy probíhat v týmu. Sloţení 

týmu však závisí na konkrétním řešenému problému a mění se v závislosti na stádiu 

projektu. 
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1.1.1 VÝZNAM PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI 

  V současné době managementu jakosti se význam plánování jakosti neustále zvyšuje 

a jeho aktivity výrazně rozhodují o konkurenceschopnosti organizací. Jako vhodný příklad 

lze uvést vysokou úspěšnost japonských firem na celosvětových trzích, kde se jako jeden 

z hlavních rozhodujících faktorŧ projevil značný dŧraz na plánování jakosti. [2]  

  Mezi základní aktivity plánování jakosti patří: stanovení cílŧ, analýza systému 

měření, plánování kontroly jakosti, plánování vhodných postupŧ a metod, zpracování 

plánŧ jakosti, plánování kontroly jakosti, plánování preventivních opatření, plánování 

znakŧ jakosti produktu, analýza zpŧsobilosti procesu. [10] 

  Neustále rostoucí zájem o plánování jakosti souvisí se dvěma hlavními trendy 

v oblasti managementu jakosti. První z nich lze definovat jako přesun ze strategie detekce 

ke strategii prevence. Strategie detekce je zaměřena převáţně na optimalizaci a uplatnění 

metod následné kontroly, jejich úkolem je zajistit, aby se k zákazníkovi nedostaly 

neshodné produkty. Dosáhnout minimalizace neshodných produktŧ je velmi ţádoucí, ale 

nejlepší variantou by bylo zajistit takové podmínky, aby neshodné produkty nevznikaly 

vŧbec. Toto je hlavním úkolem strategie prevence, která řeší nesrovnalosti s jakostí 

mnohem dříve, neţ se vŧbec naskytnou, coţ má i značný odraz v ekonomické oblasti. [6] 

  Druhý vývojový trend značně souvisí s prvním a dá se charakterizovat jako přesun 

od zabezpečování jakosti „on-line“ k zabezpečování jakosti „off-line“, lze tedy říci přesun 

od péče o kvalitu z etapy výroby do etapy návrhu. Uplatněním vhodných metod „off-line“ 

je moţné předejít vzniku neţádoucích následkŧ v etapě výroby a dosáhnout tak vyšší 

robustnosti a výjimečnosti návrhu vŧči proměnlivosti podmínek pŧsobících v těchto 

etapách. [6] 

  V tzv. spirále jakosti (viz obr. 1.), jsou zobrazeny aktivity ovlivňující kvalitu 

produktu v rŧzných fázích jeho ţivotního cyklu. Z tohoto modelu lze vyčíst, jaké moţné 

příčiny se podílejí na výsledné jakosti produktu v kaţdé z těchto fází. Pokud není některé z 

fází věnována dostatečná pozornost, mŧţe to vést k následnému sníţení dosaţitelných 

výsledkŧ v dalších fázích. 
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Obr. 1: Spirála jakosti [2] 

 

  Velmi dŧleţitá část činností plánování jakosti se provádí v předvýrobních fázích. 

Tyto fáze mají prioritní postavení v ţivotním cyklu výrobku, neboť leţí na jeho samotném 

počátku. V jejich prŧběhu se vytváří koncepce navrhovaného produktu a zhotovují se 

zásadní rozhodnutí, jejichţ výsledkem je rozhodnutí o tom, zda výrobek splní nebo nesplní 

poţadavky zákazníka, bude schopný udrţet se na trhu a odolávat konkurenci a 

v neposlední řadě také zajistit výrobci přiměřený zisk. 

  Právě v předvýrobních etapách dochází k mnohem většímu výskytu chyb neţ ve 

fázích realizace. Intenzita odstraňování těchto chyb, je ale doposud v předvýrobních 

etapách velice malá a výrazněji narŧstá aţ ve fázi výroby a uţití. Toto je zapříčiněno do 

určité míry rozvrţením pracovníkŧ řízení jakosti v jednotlivých etapách ţivotního cyklu 

produktu. Ve výrobní fázi, se o konečné kvalitě rozhoduje zhruba z 20%, kterým se věnuje 

cca 80% pracovníkŧ řízení jakosti a ve výrobních fázích se jim nedostává. Přesunutím 

těchto pracovníkŧ není konečné řešení, jelikoţ jednotlivé úkoly managementu jakosti 

v etapě předvýroby mají zcela odlišný charakter. [2] 

 

  Velkou roli na podporu plánování jakosti v prŧběhu předvýrobních fází, hraje 

ekonomické hledisko. Je obecným pravidlem, ţe čím dříve se vzniklé neshody ve fázi 
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ţivotního cyklu produktu dokáţou odhalit, tím niţší výdaje je potřeba vynaloţit na jejich 

odstraňování. Z praktických zkušeností je známo, ţe výdaje vynaloţené na odstranění 

neshod jiţ ve fázi návrhu mohou dosahovat aţ desetkrát niţších výdajŧ neţ při 

odstraňování neshod zjištěné aţ ve fázi výroby a stokrát niţší neţ výdaje na odstranění 

neshody zjištěné před expedicí a dokonce tisíckrát niţší výdaje na odstranění neshody, 

které se dostaly aţ k zákazníkovi.  

   

  V současnosti se velmi často setkáváme s problémem nedostatku času a peněz, 

potřebných k přepracování nevhodného návrhu, ale v tomto případě jsou pak mnohem 

větší náklady potřebné na odstraňování problémŧ a nesrovnalostí, které nastanou ve fázi 

realizace. [2] 

 

  Na základě uvedených skutečností lze dŧvody pro plánování jakosti shrnout do 

těchto základních bodŧ [6]: 

 plánování jakosti zásadním zpŧsobem rozhoduje o spokojenosti zákazníkŧ; 

 plánování jakosti se předchází vzniku neshod při realizaci výrobkŧ a jeho uţívání; 

 v předvýrobních etapách, ve kterých se plánování jakosti nejvíce realizuje, vzniká 

nejvíce chyb (neshod); 

 odstraňování neshod v prŧběh plánování jakosti výrobkŧ vyţaduje jen zlomek 

nákladŧ nezbytných k odstraňování neshod v prŧběhu realizace a uţívání výrobku;  

 uplatňování metod a postupŧ plánování jakosti organizace prokazuje, ţe vyuţitím 

všech prostředkŧ k prevenci neshod a dosaţení spokojenosti zákazníkŧ, tak zvyšuje 

dŧvěru zákazníkŧ ve výrobky organizace; 

 správná realizace plánování jakosti je dŧleţitým atributem konkurenceschopnosti 

organizace.  

Plánování jakosti dle J. M. Jurana 

  Základem Juranova přístupu je tzv. trilogie jakosti, která spočívá v nepřetrţitém, 

kontinuálním zdokonalování všech procesŧ ve třech fázích: plánování – kontrola – 

zdokonalení. Tyto tři procesy Juranovy trilogie jsou vzájemně propojeny. Plánování jakosti 

obsahuje rozhodnutí o vhodné úrovni jakosti a spolehlivosti a propojení výrobkového a 

technologického projektování tak, aby bylo dosaţeno poţadovaných vlastností. Kontrola 
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jakosti porovnává výrobky normami a zajišťuje korekce rozdílŧ. Tato část trilogie 

poskytuje informace pro identifikaci potřebných zdokonalení. [3, 9] 

 Vlastní zdokonalení má probíhat v těchto krocích:  

- výběr oblasti s chronickými jakostními problémy, 

- přesvědčení okolí o tom, ţe je zapotřebí provést prŧlomové řešení, 

- analýza moţných alternativ řešení,  

- výběr optimálního řešení a jeho zavedení, 

- kontrola účinnosti řešení za pomoci monitorování výsledkŧ.  

 

Hlavní přínosy Juranovy filosofie spočívají [3, 9]: 

- v objasnění dynamické povahy poţadavkŧ na jakost podle spirály jakosti (obr. 2) 

- v objasnění vazby mezi zlepšením jakosti, sníţením nákladŧ, zvýšením 

produktivity práce a všeobecného ekonomického úspěchu podniku; 

- v rozeznání dvou velkých skupin problémŧ – sporadických a chronických 

nedostatkŧ, jejichţ odstranění vyţaduje rozdílné postupy; 

- v objasnění některých speciálních skupin metod např. (Paretova analýza), atd. 

 

  Jednou ze zásadních otázek a východiskem pro plánování jakosti je stanovit budoucí 

cíle jakosti, které by měly zahrnovat měřitelné údaje o znacích jakosti, kterých se má 

dosáhnout v určitém termínu. Časový harmonogram všech činností se tedy odvíjí od všech 

těchto cílŧ. Je také velmi dŧleţité tyto cíle jasně specifikovat, musí být srozumitelné, 

optimalizující celkový výsledek a ekonomické. To tedy znamená, ţe přínosy z těchto 

realizovaných cílŧ by měly převršit náklady do nich vloţené.  

Dŧleţité tedy je, uvědomit si významnost formulace cílŧ jakosti po pečlivém a trvalém 

přezkoumání potřeb zákazníkŧ. [1]  

Moderní plánování kvality produktu dle APQP pro oblast návrh a vývoj produktu 

  V této části se zaměřujeme na návrh a vývoj produktu tzn., tato kapitola pojednává o 

prvcích procesu plánování, v jehoţ prŧběhu konstrukčních vlastností a znaky dostávají 

téměř konečnou podobu. Všechna hlediska návrhu by měla organizace zváţit v prŧběhu 

moderního procesu plánování kvality produktu, i kdyţ je návrh vlastnictvím zákazníka 

nebo je sdílen společně. Tyto kroky zahrnují realizaci prototypu s cílem ověřit, zda 
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výrobek nebo sluţba splňují cíle hlasu zákazníka. Realizovatelný návrh musí umoţňovat 

splnění výrobních objemŧ a časových plánŧ a musí odpovídat schopnosti plnit technické 

poţadavky, spolu s poţadavky na kvalitu, bezporuchovost, investiční náklady, hmotnost, 

jednicové náklady a časové cíle.  

  Ačkoli studie realizovatelnosti a plány kontroly a řízení vycházejí především 

z poţadavkŧ technických výkresŧ a specifikací, lze hodnotné údaje pro další určování a 

stanovování priorit znakŧ, které mohou vyţadovat zvláštní nástroje řízení produktu a 

procesu, odvodit z analytických nástrojŧ.   

 Ve fází návrhu a vývoje produktu je proces plánování kvality produktu navrţen tak, 

aby se zabezpečilo dŧsledné a kritické přezkoumání technických poţadavkŧ a jiných 

souvisejících technických údajŧ. V této fázi procesu se provede předběţná analýza 

realizovatelnosti s cílem posoudit potencionální problémy, které by mohly vzniknout 

v prŧběhu výroby. [7]   

 

Jakost výrobkŧ dle metodiky VDA 4.3 

 Plánování jakosti výrobkŧ postupem APQP se stalo podnětem pro zpracování 

Metodiky německého sdruţení automobilového prŧmyslu VDA 4.3 nazývané plánování 

projektŧ. Metoda VDA 4.3 je zpracována podobně, jako metoda APQP do několika 

vzájemně prolínajících se fází, které se označují jako skupiny úloh. Tyto skupiny úloh 

zahrnují základní činnosti, které se v prŧběhu projektu vývoje výrobku a procesu realizují.  

Zatímco v metodice APQP byl prŧběh jednotlivých fází plánování jakosti posuzován na 

základě definovaných výstupŧ z jednotlivých fází, v metodice VDA 4.3 jsou stanoveny 

rozhodující milníky, které vţdy nekorespondují s ukončením určité skupiny úloh.  

Jednotlivé milníky představují stanovená kontrolní místa, pomocí nichţ se posuzují 

rozhodující výsledky, které vznikají v prŧběhu zpracování jednotlivých skupin úloh. 

Pro jednotlivé  milníky jsou zpracovávány kontrolní seznamy otázek, které upřesňují, jaké 

činnosti mají být k danému milníku ukončeny a jaké výsledky mají být předloţeny. 

Úspěšné splnění poţadavkŧ vztahujících se k danému milníku je podkladem pro uvolnění 

k zahájení následujících prací. 
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  VDA je obecným vodítkem a podporou pro výrobce automobilŧ a také pro jejich 

interní a externí dodavatele. Její aplikací se dosahuje vyšší kvality procesu, účinnějších 

informačních a materiálových tokŧ a sníţení výdajŧ. Nevyhnutelně také vede ke sníţení 

doby vývoje a dodávek. [2, 8] 

 

1.2 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI 

 

  Neustálé zlepšování jakosti je v současnosti chápáno jako součást managementu 

jakosti, jejichţ úkolem je zaměřit se na zvyšování schopností plnit poţadavky na jakost. 

Stručně řečeno, cílem zlepšování jakosti je dosahovat lepší úrovně jakosti v porovnání 

s předchozím stavem. Zlepšování jakosti se dosahuje zlepšováním procesŧ. 

Zlepšování jakosti se zaměřuje zejména na tři stěţejní oblasti [2]: 

1) zvyšování vhodnosti k pouţití; 

2) sniţování rozsahu neshod v dodávkách výrobkŧ a sluţeb; 

3) zvyšování účinnosti všech podnikových procesŧ.  

 

  V ţádném případě bychom zlepšování jakosti neměli brát jako krátkodobou nebo 

jednorázovou aktivitu, která při dosaţení vytýčených cílŧ nebude mít dalšího trvání. Právě 

zlepšení procesu by mělo být chápáno, jako neustálý proces, ve kterém viditelné zlepšení 

představuje odrazový mŧstek pro další zlepšování.  

 

Toto neustálé zlepšování je pro kaţdou organizaci dŧleţité z řady dŧvodŧ. Uveďme 

alespoň několik základních [2]: 

 zákazníci jsou neustále náročnější a jejich poţadavky se dynamicky mění; 

 organizace musí neustále zajišťovat dostatečnou efektivnost svých procesŧ; 

 neustálý vývoj vědy a techniky přináší celou řadu nových příleţitostí ke zlepšování; 

 konkurenti věnují aktivitám zlepšování výraznou pozornost a usilují o získání  

konkurenčních výhod; 

 neustále se zvyšující poţadavky na jakost ţivota; 

 aktivity zlepšování podporují aktivní zapojení pracovníkŧ do plnění cílŧ 

organizace.  
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  Neustálé zlepšování je jedním ze základních principŧ komplexního („totálního“) 

managementu jakosti (TQM) a stalo se rovněţ jednou z dŧleţitých zásad, z nich vycházejí 

poţadavky na systémy managementu jakosti, environmentální systémy managementu, 

systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další systémy 

managementu. Je dŧleţitou součástí dosahování a udrţení konkurenceschopnosti a mělo by 

se stát trvalým cílem kaţdé organizace. [1] 

 

 Mezi zlepšování a obecným řešením problémŧ existuje úzký vztah. Obecné řešení 

problémŧ představuje převáţně řešení, která jsou neplánovaná a spontánní. Vyţadují také 

rychlou reakci a zásah. Kdeţto činností zlepšování jsou plánovány a velmi často 

organizované procesy obsahující kroky vedoucí k předem stanovenému cíli. [2] 

Metodika neustálého zlepšování 

 Základním modelem neustálého zlepšování je Demingŧv cyklus PDCA (Plan-Do-

Check-Act) (viz obr. 2). Demingŧv cyklus zdŧrazňuje bezprostřední spojitost mezi rŧstem 

jakosti výrobkŧ na jedné straně a rŧstem produktivity práce, odbytu, návratnosti investic, 

zisku, zlepšením dodacích lhŧt na straně druhé. Je proto nutno studovat tyto souvislosti, 

přičemţ jakost musí být prioritní. [9] 

 Základní myšlenka PDCA cyklu je taková, ţe proces zlepšování není jednorázová lineární 

záleţitost. Jedná se o probíhající proces několika cyklŧ aktivit, které proces neustále 

zlepšují a zlepšují. [13] 

 Tento cyklus se skládá ze čtyř fází, ve kterých by měl probíhat proces zlepšování 

nebo provádění změn. Jedná se o cyklus, který nemá konec a měl by se pro zajištění 

neustálého zlepšování neustále opakovat. Mezi oblasti, kde je moţné tuto metodu vyuţít 

patří například výroba, logistika, informační systém, systém jakosti, management, 

marketing, psychologie. [4] 
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1) P – Plan (plánuj)  

2) D - Do (vykonej) 

3) C - Check (zkontroluj) 

4) A – Act (reaguj) 

 

 

 

 

 

      Obr. 2: Cyklus PDCA [11] 

 

 V podstatě všechny pouţívané metodiky zlepšování jakosti, případně řešení 

problémŧ jsou rozpracováním těchto čtyř základních krokŧ cyklu PDCA. Jednou 

z nejznámějších je metoda Quality Journal, jejíţ poněkud upravená verze se stala i součástí 

normy ČSN EN ISO 9004:2000. [4] 

Metoda „Quality Journal“ 

 Tato metoda byla převzata z japonského přístupu k řešení problémŧ nazývaného QC 

Story. Jde o systematický postup zlepšování procesŧ, který probíhá v sedmi krocích [4]: 

1. Identifikace problému; 

2. Sledování problému; 

3. Analýza příčin problému; 

4. Návrh a realizace opatření k odstranění příčin; 

5. Kontrola účinnosti opatření; 

6. Trvalá eliminace příčin; 

7. Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit. 

Řešení problémŧ postupem Global 8D 

  Je to metoda, která nám pomŧţe vyřešit problém, jehoţ příčinu zatím nemŧţeme 

určit. V takové chvíli je nutno problém vyřešit co nejrychleji k oboustranné spokojenosti. 

Metoda G8D, se snaţí odpovědět na otázku, proč proces nefunguje podle předpokladŧ. 

Hledá odpověď k pochopení našeho problému a měla by nám poskytnout algoritmus pro 
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určení příčin a navrţení vhodných nápravných opatření. Postup G8D (8D = osm disciplín) 

se skládá z osmi krokŧ, jak je z názvu patrné.  

 Ke kaţdému z osmi krokŧ postupu G8D jsou vypracovány seznamy kontrolních 

otázek, které slouţí jako vodítko pro realizaci jednotlivých aktivit a umoţňují ověřit, zda 

v určité fázi postupu nebylo něco opomenuto nebo vynecháno. Pro podporu práce v týmu 

jsou k dispozici pracovní formuláře, které usnadňují systematický postup řešení. [11] 

 

1.2.1 Metody a nástroje neustálého zlepšování 

  Pro oblast plánování a zlepšování jakosti byla vyvinuta celá řada metod a nástrojŧ. 

Úspěšnost a efektivnost aktivit, jak plánování, tak i zlepšování lze výrazně zvýšit pouţitím 

těchto vhodných metod v jednotlivých krocích řešení.  

  Skupina sedmi základních nástrojŧ managementu jakosti je tvořena jednoduchými 

statistickými a grafickými metodami, které jsou nenahraditelné v rámci cyklu zlepšování 

výkonnosti procesŧ známého také pod zkratkou DMAIC [(D) Definování, (M) Měření, (A) 

Analýza, (I) Zlepšení, (C) Kontrola, regulace].  

Mezi sedm základních nástrojŧ managementu jakosti patří [1]: 

1. Kontrolní tabulky a záznamníky  

2. Histogram 

3. Vývojový diagram 

4. Paretŧv diagram 

5. Ishikawŧv diagram 

6. Bodový diagram 

7. Statistická regulace procesu 

 

  Mimo sedmi základních nástrojŧ má široké vyuţití rovněţ skupina sedmi „nových“ 

nástrojŧ MJ. Zatímco sedm základních nástrojŧ se zaměřuje především na řešení 

problematiky operativního řízení jakosti, sedm „nových“ nástrojŧ se uplatňuje při 

zpracovávání rŧznorodých informací, definování cílŧ jakosti a při stanovování vhodných 

postupŧ a metod k jejich dosaţení. [2]  

Tyto metody byly vyvinuty v 70. letech a jejich vznik je reakcí na rozvoj komplexního 

systému řízení jakosti. Mezi společné rysy těchto metod patří vyuţití týmové spolupráce, 

výsledkem je grafický výstup a jsou snadno pochopitelné. [10] 
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K sedmi „novým“ nástrojŧm managementu jakosti se řadí: 

1. Afinitní diagram 

2. Diagram vzájemných vztahŧ  

3. Systematický (stromový) diagram 

4. Maticový diagram 

5. Analýza údajŧ v matici 

6. Diagram PDPC 

7. Síťový graf 

 

 V rŧzných fázích procesu neustálého zlepšování je vhodné uplatnit některé ze 

zmiňovaných metod. Výsledky analýzy vhodnosti uplatnění vybraných základních metod a 

nástrojŧ MJ v jednotlivých fázích procesu neustálého zlepšování jsou uvedeny 

v maticovém diagramu v tab. 1. Samostatně jsou zvýrazněny nástroje a metody, které je 

zvláště vhodné v jednotlivých fázích uplatnit.  

 Z maticového diagramu je patrné, ţe je moţno vyuţít širokou škálu metod a nástrojŧ 

v kaţdém z jednotlivých krokŧ neustálého zlepšování jakosti. Kaţdá s těchto metod a 

kaţdý z těchto nástrojŧ umoţňuje jiný pohled na řešenou problematiku a poskytuje jiné 

spektrum informací. Jejich vhodnou kombinací lze tedy získat ucelenější pohled na řešený 

problém a dosáhnout optimálního řešení. Je však třeba zajistit, aby tyto metody a nástroje 

byly pouţity správným zpŧsobem.    

Všechny tyto metody a nástroje představují nenahraditelný zdroj informací, které se 

následně uplatňují v jednotlivých fázích neustálého zlepšování procesu. [1] 
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1.2.2 VYBRANÉ METODY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI NÁVRHU 

 

Tab. 1 Maticový diagram vhodnosti uplatnění vybraných základních nástrojŧ 

managementu jakosti v jednotlivých fázích procesŧ neustálého zlepšování. [1] 
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Afinitní diagram AA  A AA   A 

Diagram vzájemných vztahŧ AA  A A   A 

Systematický diagram AA  A A   A 

Maticový diagram A A A A  AA A 

Analýza údajŧ v matici A A  A A  A 

Diagram PDPC AA   AA  A A 

Síťový graf A   A   A 

Metoda QFD A A A A   A 

Metoda FMEA A  AA AA A  A 

Metoda FTA A  AA A A  A 

Navrhování experimentŧ   AA AA A  A 

Hodnocení zpŧsobilosti procesŧ A AA A A A A A 

Hodnocení zp. výrobního zařízení A AA A A A  A 

Hodnocení zp. systému měření A AA A  A  A 

Vývojový diagram AA A  A  AA A 

Diagram příčin a následkŧ   AA  A  A 

Formulář pro sběr údajŧ  AA AA A A A A 

Paretŧv diagram AA A AA  A  A 

Histogram A AA A  A A A 

Bodový diagram A  AA  A  A 

Regulační diagram AA AA A A A A A 

AA – nástroj je zvláště vhodný pro pouţití v dané fázi 

 A – nástroj je vhodný pro pouţití v dané fázi.  
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1.3 SÍŤOVÝ GRAF  

 

Síťový graf je vhodným nástrojem pro stanovení optimálního harmonogramu 

prŧběhu projektŧ skládajících se z řady činností. Zpracováním síťového grafu se získávají 

dŧleţité podklady pro stanovení vhodných opatření pro zkrácení celkové doby trvání 

projektu, pro rychlé posouzení vlivu zpoţdění jednotlivých činností na časový 

harmonogram a pro operativní úpravy harmonogramu v případě jakýchkoliv změn dob 

trvání činností. Jeho uţitečnost narŧstá s počtem dílčích činností, které je třeba pro 

dosaţení konečného cíle provést. Nejznámější a nejpouţívanější metodou vyuţívající 

síťového grafu je metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Method).  

Před vlastní konstrukcí síťového grafu je vhodné sestrojit vývojový (postupový) 

diagram. Sestrojený vývojový diagram obsahuje výchozí údaje pro konstrukci síťového 

grafu, který by měl dát odpovědi na tyto otázky [1, 10]: 

 Jaký je očekávaný termín dokončení projektu?  

 Jaký je harmonogram zahájení a ukončení jednotlivých činností projektu? 

 Které činnosti mají určité časové rezervy a jaká je hodnota těchto rezerv? 

1.3.1 CPM - Metoda kritické cesty (Critical Path Method) 

  Metoda CPM patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. Jelikoţ 

mnoho projektŧ nesplňují poţadavky s plněním časového plánu je tato metoda často 

vyuţívána. Tento dŧleţitý nástroj pomáhá zabránit neţádoucímu navyšování časového 

harmonogramu projektu [12]. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě 

délky tzv. kritické cesty, coţ je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou 

rezervou. Metoda CPM umoţňuje usnadnit efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně 

na sebe navazujících činností v rámci projektu. 

  Kritická cesta je definována jako (časově) nejdelší moţná cesta z počátečního bodu 

grafu do koncového bodu grafu. Kaţdý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Kaţdá 

kritická cesta se skládá ze seznamu činností, na které by se měl manaţer projektu nejvíce 

zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního 

úkolu na kritické cestě je zároveň datem dokončení projektu. Pro kritické úkoly platí, ţe 

jejich celková časová rezerva a tedy i volná časová rezerva je rovna nule, tzn., ţe zdrţení 

počátku tohoto úkolu nebo prodlouţení jeho doby trvání bude mít vliv na konečné datum 

http://managementmania.com/index.php/component/content/article/52-ostatni/423-metody-sitove-analyzy
http://managementmania.com/index.php/metody-rizeni-projektu/52-ostatni/313-projekt
http://managementmania.com/index.php/component/content/article/47-ostatni/480-koordinovani-coordination
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projektu. Kritická cesta se promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve 

všech fázích ţivotního cyklu projektu. 

Praktické vyuţití metody kritické cesty 

  Tato metoda mŧţe slouţit jako nástroj zejména pro odhad  doby trvání projektu. 

Pouţívá se u přímočarých projektŧ, kde lze doby trvání odhadnout s vysokým stupněm 

přesnosti, např. stavební prŧmysl. Doby trvání pro činnosti projektu jsou známy obvykle 

podle minulých zkušeností a znalostí z údajŧ o minulých projektech. Doby trvání nejsou 

statisticky určeny. [11] 

  Pro jednotlivé dílčí činnosti v síťovém grafu tým stanoví dobu trvání (tij). Tyto doby 

mohou být normovány nebo se musí odhadnout na základě názorŧ členŧ týmu. Po 

stanovení doby trvání všech činností se v síťovém grafu provádějí výpočty, jejichţ cílem je 

u kaţdé činnosti stanovit: 

 Nejdříve moţný začátek - ZMij tedy čas, kdy nejdříve mŧţe být činnost (i, j) 

zahájena; 

 Nejpozději přípustný začátek – ZPij čas, kdy nejpozději musí být činnost (i, j) 

zahájena, jestliţe projekt má být dokončen podle plánu; 

 Nejdříve moţný konec – KMij čas, kdy nejpozději musí být činnost (i, j) ukončena; 

 Nejpozději přípustný konec – KPij čas, kdy nejpozději musí být činnosti (i, j) 

ukončena, jestliţe projekt má být dokončen podle plánu;  

 Nejdřívější čas uzlu – TMi; 

 Nejpozdější čas uzlu – TPi. 

Zpŧsob záznamu příslušných údajŧ je znázorněn na obrázku 3.  

  
Obr. 3 Záznam údajŧ do síťového grafu [1] 

 

 

 

tij 
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Při výpočtech se vychází z počátečních uzlŧ sítě, kde je čas vyjádřen následovně: 

TM1= ZM1j = 0 

Přes jednotlivé činnosti se postupuje k následujícím uzlŧm, kde se vţdy vypočte nejdříve 

moţný konec kaţdé činnosti podle vztahu: KMij = TMi + tij 

Na základě nejdříve moţných koncŧ činností vstupujících do určitého uzlu se stanoví 

nejdivější čas daného uzlu následovně: TMi = maxi KMij 

Jestliţe do uzlu směřuje jen jedna činnost, pak nejdříve moţný konec činnosti je současně 

nejdřívějším časem daného uzlu: ZMjK = TMj 

Vychází se z konečného času uzlu, který se rovná nejdřívějšímu času tohoto uzlu. Směrem 

k počátečnímu uzlu se vypočtou nejpozději přípustné začátky činností podle vztahu:  

ZPij = TPj - tij 

Na základě nejpozději přípustných začátkŧ všech činností vycházejících z daného uzlu 

(uzlu i) se pak počítá nejpozdější čas uzlu: TPi = minj ZPij 

Hodnoty nejpozdějších časŧ uzlŧ současně odpovídají hodnotám nejpozději přípustného 

konce všech činností, které do uzlu vstupují: KPij = TPj 

Na základě všech zjištěných časových hodnot se stanoví kritická cesta, která prochází 

síťovým grafem od počátečního uzlu do konečného uzlu. Jsou to činnosti, které nemají 

ţádnou časovou rezervu. Pro tyto činnosti platí: ZMij = ZPij; KMij = KPij 

 Jestliţe dojde ke zpoţdění alespoň jedné z činností, bude zpoţděn celý projekt. 

 

V další fázi vyhodnocení síťového grafu se stanoví časové rezervy činností. Obvykle se 

rozlišuje časová rezerva celková, volná a nezávislá. 

Celková časová rezerva – maximální moţné prodlouţení činnosti nebo posunutí 

jejího zahájení oproti nejdříve moţnému začátku, které ještě nenaruší plánovaný termín 

projektu. Celková časová rezerva se vypočte následovně: RCij = (TPj – TMi) - tij 

Volná časová rezerva – moţné prodlouţení činnosti nebo posunutí jejího zahájení 

oproti nejdříve moţnému začátku, aniţ se změní nejdříve moţný začátek všech 

bezprostředně navazujících činností.  

Volná časová rezerva se vypočte následovně:RVij = (TMj – TMi) - tij 
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Nezávislá časová rezerva – moţné prodlouţení činnosti nebo posunutí jejího zahájení 

oproti nejdříve moţnému začátku, aniţ se změní nejdříve moţný začátek všech 

bezprostředně navazujících činností a nejpozději přípustný konec bezprostředně 

předcházejících činností.  

Nezávislá časová rezerva se vypočte následovně: RNij = max {TMj – Tpi - tij ; 0}. [2], [11] 

 

  Při aplikaci této metody je soubor obvykle nazýván jako projekt. Hlavní podmínkou 

je, ţe akce tvořící projekt musí být časově a věcně ohraničeny.  

Pro úspěšnou aplikaci a kvalitní výstupy metody, je nutno zajistit znalost postupu tvorby 

síťového grafu a metody kritické cesty, ale také kvalita dat a informací týkající se projektu.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Brose CZ spol. s.r.o. 

2.1 Stručný vývoj a poloha společnosti 

 

Obr. 4: Mechanický systém a elektronické pohony pro karoserie a interiér [5] 

 

Firma Brose Technik für automobile je německou společností, která byla zaloţena  

4. března 1908 pro automobilový a letecký prŧmysl Maxem Brose v Berlíně.  

14. června 1919 vznikla Max Brose and Company zaloţena Max Brose a Ernst Juhling 

v Coburgu, která je hlavním sídlem celé společnosti. 

V současné době je Brose partnerem v mezinárodním automobilovém prŧmyslu pro 

zásobování více neţ čtyřiceti výrobcŧ vozidel a dodavatelem mechanických systémŧ a 

elektrických motorŧ.  

Momentálně společnost disponuje vice neţ 15.000 zaměstnanci po celém světě, pŧsobících 

ve 46 místech, ve 21 zemích na všech významných automobilových trzích Brose. 

 

Společnost Brose Technik für automobile, vybudovala v České republice dceřinou 

společnost Brose CZ spol. s.r.o. v Roţnově pod Radhoštěm, kde zahájila svou výrobu. V 

roce 2004 přesunula svou výrobní produkci do prŧmyslového parku Kopřivnice a od 

prvního září 2004 zahájila výrobu zámkových systémŧ, polohovacích sedadel a dveřní 

systémy.  

 

V současné době, společnost Brose disponuje cca 1 750 zaměstnanci na pozemku o rozloze  

155 564m
2 

a výrobní plochou 54 850 m
2
. Roční obrat této firmy činí cca 280 mil. eur.  

Samotný rodinný podnik Brose, se od svého počátku kontinuálně rozvíjel. 

Z lokálního výrobce pro automobilový a letecký prŧmysl se stala mezinárodní 
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automobilová skupina. V současné době je Brose zastoupena na všech hlavních 

automobilových trzích ve 47 místech celého světa (viz. obr. 5). Vypsat zde všechny 

pobočky a zákazníky podniku Brose by bylo vyčerpávající. Proto jsem si dovolila vypsat 

pouze výběr těch nejznámějších. [5]  

 

Ředitelství:  Brose Technik für Automobile – Coburg, Německo 

 

Brose:   Brose Technik für Automobile - Auburn Hills / Detroit (USA)  

     Produkce: Curitiba, Jefferson, Londýn, Puebla, Querétaro, Reynosa, Salto, 

     Tuscaloosa  

 

     Brose Technik für Automobile – Shanghai, Asie 

     Produkce: Changchun, Wuhan  

Obr. 5: Mapa světa s Brose společnostmi [5] 

2.2 Zákazníci (pouze výběr) 

  Audi, BMW, DAF/Leyland, Daimler, Fiat, Faurecia, Ford, GM, Iveco, 

Jaguar, Lear, MAN, Porsche, PSA, Rover, RVI, Saab, Scania, Volvo, Volvo LKW, VW 

2.3  Management jakosti 

Systém managementu jakosti je zaloţen na bázi norem ISO, konkrétně normy 

 ISO / TS 16949: 2009 v souladu s 9001: 2008, ISO 14001: 2004. 

Společnost Brose musí splňovat poţadavky zákaznických standardŧ, jejichţ plnění je 

ověřováno pravidelnými zákaznickými audity.  
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2.4 Výrobky 

Společnost Brose CZ spol. s.r.o.  Kopřivnice vyrábí čtyři základní produkty, kde patří: 

 zámkové systémy; 

 polohovací sedadla; 

 dveřní systémy; 

 pohonné systémy (od června 2010). 

2.4.1 Produkty týkající se zámkových systémŧ 

 zámky stranových dveří; 

 zámky posuvných dveří; 

 zámky zavazadlového prostoru; 

 motorové kapoty. 
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3 ANALÝZA VYUŢITÍ NÁSTROJŦ PLÁNOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ VE 

SPOLEČNOSTI  

 

3.1 Celkové vyuţití metod 

 Pouţívání metod pro plánování a zlepšování jakosti je zvládnuto velice dobře.  

V rámci návrhu a vývoje je vyuţívána celá řada metod a nástrojŧ. Jednotlivé metody jsou 

na sebe vázány, jako například pouţití metody QFD při zjišťování prvotních poţadavkŧ 

zákazníka, jejich následné převedení do výrobních specifikací produktŧ, ohodnocení 

zpŧsobilosti procesu a také hodnocení zpŧsobilosti výrobního zařízení nebo řešení 

problémŧ postupem 8D report.  

Jednotlivé metody jsou vyuţívány projektovými týmy, které jsou většinou tvořeny 

skupinou procesních inţenýrŧ, projektového vedení, konstrukce, vývojáři, zkušebna na 

výrobu vzorkŧ a kontroling.  

Prŧběh fází vývoje procesu je znázorněn ve schématu nazývaném PEP (Product 

Development Process, viz. obr. 5), jehoţ pŧvodní název byl převzat z německého názvu, 

který v překladu znamená proces vývoje produktu.  

Jedná se o závazný nástroj pouţívaný pro práci na daném projektu s určitým 

zákazníkem.  

Metoda PEP je rozloţena do osmi vzájemně na sebe navazujících fází, jejíţ princip 

je zaloţen především na kombinaci metod plánování jakosti výrobku postupem APQP a 

plánování jakosti výrobku podle metody VDA 4.3.  

Znázorňuje postup vývoje produktu v bodech a metody, které se v tomto případě aplikují.  

Jeho prŧběh je znázorněn na obrázku. (Obr. 6) 

 

Společnost Brose je obeznámena s existencí všech moderních metod a nástrojŧ 

managementu jakosti, které zahrnují jak sedm základních tak sedm nových nástrojŧ MJ 

nebo metody plánování jakosti, ale ke své potřebě vyuţívá jen některé z nich.  

V některých případech tyto metody upravila dle vlastních potřeb v závislosti na 

poţadavcích týkajících se daného projektu.  

Dané metody jsou poté aplikovány, vyhodnocovány a archivovány v předem stanovených 

intervalech, nebo případě změn provedených u určitého projektu.
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Obr. 6: Proces vývoje produktu (PEP)
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3.2 Popis prŧběhu PEP 

 

1) Příprava 

Vypracování podkladŧ pro rozhodnutí vrcholového vedení, zda a za jakých podmínek se 

bude projekt realizovat. Jedná se o tyto aktivity: rozhodnutí akvizičních cílŧ; rozhodnutí o 

přijetí akvizice; první kontakt se zákazníkem týkající se projektu; provedení klasifikace 

projektu coţ ukazuje význam a rizika projektu; klasifikace má také dopad na výběr 

projektového vedoucího a týmu. Dále jsou to rozhodnutí o vedoucím projektu, 

projektovém týmu, vystavení projektového návrhu a rozhodnutí o zpracování akviziční 

fáze. 

V této fázi nejsou metody plánování kvality vyuţívány. 

 

2) Akvizice 

Cílem akvizice je zajistit všechny činnosti, které jsou nezbytné pro sestavení nabídky a 

zajistit objednávku. A také nabytí potřebných informací, nákup, návrh, odstranění 

nesrovnalostí a udělení kontraktu.  

Jedná se o tyto aktivity: vytvořit projektovou sloţku; plán opatření; historie projektu; 

hlavní termínový plán; získání zákazníkem specifikované cíle a návrhy smluv; 

přezkoumání všech potřebných dokumentŧ; definice významných a kritických znakŧ; 

získávání informací k projektu vzhledem ke konkurenci; vypracování hrubého konceptu 

pro vystavení nabídky; uzavření smlouvy; atd. 

V tomto případě jsou uplatňovány tyto metody: QFD, vývojový diagram, atd. (viz. tab. 2). 

 

3) Ověření návrhu 

Třetí fáze PEP je zaměřena na kontrolu a revizi hrubého pojetí návrhu z hlediska prověření 

a propracování hrubých konceptŧ k vystavení objednávky vzhledem k realizovatelnosti, 

hospodárnosti a kvalitě. Při potvrzení návrhu jsou uplatňovány metody jako systematický 

diagram, maticový diagram, analýza údajŧ v matici,  QFD, D-FMEA, vývojový diagram, 

diagram příčin a následkŧ a formulář pro sběr údajŧ (viz. tab. 2). 

 

4) Vývoj produktu a procesu 

Jedná se o podrobnější zadání konceptu, který představuje detailní propracování konceptŧ, 

jako podkladŧ k vývojovému uvolnění a schválení pořízení. Je zaměřena převáţně na 

potvrzení výrobního závodu; výroba zkušebních vzorkŧ; výroba; montáţ; testování vzorkŧ; 
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vytvoření kontrolního plánu před sérií a sérií; výroba prototypŧ; testování prototypŧ; 

zkušební uvolnění. 

Pouţívají se tyto metody: afinitní diagram, diagram vzájemných vztahŧ, PDPC, QFD, 

FTA, D-FMEA, hodnocení zpŧsobilosti, 8D report a další (viz. tab. 2). 

 

5) Realizace produktu a procesu 

Cílem této fáze je získat informace, data pro zákaznický a projektový tým o tom, ţe 

navrhovaný projekt, který uţ prošel výrobou kusových vzorkŧ, po změření splňuje veškeré 

poţadavky. Provádí se poslední měření na vyrobených kusových vzorcích a jejich 

výsledky jsou zasílány zákazníkovi.  

Pokud veškeré rozměry vyrobených kusŧ, jejich funkční vlastnosti vyhovují a také výrobní 

zařízení na, kterém byl výrobek vyroben nebo byl posléze změřen, nevykazují ţádnou 

technickou chybu lze spustit sériovou výrobu nebo její uvolnění.  

Aktivity, které zde musejí proběhnout: shromáţdění kmenových dat a jejich vloţení do 

SAP; vystavení/schválení pořizovacích poţadavkŧ pro sériové nástroje, výrobní, montáţní 

a testovací zařízení; rozhodnutí o konečných dodavatelích; vytvoření rámcových dodacích 

smluv/objednávek; první vzorkování dílŧ nebo také konečný test u zákazníka; plánování 

před série, převzetí zařízení.  

V této etapně však přeměřování výrobkŧ nekončí. I v následujících fázích výroby probíhá 

neustálé ověřování výstupních rozměrŧ výrobkŧ, které slouţí k neustálé kontrole a 

informovanosti o probíhajícím procesu.  

Metody, které se v této fázi vyuţívají jsou: afinitní diagram, diagram vzájemných vztahŧ, 

PDPC, D-FMEA, P-FMEA, FTA a další (viz. tab. 2). 

 

6) Náběh  

Start sériového předání od projektového týmu na závod. Produkce před sérií při sériových 

podmínkách a úspěšné vzorkování u zákazníka. 

Jde o tyto aktivity: rozhodnutí o podpoře náběhu v místě produkce; uvedení zařízení do 

provozu a následné testování, nastavení a ladění výrobních zařízení; testování verze 

pŧvodních vzorkŧ; fakturace nástrojŧ a nákladŧ na vývoj; kvalita produkce; testování a 

poučení; hodnoty výstupu po ukončení projektu a přijetí zprávy o ukončení projektu. 

V rámci této fáze se uplatňují zejména tyto metody: afinitní diagram, diagram vzájemných 

vztahŧ, PDPC, P-FMEA, FTA, navrhování experimentu a další (viz. tab. 2). 

 



- 36 - 

 

7) Produkce 

Cílem této fáze je zajistit bezchybnou výrobu a předání produktŧ zákazníkovi podle plánu. 

Dodrţuje se dŧsledná kontrola kvality dat se zaměřením na předání informací o případném 

problému. Vznikají podrobné zprávy o projektu a specifikují se všechny moţné opatření na 

úspory nákladŧ při výrobě. Analyzují se, také zjištěné vnější a vnitřní stíţnosti, které se 

odstraní pomocí definovaných akcí. 

Nejčastěji pouţívané metody a nástroje jsou: P-FMEA, PDPC, 8D report atd. (viz. tab. 2). 

 

8) Náhradní součástky 

Tato fáze se zabývá výrobou a dodáváním převáţně náhradních dílŧ jiţ po ukončení 

sériové výroby. To znamená, ţe se vyrábí pouze omezený počet těchto dílŧ, které se 

neskladují, ale jsou ihned poskytnuty zákazníkovi. Veškeré vzorky, projektové a výrobní 

dokumenty týkající se těchto součástek jsou neustále archivovány. Tyto součástky se 

zasílají zákazníkŧm zabývající se výměnou porouchaných nebo opotřebovaných součástí.  

V této fázi se provádějí neustálé aktualizace veškerých dokumentŧ a nástroje, které se zde 

uplatňují jsou následující: afinitní diagram, diagram vzájemných vztahŧ, PDPC, hodnocení 

zpŧsobilosti produktu a další (viz. tab. 2). 

 

3.3 ZÁVĚRY Z ANALÝZY POUŢÍVANÝCH METOD 

  Firma Brose vyuţívá široké škály metod slouţící k plánování a následnému 

zlepšování jakosti tzn., popis vyuţití všech těchto metod by bylo vyčerpávající a velice 

obsáhlé. Jelikoţ se ve své práci orientuji na oblast návrhu a vývoje produktŧ, zaměřila jsem 

se na hodnocení vyuţití metod ve 4. fázi procesu vývoje produktu a procesu.  

3.3.1 Metoda QFD 

Ve společnosti se uplatňuje základní myšlenka metody QFD a to v prvotních fázích 

procesu. Tato metoda je zpracovávána v týmu (viz. příloha 1), tzn. pro tento účel je zvolen 

tým, který je tvořen převáţně vývojovým a zákaznickým týmem dále je zapojen marketing, 

konstrukce, řízení jakosti, příprava výroby, výroba technické kontroly. Zákaznický tým se 

snaţí vloţit veškeré stanovené poţadavky zákazníkŧ do návrhu produktu. Do příslušných 

řádkŧ „Domu jakosti“ se definují poţadavky zákazníka, které předkládá oddělení 

zákaznického týmu, a ve sloupcích se uvádějí znaky jakosti definované vývojovým týmem.  
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Tým se snaţí o systém komunikace a plánování, pomocí kterého jsou koordinovány 

všechny zdroje podniku. Jejich cílem je zvýšení konkurenceschopnosti podniku, aby byly 

vyvíjené, vyráběné a na trh dodávané takové výrobky, jaké očekává jejich zákazník. Tato 

metodika se pouţívá především v etapě vývoje výrobku s cílem zapojit všechny útvary do 

plnění poţadavkŧ zákazníka.  

3.3.2 Metoda D-FMEA 

  Tato metoda se vyuţívá v třetí fázi vývoje produktu. Její aplikací se snaţí tým (viz. 

příloha 1) předejít výskytu vad a případně identifikovat jejich příčinu. Tato metoda je 

aplikována ve fází návrhu a vývoje produktu před zpracováním vlastního návrhu. Hlavním 

cílem vývojových pracovníkŧ je jiţ v etapě návrhu odhalit nedostatky a realizovat následná 

opatření, která by tyto nedostatky odstranila. Podle stanovených pravidel tým provádí 

FMEA v několika krocích.  

  Tým analyzuje všechny moţné vady, které by mohly nastat po dobu uţívání a také 

následky, které mohou nastat v případě této vady. Současně se také analyzují případné 

nedostatky u navrhovaného řešení, které mohou zapříčinit danou vadu. Dále tým analyzuje 

pouţitá opatření, která sniţují pravděpodobnost výskytu vady a zpŧsoby případného 

ověření předkládaného řešení, které ještě mohou před samotným uvolněním do výroby 

odhalit potencionální vadu. V rámci těchto šetření tým provede hodnocení těchto kritérií 

pomocí stanovených tabulek. V těchto tabulkách jsou uvedeny jednotlivé vady, které jsou 

podrobněji obodovány podle Brose katalogu. Pro názornou ukázku, jak postupovat při 

zpracovávání této metody např. novým pracovníkem, slouţí pomocná předloha aplikovaná 

na díl páky – viz. příloha 2. 

  Tato metoda je v Brose realizována pomocí programu, zvaném APIS IQ-Software 

(2004-04-01), kde jsou uvedeny všechny moţné vady a následky týkající se daného 

projektu. D-FMEA je v programu počítače aktuální po dobu 90 dní. Po uplynutí této doby 

musí znovu projít aktualizací a také projít uvolněním vedením. Popřípadě musí být 

doplněna o výsledky doposud nedokončených měření nebo přeměření. 

3.3.3 Analýza stromu poruchových stavŧ – metoda FTA 

Metoda FTA se stejně jako metoda FMEA řadí k preventivním metodám. Tento typ 

metody je ve společnosti vyuţíván tímto zpŧsobem. Hlavním cílem týmu (viz. příloha 1), 

který vyuţívá tuto metodu je analýza pravděpodobnosti selhání celého systému a s tím 

související preventivní opatření, která by měla spolehlivost systému zvýšit. Jedná se o 
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grafické vyjádření systému, které poskytuje popis kombinací moţných výskytŧ problémŧ v 

systému, který mŧţe vyústit v problém, který nechceme, aby vŧbec vznikl. Tato metodika 

mŧţe kombinovat jednak rŧzné vady strojŧ a technologií, ale i lidské chyby. 

Tým zvolí nejkritičtější problém to je tzv. vrcholový problém, který nejčastěji 

zahrnuje negativní události a jeho následky a příčiny zaznamená do připravené tabulky. 

Následně z těchto údajŧ sestrojí strom poruch, který je konstruován tak, aby popsal sled 

událostí, které samostatně nebo v kombinaci s jinými událostmi mohou vést k vrcholové 

události. Takovým příkladem mŧţe být například posouzení pravděpodobnosti špatného 

uzavření dveřního zámku, kdy strom poruch je tvořen událostmi a tzv. hradly. Strom je 

tedy tvořen dedukcí podmínek vzniku vrcholové události a posloupností jednotlivých 

úrovní aţ do definování nejniţší úrovně příčin.  

Takto zpracovaný strom tým podrobí analýze, kde stanoví odhad pravděpodobnosti 

výskytu základních událostí. Poté na tomto základě vypočte pravděpodobnost vzniku 

poruchové události a tyto obě stanovené hodnoty porovná. Shodují-li se tyto hodnoty, je 

vše v pořádku v opačném případě tým hledá vhodná opatření pro její sníţení.  

3.3.4 8D report 

  Při aplikaci metody 8D report se ve společnosti postupuje v těchto krocích. Tým (viz. 

příloha 1) tuto metodu vyuţívá při vzniku vad nebo nesrovnalostí s produktem. Nejčastěji 

je 8D report prováděn pomocí brainstormingu a následné zjištěné informace jsou zaslány 

zákazníkovi. V tomto případě je tato metoda prováděna v týmu pomocí formulářŧ, které 

představují strukturovaný postup řešení problému, jejímţ cílem je zjistit, zda v určitě fázi 

nebylo něco opomenuto. V některých případech je potřeba vyuţít všechny přichystané 

formuláře, ale není tomu tak v případě kaţdého problému. Tyto formuláře usnadňují 

uspořádaný postup řešení. Jedná se o tyto formuláře: základní data (hearder data), popis 

problému (problem description), kontrola činnosti (containment actions), Ishikawŧv 

diagram, FTA, 5 proč, kořen nápravných opatření (root cause corrective action), co jsme se 

naučili (lesson learned), selhání procesu (failure vizualization).  

Dŧvod pouţití těchto nástrojŧ je nasnadě. Jde o nástroje poměrně jednoduché, vedou 

poměrně rychle k cíli, tj. k určení pravděpodobné příčiny. 
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3.3.5 Diagram PDPC 

  Nástroj PDPC vyuţívající se ve 4. fázi procesu pomáhá identifikovat moţné 

problémy. Při uplatňování diagramu ve společnosti se postupuje v následujících krocích. 

Základem tvorby diagramu je, ţe tým (viz. příloha 1) sestrojí systematický diagram 

zvolené plánované činnosti a pomocí tzv. brainstormingu hledají odpovědi na otázky 

vztahující se ke zvolené činnosti. Tuto metodu tým vyuţívá zejména v případě, kdy se 

jedná o nové úkoly nebo případně při zadání nových podmínek. V tomto případě se tým 

snaţí co nejlépe zajistit preventivní opatření, která by předcházela vzniku problémŧ při 

výrobě dveřního zámku.  

3.3.6 Hodnocení zpŧsobilosti procesu a hodnocení zpŧsobilosti výrobního zařízení 

  Při zjišťování zpŧsobilosti procesu a zpŧsobilosti výrobního zařízení se postupuje 

následovně. Součástí procesŧ uvolnění procesŧ a produktŧ do sériové výroby musí být 

zajišťována krátkodobá zpŧsobilost procesu. Jednotlivé zámky jsou vyráběny v sériových 

podmínkách, v přesně definovaných intervalech a následně jsou odebírány vzorky 

stanovené velikosti. Tyto vzorky jsou změřeny a získané hodnoty vyhodnocovány. Pokud 

tým zjistí, ţe zpŧsobilost procesu je nevyhovující, hledá příčiny a přijímá opatření k jejich 

odstranění. Vyrobené produkty a zjištěná data o zpŧsobilosti procesu jsou následně zaslána 

zákazníkovi. 

Schválí-li tyto vyrobené produkty zákazník je následně zjišťována dlouhodobá zpŧsobilost 

procesu. Při zpracování těchto dat, tým pracuje se softwarovým programem QC Stath, 

který všechny tyto hodnoty vyhodnocuje. Statistické vyhodnocení v QC Stath je 

v pravidelných intervalech zasíláno zákazníkovi, jako potvrzení zpŧsobilosti procesu.  

  Stejně jako při zjišťování zpŧsobilosti procesu je zpŧsobilost výrobního zařízení 

zjišťována týmem kvality. Zpŧsobilost procesu i zpŧsobilost výrobního zařízení je 

vyhodnocována pomocí statistického softwaru QC Stath.  

Zpŧsobilost výrobního zařízení tým zjišťuje při kusové výrobě zámkŧ, aby ověřil, zda je 

zařízení schopno vyrábět produkty s dostatečnou opakovatelností.  

3.3.7 Navrhování experimentŧ 

     Postup vyuţití tohoto nástroje ve společnosti probíhá následovně. Při navrhování 

experimentŧ tým (viz. příloha 1) provádí test nebo řadu testŧ, v nichţ se stanovené 

potencionální proměnné procesu systematicky mění podle předepsané matice návrhu. Tým 
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sesbírá potřebná data v situaci, kdy je jimi poţadovaná informace zatíţena nahodilostí. To 

znamená, ţe vytvářejí rŧzné zásahy do procesu, aby zjistili efekt tohoto zásahu. Proto 

dobře navrţený experiment umoţňuje posuzovat vztah mezi vyvolanou příčinou a jejím 

následkem. Z toho tým získá informace, jak by se proces mohl změnit a zachovat 

v případě, kdyby taková situace nastala a byli tak na moţné situace připraveni.  

Při vyuţití této metody na začátku cyklu vývoje se tým snaţí zlepšit výtěţek procesu, sníţit 

variabilitu kolem jmenovité nebo cílové hodnoty, zkrátit celkovou dobu vývoje nebo snít 

celkové náklady.  

3.3.8 Ostatní nástroje 

Ve čtvrté fázi vývoje produktu a procesu tým (viz. příloha 1) vyuţívá nástroje, 

které nazýváme skupinou sedm základních nástrojŧ MJ a tu tvoří jednoduché statistické a 

grafické metody, které mají své nezastupitelné místo i v rámci cyklu zlepšování výkonnosti 

procesŧ. Mezi tyto nástroje patří vývojový diagram, diagram příčin a následkŧ, formulář 

pro sběr údajŧ, Paretŧv diagram, histogram, bodový diagram a regulační diagram. Jedná se 

o nástroje řízení kvality, které týmu významným zpŧsobem pomáhají například při řízení 

procesŧ.  

Pořadí, ve kterém se sedm základních nástrojŧ uvádí, bývá rŧzné. Pořadí, ve kterém 

jsem uvedla jednotlivé nástroje, bývá obvykle dodrţováno při jejich vyuţívání, ale tým 

v případě potřeby daný nástroj vyuţije v závislosti na situaci, která jej vyţaduje.  

Samozřejmě v prvotní fázi řešení problému tým svolá poradu a pomocí 

brainstormingu zjišťuje a zaznamenává jednotlivé problémy. Tyto problémy dále 

zpracovává pomocí softwaru osoba k tomu pověřená. Pro zpracování jednotlivých nástrojŧ 

tým vyuţívá rŧzné softwary, v tomto případě se jedná především o softwarový program 

MS Excel, QC Stath. 

Rovněţ také nástroje, jako afinitní diagram a diagram vzájemných vztahŧ, které 

spadající do skupiny sedmi nových nástrojŧ managementu se v této fázi vyuţívají. Jde o 

nástroje, které tým vyuţívá převáţně při plánování jakosti, zpracovávání rŧznorodých 

informací, definování cílŧ nebo stanovování vhodných postupŧ. Oba tyto nástroje jsou 

snadno zpracovatelné a jejich výsledkem je grafický vstup, které týmu přináší uţitečné 

informace.  
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3.3.9 Závěr a doporučení 

  Na základně analýzy vyuţívání jednotlivých metod jsem došla k závěru, ţe při 

aplikaci metody QFD by společnost mohla postupovat rozsáhleji. Při prvotním 

rozpracování maticového diagramu neboli „domu jakosti“ by mohla dále pokračovat 

zpracováním čtyřmaticového přístupu, který se zaměřuje na plánování výrobku, plánování 

dílŧ, plánování procesŧ a plánování výroby. 

  Maticový diagram pro plánování jakosti slouţí k transformaci parametrŧ 

jednotlivých procesŧ do konkrétních výrobních instrukcí. Výstupem jsou informace o tom, 

jakým zpŧsobem je potřeba výrobní proces nastavit a řídit tak, aby byly dosaţeny 

poţadované cílové parametry procesŧ. [2] 

 

  Dále jsem na základě dohody se společností Brose vypracovala formulář pro sběr 

údajŧ. Tento formulář jsem zpracovala pomocí softwarového programu MS Excel. Tento 

formulář je moţné uplatnit při hodnocení zpŧsobilosti procesu, který poskytuje přehled o 

daném procesu. Princip formuláře je zcela jednoduchý. Při sesbírání dat pověřeným 

pracovníkem jsou tyto hodnoty zapsány do připravené tabulky a pomocí funkcí MS Excel 

následně vypočteny poţadované hodnoty, které poskytují přehled o statistické zvládnutosti 

procesu. Ve formuláři je také zobrazen regulační diagram, který sleduje vývoj procesu a 

dále histogram poskytující informaci o prvotní analýze zpŧsobilosti procesu. Zpracovaný 

formulář je uveden v příloze 11, 12 ve vyplněné a nevyplněné formě.  

Takto vypracovaný formulář byl předloţen ve společnosti a rozhodnutí o zavedení jeho 

pouţívání je na vedení úseku.  
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Tab. 2: Maticový diagram uplatnění vybraných základních nástrojŧ managementu jakosti  

v jednotlivých fázích procesu PEP. 
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Afinitní diagram    x x x x x 

Diagram vzájemných 

vztahŧ 
   x x x x x 

Systematický diagram   x      

Maticový diagram   x      

Analýza údajŧ v matici   x      

PDPC    x x x x x 

Síťový graf   x    x  

QFD  x x x     

D-FMEA   x x x    

P-FMEA     x x x  

FTA    x x x x  

Navrhování experimentŧ    x  x x  

Hodnocení zpŧsobilosti 

produktu 
   x x x x x 

Hodnocení zpŧsobilosti 

výrobního zařízení 
   x x x   

Vývojový diagram  x x x x x x x 

Diagram příčin a následkŧ   x x x x x x 

Formulář pro sběr údajŧ   x x x x x x 

Paretova analýza    x x x x x 

Histogram    x x x x x 

Bodový diagram    x x x x x 

Regulační diagram    x x x x x 

8D report    x x x x x 

x – znázorňuje vyuţití daného nástroje (metody) v určité fázi procesu. 
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4 PRAKTICKÁ UKÁZKA VYBRANÉHO NÁSTROJE  

  Na základě ţádosti ze strany Brose jsem provedla podrobnější analýzu pomocí 

metody síťového grafu a metody kritické cesty (CPM – Critical Path Method). 

K propracování této metody mě byly poskytnuty dokumenty, konkrétně procesu PEP 

týkající se určitého projektu jiţ s předem stanovenými časy trvání jednotlivých činností. 

Na základě těchto údajŧ jsem provedla podrobnější analýzu 3. fáze potvrzení 

návrhu a 4. fáze vývoj produktu a procesu, jejímţ cílem bylo zjistit moţné zkrácení 

celkového doby trvání projektu. 

4.1 Časové plánování 

  Jednou z moţností, kterou lze vyuţít pro moţné návrhy zkrácení celkové doby trvání 

projektu je detailní analýza prŧběhu celého projektu. Na základě příslušných časových 

rezerv je moţné vyhodnotit, v jakých případech činností je moţné zkrátit celkové doby 

trvání těchto činností a zkrátit tak celkovou dobu trvání projektu.  

K provedení této analýzy se vyuţívá síťový graf a metoda kritické cesty.  

 

  Před samotnou konstrukcí síťového grafu jsem sestrojila vývojový „postupový“ 

diagram, jehoţ výsledkem byla přehlednější orientace mezi návaznostmi jednotlivých 

činností. Jelikoţ se v některých případech postupového diagramu nacházely činnosti, 

jejichţ prŧběh se vzájemně překrýval, bylo nutné zavést tzv. fiktivní činnosti. Doba trvání 

těchto činností je nulová, tudíţ neovlivní výsledný čas trvání těchto činností. Ke kaţdému 

síťovému grafu jsem vypracovala přehledovou tabulku, viz. příloha č. 3, 7, ve které jsou 

vysvětleny významy jednotlivých zkratek.  

  

  Celkově jsem sestrojila dva postupové diagramy a z těch následně sestrojila dva 

síťové grafy. V případě prvního postupového diagramu se jedná o potvrzení návrhu, který 

je uveden v příloze 5 a druhý postupový diagram se vztahuje k vývoji produktu a procesu, 

uvedeném v příloze 9.  

V kaţdém z uvedených postupových diagramŧ jsou zaznačeny uzly, pomocí nichţ jsem 

následně sestrojila síťové grafy daných fází. Síťový graf 3. a 4. fáze je zobrazen v příloze 

6, 10. 

  Pro jednotlivé činnosti byly v síťovém grafu zaznačeny jejich doby trvání. Na 

základě dob trvání jednotlivých činností jsem provedla výpočty pomocí vztahŧ uvedených 



- 44 - 

 

v teoretické části BP, viz. kapitola 5 a jejich výsledky jsou uvedeny v tabulce příloha č. 4, 

8. 

 

4.2 Závěry z aplikace síťového grafu 

  Po provedení analýzy doby trvání 3. a 4. fáze procesu jsem zjistila, ţe mé výsledky 

se shodují s dobou trvání jednotlivých fází v poskytnutých dokumentech.  

Je však nutno poznamenat, ţe na základně časových rezerv, v některých případech činností 

např. činnost K10 (viz. příloha 3) z 3. fáze procesu je moţné, aby se její doba trvání 

prodlouţila nebo zpozdil její začátek, ale stále by neovlivnila celkovou dobu trvání 

projektu. Z aplikace metody síťového grafu a metody kritické cesty vyplývá, ţe v případě 

podrobného rozpracování všech fází procesu PEP stejným zpŧsobem, jako u fáze 3. a 4. je 

moţné docílit zkrácení celkové doby trvání celého projektu. V této bakalářské práci jsem 

zpracovala pouze dvě fáze, ale dovoluji si společnosti Brose doporučit rozpracovat i zbylé 

následující fáze stejným zpŧsobem, jelikoţ některé z činností je moţné realizovat současně 

a není nutno čekat na dokončení probíhající fáze. Dalo by se tak docílit celkového zkrácení 

trvání celého projektu.  

  Na základě tohoto moţného zkrácení doby trvání projektu by mohla společnost 

ušetřit nejen náklady, ale také zajistit dřívější uspokojení zákazníka.  
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5  ZÁVĚR 

 

  Bakalářská práce se zabývá analýzou moţnosti vyuţití metod plánování a zlepšování 

jakosti při návrhu a vývoji produktu v organizaci.   

 

  Tato práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. První část bakalářské 

práce je věnována problematice plánování a zlepšování jakosti a dále také vybraným 

metodám a nástrojŧm k tomu určených. 

  Druhá část je praktická, kde její úvodní část je věnována představení společnosti 

Brose CZ spol. s.r.o., která obsahuje historii společnosti, současnou produkci vyráběných 

součástí, upořádání projektového týmu a zavedený systém managementu kvality.  

  Další kapitola se zabývá analýzou vyuţití metod plánování a zlepšování jakosti ve 

společnosti, konkrétně při návrhu a vývoji produktu zpracované z procesu PEP (Product 

Development Process) proces vývoje produktu, jejíţ princip je zaloţen především na 

kombinaci metod plánování jakosti výrobku postupem APQP a plánování jakosti výrobku 

podle metody VDA 4.3.  

  Poslední kapitola je věnována analýze doby trvání projektu pomocí síťových grafŧ a 

metody kritické cesty. Po provedené analýze 3. a 4. fáze jsem došla k závěru, ţe mé 

výsledky se sice shodují s dobou trvání jednotlivých fází v poskytnutých dokumentech, ale 

provedením podrobné analýzy zbývajících fází je moţné dosáhnout zkrácení celkové doby 

trvání procesu. A to z toho dŧvodu, ţe některé činnosti mohou probíhat současně a tudíţ by 

došlo ke zkrácení celkové doby trvání.  

  Bylo by vhodné, kdyby tuto moţnost úspory času společnost vzala v potaz a 

provedla podrobnější rozpracování projektu.  

  Na základě dohody se společností Brose jsem také vypracovala pomocí softwaru MS 

Excel formulář pro sběr údajŧ, který lze uplatnit při analýze zpŧsobilosti procesu. Návrh 

této tabulky je uveden v příloze č. 11, 12. Navrţený formulář byl předloţen ve společnosti 

a rozhodnutí o zavedení jeho pouţívání je na vedení úseku.  
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Příloha 1 Uspořádání projektového týmu (výroba dveřních zámkŧ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 Princip vyuţití metody FMEA 

 

Spolehlivost metody: 4 



 

 

Příloha 3 Přehledová tabulka popisu činností 3. fáze – Koncept validace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Označení Popis práce Počet dní Předchŧdce 

1. K10 Provedení 2. Workshopu. 5  

2. K20 
Zaloţení rozhraní se zákazníkem, vytvoření 

systému FMEA. 
1  

3. K30 Provedení procesní kontroly workshopu. 1  

4. K40 Desig kontrola uvolňovacích testŧ. 5  

5. K50 
Zhotovení mŧstrŧ pro ověření principŧ. (A-

mŧstry) pro principiální testy. 
10  

6. K70 Hodnocení produktu. 1  

7. K80 Vytvoření FMEA produktu. 10  

8. K90 
Vytvoření produkčního kontrolního plánu 

(PCP) pro prototypy. 
5 

 



 

 

Příloha 4 Výsledná tabulka výpočtŧ 3. fáze – Koncept validace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost Tij ZMij KMij Zpij KPij RCij RVij RNij 

(1;2) 1 0 1 9 10 9 0 0 

(1;3) 1 0 1 9 10 9 0 0 

(1;4) 5 0 5 5 10 5 0 0 

(1;5) 10 0 10 0 10 0 0 0 

(1;6) 1 0 1 9 10 9 9 0 

(1;7) 10 0 10 0 10 0 0 0 

(1;8) 5 0 5 5 10 5 5 0 

(1;9) 5 0 5 5 10 5 5 5 



 

 

Příloha 5 Vývojový „postupový“ diagram 3. fáze - Koncept validace 



 

 

Příloha 6 Síťový diagram 3. fáze – Koncept validace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7 Přehledová tabulka popisu činností 4. fáze – Vývoj produktu a procesu 

 

 

 

 

 

 

 Označení Popis práce Počet dní Předchŧdce 

1. E10 Potvrzení rozhodnutí o umístění závodu. 1  

2. 
E20 

Detailní rozpracování odborných konceptŧ 

včetně fáze náhradních dílŧ. 
10  

3. E30 Vytvoření procesní FMEA. 5  

4. E40 Koncepce rozhodnutí (rozhodnutí o uvolnění). 2  

5. E50 
Poptávky u sériových dodavatelŧ (pokud by 

byly neúspěšné v kroku A110). 
5  

6. E60 Plánování kvality s předstihem sériové výroby. 2  

7. E80 
Vystavení a schválení pořizovacích poţadavkŧ 

pro prototypové nástroje. 
10  

8. E90 

Zákaznické schválení k pořízení projektově 

specifických nástrojŧ, přípravkŧ a mŧstrŧ + 

jejich pořízení. 

10 E80 

9. E100 Vytvoření plánŧ testŧ pro před série a série. 10  

10. E110 Provedení B – kontroly. 5 E90 

11. E120 Zhotovení B – mŧstrŧ včetně měřící zprávy. 5 E110 

12. E130 Start uvolňovacích testŧ. 5 E120 

13. E135 Desig kontrola uvolňovacích testŧ. 1 E130 

14. E150 
Zákaznické schválení pro start sériových 

nástrojŧ. 
1  

15. E170 Design potvrzení/zmrazení 1  



 

 

Příloha 8 Výsledná tabulka výpočtŧ 3. fáze – Vývoj produktu a procesu 

 

 

 

 

 

 

 

činnost Tij ZMij KMij ZPij KPij RCij RVij RNij 

(1;2) 10 0 10 26 36 26 0 0 

(1;3) 5 0 5 31 36 31 0 0 

(1;4) 2 0 2 34 36 34 0 0 

(1;5) 5 0 5 31 36 31 0 0 

(1;6) 2 0 2 34 36 34 0 0 

(1;7) 10 0 10 0 10 0 0 0 

(1;8) 10 0 10 26 36 26 0 0 

(1;9) 1 0 1 35 36 35 0 0 

(1;10) 1 0 1 35 36 35 0 0 

(7;11) 10 10 20 10 20 0 0 0 

(11;12) 5 20 25 20 25 0 0 0 

(12;13) 5 25 30 25 30 0 0 0 

(13;14) 5 30 35 30 35 0 0 0 

(14;15) 1 35 36 35 36 0 0 0 



 

 

Příloha 9 Vývojový „postupový“ diagram 4. fáze – Vývoj produktu a procesu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10 Síťový diagram 4. fáze – Vývoj produktu a procesu 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 11 Formulář pro sběr údajŧ (nevyplněný)



 

 

Příloha 12 Formulář pro sběr údajŧ (vyplněný)  

 

 

 

 

 

 


