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1. Úvod 

Dodávat kvalitní produkty zákazníkům je bezesporu nejdůležitějším cílem každého 

výrobního podniku. Spokojenost zákazníků s produkty je sice nevyčíslitelná, ale velmi 

významná i při hodnocení konkurenceschopnosti podniků. Kvalita se ovšem neposuzuje až 

u konečného produktu, významnou roli hraje kvalita celého výrobního procesu, materiálů, 

zařízení a práce zaměstnanců. Z toho důvodu je nezbytné zaměřit svou pozornost na kvalitu 

a její zlepšování ve všech procesech organizace. 

Diplomová práce se zabývá analýzou a zlepšováním výrobního procesu ve společnosti 

Continental Automotive Systems Czech Republic s r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Požadavkem ze strany podniku je analyzovat neshodné produkty konkrétního vyráběného 

produktu, a to z důvodu jejich vysoké četnosti.  

Cílem této diplomové práce je proto identifikovat neshody, které se nejvíce podílejí 

na vzniku neshodných produktů, nalézt příčinu vzniku těchto neshod, navrhnout a realizovat 

opatření k zamezení vzniku jejich výskytu. Tím bude dosaženo snížení počtu neshodných 

produktů.  

Diplomová práce je rozdělena do šesti částí. První z nich je úvod, v němž je popsána 

řešená problematika a definován cíl celé práce. Následují teoretická východiska, obsahující 

vymezení základních pojmů, přístupů a metod, které souvisejí s řešeným problémem.Další 

částí je charakteristika podniku, je v ní popsána společnost Continental Automotive Systems 

Czech Republic s r.o., Frenštát pod Radhoštěm, ve které je diplomová práce zpracována. 

Následuje popis aplikované metodiky řešení a samotná praktická část. Ta je v souladu 

s povahou řešených neshod rozdělena do dvou částí. V závěru je shrnutí a zhodnocení 

úspěšnosti řešení problému.  
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2. Teoretická východiska 

Na začátku práce je potřebné definovat výchozí pojmy, které souvisejí s řešenou 

problematikou. Teoretická východiska jsou rozdělena na definice základních pojmů pro oblast 

managementu kvality, dále je popsán vývoj a současný stav přístupů k managementu kvality, 

porovnání těchto přístupů, a také vymezení metod, které jsou v práci dále použity.  

Při zpracování následující kapitoly jsem volně čerpala informace ze zdrojů [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

2. 1 Základní pojmy z oblasti managementu kvality 

Kvalita 

Kvalita je v současnosti významnou vlastností všech produktů i služeb, mnohdy 

používaná jako nástroj konkurenčního boje. Existuje mnoho variant jejího vysvětlení, stěžejní 

definice je však obsažena v normě ISO 9000:2005 [2; str. 19]: kvalita; jakost = stupeň splnění 

požadavků souborem inherentních charakteristik. 

Hlouběji můžeme kvalitu popsat jako vyhovění všem požadavkům ze strany zákazníka 

a zainteresovaných stran prostřednictvím inherentních znaků produktu, resp. služby. 

Je vhodné charakterizovat také použité výrazy, tj:  

 požadavky - jsou tvořeny potřebami a očekáváními zainteresovaných stran, 

 zainteresované strany – osoby nebo uskupení, jež mají zájem na výkonnosti 

organizace, např. vlastníci, management organizace, zákazníci, dodavatelé, aj. 

 inherentní charakteristiky - chápeme jimi znaky, které k produktu, resp. službě trvale a 

neoddělitelně náleží, podmiňují jeho funkci, např. cena, výkon u motoru, apod. 

V české literatuře jsou uváděny výrazy kvalita a jakost. Používány jsou ve stejném 

smyslu, avšak pojem „kvalita“ je považován za preferovaný, pojem „jakost“ za tolerovaný.  

  



  

- 10 - 

Management kvality 

V literatuře se často používají spojení „management kvality“ a „řízení kvality“. Tyto 

dva názvy bývají často zaměňovány a považovány za synonyma. Jejich význam však není 

totožný, proto je vhodné je definovat odděleně.  

Management kvality představuje koordinované činnosti vedení a řízení organizace 

v otázkách kvality. Podle normy ISO 9000: 2005 [2], a volně také podle Nenadála [6], 

zahrnuje management kvality těchto šest samostatných oblastí s vlastním zaměřením:  

a) politika kvality – vymezení celkového postoje organizace ke kvalitě; 

b) cíle kvality – vymezení jednotlivých úrovní a funkcí organice; představují mety, 

na které se organice zaměřuje a kterých chce dosáhnout; 

c) plánování kvality - určení cílů kvality, procesů nezbytných pro provoz a zdrojů 

potřebných pro splnění těchto cílů;  

d) řízení kvality – plnění projevených požadavků na kvalitu produktu, resp. služeb 

e) prokazování kvality – poskytování důvěry ve splnění požadavků na kvalitu; 

f) zlepšování kvality – zvyšování schopnosti vyhovět požadavkům na kvalitu.  

Uvedené oblasti jsou prováděny se vzájemným koordinováním a harmonizováním. 

Pro současný management kvality jsou typické tyto znaky, vymezení dle Macurové [5]:  

 systémový přístup – zkoumání prvků systému a vazeb mezi nimi v souvislostech 

a jejich přizpůsobování požadovanému výstupu,  

 procesní orientace – nahlížení na děje jako na procesy, které je nutno identifikovat, 

utvářet a řídit vazby mezi aktivitami uvnitř procesu a vazby mezi procesy k dosažení 

požadovaného cíle celého systému, 

 prevence před následností – uplatňování prevence nekvality v každém procesu 

za účelem omezení rizika vzniku neshod a průniku těchto neshod do dalších procesů,  

 komplexnost a zapojení všech – zapojení všech útvarů a zaměstnanců do managementu 

kvality, neboť zabezpečování kvality je celopodnikovou záležitostí. 

Řízení kvality 

Jak bylo uvedeno výše, řízení kvality je jednou z oblastí managementu kvality. 

Zaměřuje se na plnění požadavků, které jsou kladeny na kvalitu vlastností produktů, resp. 

služeb.   



  

- 11 - 

2. 2 Vývoj přístupů k managementu kvality 

Přístupy k zajišťování kvality produktů prošly řadou proměn. Především v závislosti 

na složitosti produkce a organizaci jejich výroby, určité zlomy nastaly i v poválečných 

obdobích. Podle Vebera [8] i Nenadála [6], spatřujeme počátky již u řemeslné výroby, kdy 

dělník zajišťoval samotnou výrobu, dohlížel na kvalitu i prodej. S nástupem průmyslové 

výroby bylo potřeba zavést nové postupy dohledu na kvalitu produktů. V podnicích byly 

stanoveny pozice technických kontrolorů, jež měli jako jediní v podniku dohlížet na kvalitu 

konečného produktu. V období po 1. světové válce začala posilovat úloha dokumentovaných 

postupů a specifikací kvality produkce.  

Postupem času a složitostí výroby se začalo rozšiřovat přesvědčení, že nejvíce ovlivňuje 

kvalitu produktu přímo pracovník výroby, kontrolor kvality nemůže kvalitu přímo ovlivnit, 

jeho úkol spočívá v separaci shodných a neshodných kusů.  

Jak uvádí Veber [8; str. 16], poválečné období přineslo do řady výrob (zejména pak 

vojenské produkce) posílení úlohy dokumentovaných postupů a podrobných specifikací 

jakosti produkce, dále rozšíření statistických metod kontroly (vyvinutých již v průběhu 

dvacátých let). Mezi prvními oblastmi, ve kterých se zavedly systematické požadavky 

na kvalitu produktů, byla farmaceutická výroba. Následně se stala kvalita novým atributem, 

na kterém lze založit konkurenční výhodu.  

Stejně jako s vývojem pracovních pozic a kompetencí ve výrobě se rozvíjely metody, 

které měly usnadnit a zejména zlevnit kontrolní a další operace potřebné k dosažení 

požadované kvality. I v současnosti se stále používají např. statistické metody pro kontrolu 

kvality, jejichž rozšíření proběhlo po druhé světové válce, dále metody pro analýzu možných 

nedostatků v kvalitě a jejich předcházení nebo metody zaměřené na analýzy a zajištění 

požadované spolehlivosti výrobků.  

Rozmach v názorech na systémové přístupy k řízení kvality a zohledňování jakosti 

ve všech podnikových činnostech nastal v sedmdesátých a osmdesátých letech. Byl zaveden 

univerzální standard péče o jakost v podobě norem ISO 9000 a záhy uplatnil automobilový, 

letecký a zbrojní průmysl vlastní přísnější standardy managementu kvality.  

Na konci minulého století byly standardy v oblasti managementu kvality mohutně 

rozšířeny a v jejich zavádění, rozšiřování a zlepšování se pokračuje i v současné době. Zájem 
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o aplikace procesního přístupu jsou především v průmyslové výrobě. Postupně se standardy 

uplatňují také v oblasti služeb, nevýrobních organizacích, státní a veřejné správy.  

Účinným nástrojem pro stanovení a dosažení cílů je zavedení systému managementu 

jakékoli organizace. Aby mohla organizace fungovat, musí být, podle Macurové [5; str. 35], 

vymezeno její poslání, vnitřní organizační struktura, postavení jednotlivých útvarů a vztahy 

mezi nimi, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, způsob předávání informací, 

motivační a kontrolní nástroje. Toto vymezení musí mít dokumentovanou podobu a být 

závazné. 

Jak uvádí Nenadál [6], různorodost činností v podnikatelském a neziskovém sektoru 

si vyžádala řadu rozdílných alternativ managementu kvality. Z těch se nakonec ustálily 

tři základní koncepce systémů managementu kvality: 

 koncepce ISO,  

 koncepce TQM,  

 koncepce odvětvových standardů.  

Každá koncepce vyžaduje hlubší popis, proto je každé z nich věnována samostatná 

podkapitola.  

2. 3 Koncepce managementu kvality na základě norem řady ISO 

Historie souboru norem řady ISO 9000 sahá do roku 1987, kdy si globalizace tržního 

prostředí vyžádala zavedení standardů na podporu účinných systémů managementu jakosti. 

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO - International Organization for 

Standardization) tedy vydala první verzi těchto standardů, které byly od té doby několikrát 

revidovány.  

Charakteristickým rysem těchto standardů je především jejich univerzální povaha. 

To znamená, že jejich použití nezávisí na velikosti organizace, oblasti působení organizace, 

výrobním procesu, výrobku, apod. Druhou podstatnou vlastností je jejich nezávaznost. Normy 

řady ISO 9000 mají pouze doporučující povahu a závaznými se stávají až v okamžiku, 

kdy organizace sdělí zákazníkovi dodržování těchto předpisů.  
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Struktura norem ISO řady 9000 se dá s použitím norem ISO [1], [2] a Vebera [9], 

vystihnout následovně: 

 ČSN EN ISO 9000: 2006 – Systémy managementu kvality – Základní principy 

a slovník; obsahem je výklad základů a zásad managementu kvality, vysvětlení 

základních pojmů, které s touto problematikou souvisí. 

 ČSN EN ISO 9001: 2010 – Systémy managementu kvality – Požadavky; jedná se 

o kriteriální normu, organizace musí splňovat veškeré uvedené požadavky, pokud chce 

prokazovat úspěšný systém managementu kvality. Zabývá se požadavky kladenými 

na systém managementu kvality, podle kterých je následně systém zaváděn, udržován 

a auditován.  

 ČSN EN ISO 9004: 2010 – Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality; zahrnuje doporučení, které je možné zavést nad rozsah 

požadavků normy ČSN EN ISO 9001: 2010, zaměřena je především na řízení 

udržitelného úspěchu organizace a na zvýšení její výkonnosti. 

Jak uvádí Veber [9; str. 75], normy ISO zavedly pro praxe řízení kvality některé nové 

přístupy: 

 pořádek samozřejmostí,  

 respektování zákonných požadavků,  

 orientace na zákazníka,  

 zapojení všech pracovníků do úsilí o jakost,  

 dokumentování rozhodujících provozních činností,  

 identifikování klíčových procesů a zabezpečení jejich způsobilosti,  

 monitorování a měření procesů a výrobků,  

 zjišťování případných neshod a určování nápravných a preventivních opatření,  

 vedení záznamů,  

 vyhodnocování zjištěných údajů a přijímání zlepšovacích opatření. 

 

Za jednoznačný přínos těchto přístupů je považována zejména skutečnost, že zavádějí 

do organizace určitý řád. Angažovanost musí projevit také vrcholové vedení organizace, 

garance konečné kvality nemůže být ale získána jen výstupní kontrolou – nutná je péče 

o kvalitu ve všech činnostech organizace.  
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2. 3. 1 Systém managementu kvality dle norem řady ISO 

Jako definici systému managementu kvality uvádí norma ISO 9000: 2005 [2; str. 21], 

že se jedná o systém managementu pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality. 

Hlouběji můžeme systém managementu kvality popsat jako soubor vzájemně souvisejících 

nebo vzájemně působících prvků pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů 

pro vedení a řízení organizace v otázkách kvality.  

Cílem úspěšného vedení a fungování organizace je neustálé zlepšování výkonnosti 

organizace, a to na základě potřeb zainteresovaných stran. Zásady managementu kvality tvoří 

základ norem na systémy managementu kvality, jsou jimi dle normy ISO 9000:2005 [2]: 

1) zaměření na zákazníka – organizace by měla rozumět současným a budoucím 

potřebám zákazníka, předvídat a plnit jeho požadavky,  

2) vedení a řízení lidí (vůdčí role) – důležité je vytvářet a udržovat interní prostředí, 

ve kterém se mohou lidé zapojit do snahy dosahování cílů organizace, 

3) zapojení lidí – základem každé organizace jsou lidé na všech úrovních, jejich 

schopnosti, znalosti a dovednosti,  

4) procesní přístup – řízené procesy účinně zajišťují dosáhnutí požadovaného výsledku,  

5) systémový přístup k managementu – k efektivnosti organizace pomáhá identifikace, 

chápání a řízení souvisejících procesů,  

6) neustálé zlepšování – představuje trvalý cíl celé organizace,  

7) přístup k rozhodování zakládající se na faktech – pro efektivní rozhodnutí je nutné 

analyzovat údaje a fakta,  

8) vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – dobré vztahy zvyšují schopnost vytvářet 

hodnotu. 

Propojení mezi jednotlivými činnostmi v organizaci znázorňuje obr. 2. 1. Z této 

ilustrace je zřejmá významná role zainteresovaných stran. Na jedné straně poskytují vstupy, 

na druhé straně monitorování jejich spokojenosti poskytuje hodnotné informace o splnění 

jejich potřeb a očekávání. 
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Obr. 2. 1 Model procesně orientovaného systému managementu kvality; zdroj: ISO 9000: 2005[2; str. 16] 

Ke společným požadavkům mezinárodních standardů pro systémy managementu patří, 

podle Macurové [5; str. 36]: 

 organizace musí mít stanovenou politiku a cíle (kvality, resp. environmentu apod.), 

 musejí být vymezeny, popsány a dokumentovány procesy probíhající v organizaci,  

 dokumentace systému musí být tzv. řízena,  

 musí být jednoznačně přidělena zodpovědnost za procesy a jejich části,  

 musejí být vedeny záznamy o průběhu a výsledcích procesů,  

 v systému musí fungovat identifikování problémů a přijímání opatření k nápravě 

a preventivních opatření,  

 musí se pravidelně interně auditovat fungování systému a provádět přezkoumání 

systému vedením organizace, aby byl systém udržován v aktuálním stavu 

a přizpůsobován novým požadavkům. 

2. 4 Koncepce managementu kvality Total Quality Management 

Pro koncepci Total Quality Management (dále jen TQM) se v překladu do českého 

jazyka užívá označení komplexní řízení kvality. Přístupy TQM byly formulovány ve druhé 

polovině dvacátého století především v Japonsku, v USA, a také v Evropě. Na rozdíl 
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od koncepce norem řady ISO neprošla hned na začátku koncepce TQM kodifikací do podoby 

předpisů či norem. Její podobu formovaly názory tzv. průkopníků kvality – např. W. E. 

Deming, K. Ishikawa, J. Juran, aj., které byly dále rozšiřovány o názory dalších odborníků 

i praktické zkušenosti organizací.  

Přestože existuje několik názorových proudů, podle Vebera [9; str. 110], společné rysy 

lze odvodit z názvu:  

 total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace, jak ve smyslu zahrnutí 

všech činností, tak zapojení všech pracovníků,  

 quality – jde o propojení jakosti, jak ve směru splnění očekávání zákazníků, tak jako 

vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek či službu, ale i proces, činnost,  

 management – řízení je zahrnuto jak z pohledu strategického, taktického 

i operativního řízení, tak z pohledu manažerských aktivit – plánování, motivace, 

vedení, kontroly atd. 

Systémy managementu kvality dle koncepce TQM můžeme s použitím Vebera [8] 

a Nenadála [6] volně formulovat v osmi obecných principech:  

a) Zaměření na zákazníka – o kvalitě produktu či službě rozhoduje v konečném důsledku 

zákazník. Orientace na zákazníka je jedním z pilířů managementu, neboť zákazník 

je konečným hodnotitelem kvality. Vedle zákazníků můžeme v této kategorii zmínit 

i různé zainteresované strany, také uspokojení jejich zájmů je důležité pro budoucnost 

organizace.  

b) Leadership – orientaci vývoje organizace určuje vrcholové vedení. Úlohou 

vrcholového managementu organizace je především koncipování poslání a strategie, 

transformace výchozích myšlenek do strategických cílů, určení pravomocí 

a odpovědností pracovníků, jednání za organizaci, aj.  

c) Zapojení pracovníků – v současném chápání pracovníků nepředstavují pouze zdroje 

organizace. Pracovníci jsou v rámci procesního pojetí považováni za interní 

zákazníky. Důraz je kladen i na vlastněné znalosti potřebné pro další rozvoj, proto 

hraje významnou roli výcvik, komunikace a motivační systémy.  

d) Procesní a systémový přístup – všechny činnosti organizace se dějí v procesech 

a jejich vzájemných vazbách. Z důvodu tvorby přidané hodnoty (tj. přidaná hodnota 

ekonomická, finanční, věcná, přinášející užitek pro zákazníka) je procesní přístup 

považován za základní pilíř výkonnosti organizace. 
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e) Rozhodování na základě faktů – informace jsou základem veškerých aktivit 

organizace. Každou informaci je nutno nejprve najít, získat, následně prověřit její 

korektnost, analyzovat a v neposlední řadě hledat řešení. Při práci s informacemi hrají 

podstatnou úlohu metody a techniky managementu kvality, informační technologie 

a integrované podnikové informační systémy. Nelze však zapomínat na opatrnost 

a aplikovat nezbytné nástroje pro ochranu informací.  

f) Vzájemně výhodné partnerské vztahy – moderní strategie organizací je založena 

na partnerských vztazích, a to od navazování smluvních vztahů až různým formám 

sdružování podniků.  

g) Trvalé zlepšování – požadavky a nároky všech zainteresovaných stan se neustále 

vyvíjejí a zvyšují se jejich nároky. Proto je důležité neustrnout na současné úrovni 

kvality, ale prostřednictvím různých zlepšovacích aktivit usilovat o reakci na interní i 

externí změny. Pro zvyšování výkonnosti v oblasti kvality se používá hojný počet 

nástrojů, technik a metod, např. metoda PDCA.  

Prioritní podoba koncepce TQM je založena na doporučeních odborníků v oblasti 

kvality – tzv. nekodifikované přístupy. Na druhé straně leží tzv. kodifikovaná koncepce TQM 

ve formě modelů úspěšnosti (modely excelence). Ty jsou podle Vebera [8] založeny 

na sebehodnocení klíčových oblastí organizace podle určených kritérií. Počet kritérií je různý, 

v závislosti na jednotlivých modelech, avšak vždy jsou posuzovány předpoklady 

k dosahování úspěšnosti a výsledky, kterých organizace dosáhla. Oblastmi, které podléhají 

hodnocení, jsou např. výsledky ve vztahu ke kvalitě produktů, k péči o zaměstnance, 

k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k ochraně životního prostředí, aj.  

Jednotlivé modely jsou spojeny s každoročním udělováním prestižních cen za jakost. 

Jedná se o např. o model Demingovy ceny, model ceny Malcolma Baldrige, model CAF 

(Common Assessment Framework), model EFQM.  

2. 5 Koncepce odvětvových standardů 

Z pohledu náročnosti se tato koncepce přístupu k managementu kvality stojí mezi 

koncepcí norem řady ISO a koncepcí TQM. Historický vývoj začal v sedmdesátých letech 

minulého století, kdy si organizace začaly uvědomovat vnitřní potřebu vytvoření systémového 
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přístupu k managementu kvality. Požadavky organizací na tyto systémy byly uvedeny 

v odvětvových normách, které mají platnost i v současnosti.  

Do kategorie odvětvových standardů spadají, s použitím Macurové [5] a Vebera [8], 

především oblasti farmaceutické výroby, laboratorní praxe, společenská odpovědností 

organizací, aj. Své základy v normách ISO mají také standardy pro potravinářský průmysl, 

oblast informační bezpečnosti.  

Praktická část této diplomové práce je zpracována v podniku působícím 

v automobilovém průmyslu, je proto účelné zmínit se o standardech užívaných v této oblasti. 

Jak uvádí Veber [9], v posledních letech prochází automobilový průmysl značným rozvojem. 

Ten uplatňuje požadavky norem ISO v podobě normy ISO TS 16 949. Veber [9; str. 177] dále 

uvádí, že tato norma doplňuje požadavky normy ISO 9001 o další přísnější požadavky, 

které jsou určeny zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. V jejím obsahu 

se objevuje jistý dominový efekt, spočívající v tom, že organizace, které se jí budou řídit, 

musí vyžadovat, respektive volit své dodavatele tak, aby minimálně splňovali požadavek 

certifikace svých systémů jakosti ve smyslu normy ISO 9001. Dalšími používanými standardy 

v této oblasti jsou příručky VDA 6.1 a QS 9000. Podle Macurové [5; str. 60] jsou požadavky 

uvedené v těchto standardech využívány jak samotnými finálními výrobci automobilů, 

tak slouží jako kritéria pro výběr dodavatelů komponentů.  

2. 6 Ověřování shody a řízení neshodného produktu 

Každý produkt je vymezen kvalitativními a kvantitativními vlastnostmi. Podle Nenadála 

[6] je konečná kvalita produktu dána synergií účinků těchto vlastností a rozptylem jejich 

hodnot. Aby bylo dosaženo spokojenosti zákazníka, je důležité, aby byl produkt maximálně 

užitečný, tj. schopný plnit požadované funkce, při přiměřené výši vynaložených nákladů. 

Nejčastější formou ověřování shody ve výrobě je formou kontroly a zkoušení. 

Na to plně navazuje proces řízení neshodných produktů, které je základem zajišťování 

kvality.  

Sled činností při kontrole kvality zahrnuje, s volným použitím Nenadála [6], tyto kroky: 

 vznesení požadavku na kontrolu,  

 přípravu na kontrolu (dokumentace, měřící technika, instruktáž kontrolorů),  
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 kontrolu kvality (hodnocení stupně shody, rozhodnutí o tom, jestli je produkt shodný 

či nikoli, vystavení protokolu o dosažení shody/přechod na řízení neshodných 

produktů, uvolnění do výroby),  

 analýzu výrobního procesu (protokol o analýze),  

 návrh a realizaci nápravného opatření,  

 kontrolu účinnosti.  

Cílem kontroly kvality ve výrobě je především zabránit průniku neshodných produktů 

k zákazníkovi, identifikovat nalezené neshody a odhalit jejich příčiny. Na to navazuje 

realizace nápravných opatření.  

Identifikace a sledovatelnost 

Identifikací rozumíme možnost okamžitého a jednoznačného rozpoznání konkrétního 

produktu ve výrobním či jiném procesu. Výhodou je především schopnost vyhledání a spojení 

informací o materiálech, subdodávkách, vyráběných dílech s fyzickými jednotkami. 

Identifikace místa vzniku neshody je hlavním zdrojem údajů o procesu a je východiskem 

pro stanovení opatření k nápravě či preventivních opatření.  

Naproti tomu, podle Nenadála [6; str. 157], sledovatelnost je schopnost zpětně určit 

na základě identifikace, kdy, kde, z čeho, kým a jak byl daný produkt zhotoven. Zajištění 

zpětného sledování produktu v celém procesu představuje významný prostředek cílevědomé 

péče o jakost. 

Důležitými faktory ovlivňující účinnost systému identifikovatelnosti a sledovatelnosti 

je způsob provádění, charakter procesů, skladba, složitost a rozměry produktu.  

Cíli identifikovatelnosti a sledovatelnosti v systémech managementu kvality jsou 

podle Nenadála [6]:  

 prevence proti záměně materiálů či dílů, 

 vyjádření příslušnosti jednotlivých materiálů a dílů ke konečnému produktu v rámci 

celého výrobního procesu, resp. poskytování služby,  

 jednoznačné a prokazatelné vyjádření výsledků provedených kontrol,  

 zajištění východisek pro efektivní řízení neshodného produktu,  

zřetelné informace pro rychlé odhalení příčin neshod, apod.   
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Jako uplatňované identifikační prvky uvádí Nenadál [6] číslo výkresu, název produktu, 

položka, zakázka, číslo materiálu. Nositelem údajů o produktu jsou výrobně-technická 

dokumentace, výrobní doklady a záznamy o provedené kontrole. Identifikace fyzického 

produktu probíhá pomocí barevného označení formou etiket, nálepek, visaček, osobních 

razítek, vyražení identifikačního znaku, aj. Pomocí tohoto značení je zabezpečena vizualizace 

informace o stavu konkrétního produktu. 

Konkrétní podoba identifikace produktu je závislá na požadavcích a možnostech každé 

organizace, složitosti výrobního procesu i produktu.  

Řízení neshodných produktů 

Důležitou součástí systému zabezpečování kvality ve výrobě i v celé organici je řízení 

neshodných produktů. V různých etapách výroby se objevují různé chyby a je nezbytné 

je řešit. 

Vymezení základních pojmů této problematiky jsem formulovala s použitím Macurové 

[5], Nenadála [6] a Vebera [8]:  

 shoda – stav, kdy produkt vyhovuje specifikovaným požadavkům,  

 neshoda – dle normy jde o nesplnění požadavku, tj. jedná se o odchylku 

od definovaného požadavku, 

 vada – neshoda v případě, že produkt není schopen zcela plnit danou funkci, 

 neshodný produkt – hotový výrobek, polotovar, díl, materiál, apod. neodpovídající 

stanoveným požadavkům nebo neschopný plnit danou funkci, 

 použitelný neshodný produkt – neshodný produkt způsobilý k navrácení do výrobního 

procesu po odstranění neshody přepracováním či opravením, udělení výjimky, použití 

pro jiný účel, apod.,  

 nepoužitelný neshodný produkt – neshodný produkt nezpůsobilý k původnímu 

ani jinému účelu, vypořádání probíhá fyzickou likvidací,  

 oprava – opatření realizované na neshodném produktu tak, aby byl ve shodě 

se specifikovanými požadavky,  

 přepracování - zásah provedený na neshodném kusu za účelem uvedení produktu 

do stavu, kdy je ve shodě s požadavky, 

výjimka – povolení k použití produktu, který nevyhovuje požadavkům.  
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Řízení neshodného produktu se v organizacích řídí algoritmem zaměřeným na členění 

produktů na neshodné, nepoužitelné a použitelné. Důraz je kladen na minimalizaci rizika 

nesplnění požadavku zákazníka.  

Proces řízení neshodného produktu se např. podle Nenadála [6], realizuje v devíti 

základních krocích:  

1) Zjištění neshodného kusu – odhalení neshodného produktu může nastat během 

kontrolních operací pracovníky kontroly, během výrobního procesu obsluhou 

nebo v rámci zkoušení operací. Nahlášení neshody je nutné vždy, a to především 

v případě nalezení neshody mimo výrobní proces nebo kontrolní operace.  

2) Označení neshodných produktů identifikačním znakem, separace neshodného 

produktu – označení a separace jsou nutné co nejdříve po zjištění neshodného kusu. 

Do tohoto kroku náleží také fyzické odlišení neshodného produktu, např. barevným 

označením, a provedením záznamu do průvodní dokumentace. Ve výrobních 

prostorech je nutné vyčlenění místa pro uložení neshodných produktů, aby nemohlo 

dojít k jejich dalšímu použití. Následuje časové a místní určení neshody.  

3) Záznam o neshodě – obsahuje informaci o místu a času výskytu neshodného produktu. 

Je základní informací pro další analýzu příčiny neshody.  

4) Posouzení neshody – v této fázi se vymezují a zaznamenávají možné příčiny 

neshodného produktu, rozhoduje se o tom, co se bude s neshodným produktem dále 

dělat, stanovuje se zodpovědnost za provedení zvoleného způsobu vypořádání 

s neshodným produktem. Tohoto kroku by se měl účastnit tým odborníků (např. 

oddělení technologie, výroby, řízení kvality). Při rozhodování o formě vypořádání 

neshodného produktu je nutné vzít v úvahu způsobené ztráty a vícenáklady spojené 

s jednotlivými variantami vypořádání. Klíčové je zvolení varianty, která s sebou nese 

co nejnižší negativní dopady.  

5) Vypořádání neshody – zde se realizuje rozhodnutí učiněné v předchozím kroku. 

6) Kalkulace nákladů a ztrát – jedná se o vyčíslení a proúčtování vícenákladů spojených 

s realizací rozhodnutí předchozích kroků. Jedná se o vícepráce v případě opravy nebo 

přepracování produktu, ztráty při prodeji za nižší cenu, náklady na likvidaci, atd. 

Tyto údaje jsou důležité při stanovování nákladů na kvalitu a nepřímo při definování 

opatření k nápravě a preventivních opatření.  

7) Řešení škod – posuzuje se míra zavinění konkrétního pracovníka či stroje ve výrobním 

procesu a stanovení postihu. Cílem je vyhledání příčiny neshody a zamezení 
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její opakovanosti. Významné je v tomto kroku zapojení pracovníků při společném 

hledání příčiny, jelikož je tak tvořen základ procesu neustálého zlepšování.  

8) Rozbory neshod – efektivní je pravidelné zpracování rozborů neshod a jejich příčin. 

9) Realizace opatření k nápravě a kontrola jejich účinnosti – implementace zvolených 

opatření a po určitém časovém období kontrola jejich efektivnosti.  

Vývojový diagram procesu řízení neshodného produktu uvádím v příloze č. 1. Vychází 

se zde z členění neshodných produktů na nepoužitelné a použitelné, jednotlivé možnosti 

vypořádání použitelného neshodného produktu korespondují s požadavkem na minimalizaci 

negativních dopadů.  

Druhy opatření ve vztahu k neshodám a jejich příčinám 

V závislosti na řízení neshodného produktu je potřeba definovat opatření, kterými lze 

odchylky minimalizovat. Při budování systému managementu kvality je jedním z cílů 

vytvoření podmínek pro snižování možností vzniku neshod.  

Nenadál [6; str. 168] uvádí, že potřeba přijmout opatření k odstranění neshod a jejich 

příčin nejčastěji plyne:  

 z ověření návrhu, prototypu, ověřovací série,  

 ze záznamů o kontrole a zkouškách,  

 ze záznamů o vypořádání neshodných produktů, rozborů neshodných produktů,  

 z protokolů o neshodách zjištěných při externím či interním auditu,  

 z analýzy reklamací,  

 z analýzy důvodů pozáručních oprav, 

 z analýzy regulačních diagramů. 

Dalším krokem je návrh a realizace účinného opatření. Rozlišujeme tři druhy opatření, 

která se dají dle Macurové [5] a Nenadála [6] vymezit následovně:  

a) preventivní opatření – jejich aplikace má preventivní charakter, vztahují 

sek neshodám, které sice ještě nenastaly, ale jejich projevení se dá předvídat. Tím, 

žemají předcházet vzniku potenciální neshody nebo její příčiny se stávají nejvyšší 

možnou formou aktivit vedoucích k zajištění minimalizace vzniku neshod, 
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b) okamžitá opatření – tento druh opatření je použit, když neshoda vznikne – je pak 

nutné odstranění její příčiny, a také zajištění produktů, které by mohly být také 

postiženy, 

c) opatření k nápravě - používají se v situaci, kdy příčiny neshody již vznikly 

a je potřebné zabránit jejich opakovanému výskytu. Prvním krokem je proto zjištění 

příčiny neshody a následně navrhnout a aplikovat opatření, jež by dalšímu výskytu 

téže neshody zabránilo.  

2. 7 Výdaje spojené s kvalitou 

V moderních systémech managementu kvality se musí počítat s určitou výší výdajů, 

souvisejících s dosahováním kvality. Jedná se o prakticky jediný finanční nástroj, který se dá 

použít pro plánování, prokazování i zlepšování kvality. Jak uvádí Nenadál [6], 

prostřednictvím vyčíslení výdajů, které je nutné vynaložit v případě neshod, dokážeme navíc 

zaměstnancům zdůvodnit použitá opatření. Výdaje vztahující se ke kvalitě jsou souhrnem 

výdajů, které musí ve vztahu ke kvalitě produktu (resp. služby) vynaložit jejich výrobce, 

zákazník a společnost. Dále uvádím podrobnější vysvětlení jednotlivých kategorie podle 

Macurové [5] a Nenadála [6]. 

a) Výdaje výrobce spojené s kvalitou 

Tyto výdaje jsou Nenadálem [6; str. 85] vymezeny jako celkové výdaje organizace, 

dodávající na trh určité produkty, které se vztahují k veškerým aktivitám 

managementu jakosti. Položka výdajů na kvalitu tvoří podstatnou část z celkových 

nákladů a je tudíž cílem každé organizace tuto položku snižovat prostřednictvím 

neustálého zlepšování kvality.  

Klasifikace výdajů v této kategorii se obvykle provádí podle modelu PAF (Prevention 

– Appraisal – Failure), tedy na:  

- výdaje na prevenci - jedná se o výdaje na činnosti zamezující vznik neshody. 

Investice systému managementu kvality by měly být vynakládány především do těchto 

preventivních aktivit. 

- výdaje na kontrolu hodnocení – zahrnují finanční prostředky vynaložené např. 

na vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu, ověřování kvality, a také hodnocení, 

schvalování, certifikaci produktů a systémů řízení kvality. 
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- výdaje na interní a externí vady – tato skupina tvoří ztrátu zhoršující nejen 

ekonomickou výkonnost organizace, ale i povědomí o kvalitě produktů u zákazníků. 

Interní vady jsou neshody zachycené u výrobce, tedy před prodejem zákazníkovi, 

naopak externí vady se výrobci vrátily formou reklamace od zákazníka.  

b) Výdaje zákazníka spojené s kvalitou 

Konečným hodnotitelem kvality produktu (resp. služby) je v každém případě 

zákazník. Jeho hodnocení začíná při koupi produktu (resp. služby), kdy zvažuje poměr 

mezi cenou a poskytnutým užitkem. Finanční prostředky jsou vynakládány v průběhu 

celého životního cyklu produktu. Obsaženy jsou tedy výdaje za nákup a instalaci, 

výdaje při provozu po celou dobu užívání, výdaje plynou z nefunkčnosti 

a na likvidaci. 

c) Společenské výdaje spojené s kvalitou   

Tato kategorie je vymezena Nenadálem [6; str. 97] jako celkové výdaje společnosti 

na odstraňování škod způsobených nedodržováním ekologického standardu výrobků 

a služeb v průběhu jejich realizace a využívání. Příkladem jsou výdaje na likvidaci 

odpadů, na odstranění škod na životním prostředí, na odstranění škod na zdraví 

obyvatelstva, dlouhodobé důsledky pro zdraví dalších generací, apod.  

2. 8 Neustálé zlepšování v systému managementu kvality 

Za zlepšování je považováno zvyšování schopnosti požadavky na kvalitu produktů, 

resp. služeb. Cílem zlepšování kvality je dosáhnutí vyššího stupně kvality při porovnání 

s původním stavem. Aby bylo zlepšování účinné, je nezbytné, aby probíhalo nepřetržitě, 

nikoli nárazově. Proces neustálého zlepšování je jedním z důležitých zásad, kterých se musí 

organizace držet při udržování úrovně konkurenceschopnosti.  

Dalšími důvody pro neustálé zlepšování jsou, s použitím Nenadála [6],  kupříkladu:  

 dynamické změny požadavků a nároků zákazníků na produkty a služby,  

 neustálé odstraňování vnitřních neefektivností,  

 rychlý vývoj vědy a techniky,  

 sílí vliv konkurence, 

 zvyšující se požadavky na jakost života, 

časté změny vnějších podmínek – legislativa, dostupnost surovin, aj.   
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Pro zlepšování kvality jsou k dispozici různé metody a nástroje, které mají pomoci 

k efektivnímu výsledku. Nejužívanější z nich jsou cyklus PDCA, postup dle normy ISO 9004, 

metodika Quality Journal a Global 8D. Metody jsou blíže popsány v následujících 

podkapitolách.  

V tab. 2. 1 je uvedeno porovnání kroků postupu při použití uvedených metod.  

Tab. 2. 1 Porovnání kroků postupu neustálého zlepšování; Zdroj: Plura [7; str. 40] 

Demingův cyklus ISO 9004: 2000 Quality Journal G8D 

Plan (P) 

Důvod pro zlepšování Identifikace problému Příprava na G8D 

Ustavení týmu 

Současná situace Sledování problému Popis problému 

Prozatímní ochranné 
opatření 

Analýza Analýza příčin problému Stanovení a ověření 
kořenových příčin a 
„míst úniku“ 

Do (D) 
Identifikace možných 
řešení (včetně jejich 
uplatnění) 

Návrh a realizace 
opatření k odstranění 
příčin 

Výběr a ověření trvalých 
nápravných opatření 

Check (C) 
Vyhodnocení efektů Kontrola účinnosti 

opatření 
Zavedení a validace 
trvalých nápravných 
opatření 

Act (A) 

Uplatňování a 
standardizace nového 
řešení 

Trvalá eliminace příčin Trvalé zabránění 
opětovnému výskytu 
problému 

Hodnocení efektivnosti 
a účinnosti procesu 
s ukončeným opatřením 
ke zlepšení 

Zpráva o řešení 
problému a plánování 
budoucích aktivit 

Uznání týmu a 
jednotlivců 

 

Při neustálém zlepšování podle algoritmu jednotlivých kroků je uplatňován tzv. 

systematický přístup. Ten podle Plury [7] zajišťuje provádění postupu bez přeskakování 

některých kroků a zajišťuje tak dodržování jejich náplně. Pro řešení problémů se doporučuje 

práce v týmech složených z pracovníků různého zaměření ovládajících nástroje a metody 

zlepšování jakosti.  V dalších podkapitolách jsou uvedena vymezení jednotlivých metod 

neustálé zlepšování uvedených výše v tabulce. Větší část je věnována metodě Quality Journal, 

jelikož je dále používána v praktické části této diplomové práce. 
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2. 8. 1 Demingův zlepšovací cyklus PDCA 

Model PDCA je považován za základní zlepšovací model. Jeho zkratka je tvořena 

prvními písmeny anglických slov Plan – Do – Check – Act a interpretuje jednotlivé kroky 

procesu neustálého zlepšování. Např. Plura [7; str. 37] uvádí, že se jedná o cyklus, který nemá 

konec a měl by se pro zajištění neustálého zlepšování stále opakovat.  

 Plan  (Plánuj)   vypracování plánu aktivit zlepšování 

 Do  (Vykonej)  realizace plánovaných činností (obvykle v menším měřítku) 

 Check (Zkontroluj) monitorování a analýza dosažených výsledků (včetně porovnání 

s očekávanými výsledky) 

  Act  (Reaguj)   reakce na dosažené výsledky a provedení vhodné úpravy 

procesu 

Uvedený algoritmus byl postupem času modifikován do upravených podob. 

Jeho původní verze je však nadčasová a použitelná v mnoha případech řešení problémů. 

Společným znakem modelů zlepšování je důraz na preventivní opatření před opatřeními 

k nápravě. Každá organizace se snaží problémům raději předcházet, než řešit problémy 

zpětně. 

2. 8. 2 Proces neustálého zlepšování podle normy ISO 9004 

Norma ISO 9004 prošla v roce 2010 revizí a změnila svůj název i koncepci. Současný 

název zní ISO 9004: 2010 – Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality.  Nová koncepce směřuje k řízení udržitelného úspěchu organizace.  

Z hlediska tématu diplomové práce považuji za inspirativní a obecně platné vymezení 

vycházející z normy ISO 9004: 2000 [4].  

Norma ISO 9004: 2000 [4; str. 90] uvádí, že strategickým cílem organizace má být 

neustálé zlepšování procesů, aby se zvýšila výkonnost organizace a aby to jejím 

zainteresovaným stranám přineslo prospěch. Nejlepším zdrojem impulsů pro zlepšování 

procesu jsou zaměstnanci, kteří by měli být do zlepšování zapojeni. Zapojením se míní 

vybavení pravomocemi, technikou a zdroji, které jsou potřebné pro zlepšování.  
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Proces neustálého zlepšování kvality, jak ho uvádí norma 9004: 2000 [4] by se měl řídit 

následujícími kroky:  

a) důvod ke zlepšování – identifikace problému, určení oblasti a důvodu pro zlepšování, 

b) současná situace – hodnocení efektivnosti a účinnosti existujícího procesu, sběr 

a analýza údajů se zaměřením na nejčastěji vyskytující se problémy, výběr 

konkrétního problému a definice cíle zlepšování,  

c) analýza – identifikace a ověření příčin problému,  

d) identifikování možných řešení – ověření alternativních řešení, zvolení a aplikace 

nejvhodnějšího řešení,  

e) vyhodnocení efektů – zhodnocení vyřešení problému, tj. zjištění odstranění 

či eliminace vlivu daných příčin, zhodnocení vyřešení problému, 

f) uplatňování a standardizace nového řešení – nahrazení původního procesu zlepšeným 

a tím zamezení opakovanému výskytu problému a jeho příčin, 

g) hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu s dokončeným opatřením ke zlepšení – 

vyhodnocení účinnosti a efektivnosti zlepšení, zvážení možnosti aplikace tohoto řešení 

jinde v organizaci. 

2. 8. 3 Metoda Quality Journal 

Tento postup je uplatněn při zpracování praktické části této diplomové práce, je proto 

vhodné jej popsat podrobněji. Metoda Quality Journal je při zlepšování procesů jakýmsi 

„deníkem kvality“, který je rozdělen do sedmi kroků. Smyslem tohoto přístupu je pravidelné 

setkávání řešitelských týmů, na kterých se zaznamenávají a diskutují postřehy, pokroky 

a úkoly.  

Kroky metody Quality Journal jsou např. podle Nenadála [6] :  

1) Identifikace problému – nejprve je nutné získat a zpracovat informace o problému, 

stanovit priority a přesně identifikovat problém. Následuje specifikace cílů 

a stanovení časového harmonogramu dílčích kroků. 

2) Sledování problému – problém se zkoumá ze všech hledisek a určují se podmínky 

jeho vzniku. 

3) Analýza příčin problému – zde se uplatňuje týmová práce v podobě analýzy všech 

možných příčin daného problému. Možné příčiny je nutné prověřit. 
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4) Návrh a realizace opatření k odstranění příčin – této fázi předchází pečlivé posouzení 

a výběr optimální varianty řešení. Důležité je zhodnocení výhod a nevýhod dané 

možnosti a hodnocení z různých hledisek. Vybrané opatření je před realizací vhodné 

experimentálně odzkoušet.  

5) Kontrola účinnosti opatření – provádí se porovnáním stavu po realizaci opatření 

s původním stavem. Hodnocení účinnosti je důležitým krokem, vyjádřit účinnost 

je vhodné i z finančního pohledu. V případě neuspokojivého stavu je nutné prověřit 

všechny předešlé kroky a v případě nenalezení chybného kroku navrhnout jiná 

vhodná opatření.  

6) Trvalá eliminace příčin – pokud realizace opatření byla úspěšná, nesmí se opomenout 

zajištění trvalého zavedení provedených změn v procesu. 

7) Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit – na závěr řešení 

problému je nutné sepsat závěrečnou zprávu o celém průběhu řešení, uvést jednotlivé 

kroky, konkrétní data a rozbory.  

Při řešení problému metodikou Quality Journal je vhodné použít některé nástroje 

řízení kvality. V závislosti na fázi postupu jsou používanými nástroji, např. podle 

Macurové [5], histogramy, Paretova analýza, regulační diagramy, vývojové diagramy, 

spojnicové diagramy, brainstorming, afinitní diagram, diagram příčin a následků, 

korelační a regresní analýza, simulace, vizualizační techniky, kontrolní tabulky, aj. 

2. 8. 4 Postup Global 8 D 

Proces řešení problémů pomocí postupu Global 8 D byl vytvořen ve společnosti Ford 

a podle Plury [7; str. 45] usiluje o definování a pochopení problému a poskytuje postup 

pro identifikaci kořenových příčin problému a nalezení vhodných nápravných opatření, která 

předcházejí opětovnému výskytu problému. Tento metodický postup reagování na výskyt 

neočekávaného problému je všeobecně požadován zákazníky. 

Jak z názvu vyplývá, tento standardizovaný postup se skládá z 8, resp. 9 kroků, neboli 

disciplín, které je potřeba provést ke zdárnému vyřešení. Jednotlivé kroky byly vyjmenovány 

v tab. 2. 1. Každý krok se řídí předem vytvořeným seznamem úkolů, které je potřebné 

provést. Tím je zajištěno vodítko, podle kterého se postupuje, je umožněna kontrola 

jednotlivých činností. Důležitá je možnost ověření, jestli bylo v každém kroku vše dodrženo.  
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2. 9 Nástroje managementu kvality 

Při řešení problémů v oblasti řízení kvality, a také pro zlepšování kvality se využívají 

různé nástroje, postupy a metody. Nejpoužívanějšími je tzv. sedm základních nástrojů 

managementu kvality. Tyto nástroje jsou jednoduše použitelné, výrazným kladem je jejich 

grafická podoba. Veber [8; str. 265] uvádí, že pomáhají určit, v jakém stavu je sledovaný 

problém, protože umožňují uspořádat zjištěné informace ve vzájemných souvislostech, 

pomáhají odhalit priority, které by měly být řešeny, pomáhají nalézt příčiny sledovaného 

problému, naznačují i možnosti řešení. 

Sedm základních nástrojů managementu kvality podle Plury [7; str. 191] tvoří: 

1) vývojový (postupový) diagram, 

2) diagram příčin a následků, 

3) formulář pro sběr údajů, 

4) Paretův diagram, 

5) histogram,  

6) bodový diagram,  

7) regulační diagram. 

Zvolené pořadí nástrojů kopíruje jejich obvyklou posloupnost použití při řešení 

problému. Vhodnost aplikace jednotlivých nástrojů je závislá především na druhu řešeného 

problému a fázi řešení. Následující tabulka tab. 2. 2 stručně charakterizuje sedm základních 

nástrojů managementu kvality. 

Tab. 2. 2 Přehled nástrojů managementu kvality a jejich použití;Zdroj: Veber [8; str. 266] 

Nástroj Aplikace 

Formulář pro sběr dat Shromažďuje údaje o dané situaci, utřiďuje je a zpřehledňuje. 

Vývojový diagram 
Pomáhá rozumět tomu, jak proces probíhá (nebo by měl probíhat) tím, že 
jej člení do jednotlivých kroků. 

Diagram příčina – 
následek 

Zobrazuje a utřiďuje v souvislostech všechny možné příčiny a subpříčiny, 
které ovlivňují daný následek. 

Paretův diagram 
Zobrazuje podíl každé položky na celkovém účinku, a tím naznačuje priority 
při řešení. 

Bodový diagram 
Znázorňuje a potvrzuje/nepotvrzuje závislost mezi dvěma souvisejícími 
soubory dat. 

Histogram 
Zpřístupňuje a zprůhledňuje ve formě sloupkového diagramu nepřehledné 
záznamy rozsáhlých číselných údajů o jednom jevu, který vykazuje 
variabilitu, a zobrazuje momentální stav.  

Regulační diagram 
Zobrazuje vývoj sledované veličiny v čase, a tím poskytuje informace o 
stabilitě či nestabilitě procesů. 
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Vedle uvedených sedmi základních nástrojů managementu kvality se používají 

i metody, které nemají určený postup řešení a dají se použít v kombinaci s jinými nástroji 

managementu kvality a nástroji zlepšování. Podle Vebera [8] těmito nástroji jsou:  

 týmová práce,  

 brainstorming,  

 brainwriting,  

 delfská metoda,  

 skupinový rozhovor. 

V následujících podkapitolách uvádím podrobnější charakteristiky těch nástrojů 

managementu kvality, které jsou dále aplikovány v praktické části této diplomové práce. 

S použitím literatury od Macurové [5], Plury [7] a Vebera [8] se jedná o formulář pro sběr 

údajů, diagram příčin a následků, Paretův diagram, týmová práce a brainstorming. 

2. 9. 1 Formulář pro sběr údajů 

Účelem formulářů je systematické shromažďování potřebných dat, které jsou potřebné 

při řízení kvality nebo jejím zlepšování. Jejich podoba je závislá na konkrétních požadavcích 

a účelu vytvoření. Přednostmi formulářů je především jejich přehlednost a možnost třídění 

údajů. Způsob zaznamenávání údajů do formulářů by měl být jednoduchý a srozumitelný 

pro každého pracovníka. 

Formuláře mohou být zpracovány buď v papírové formě, anebo elektronicky. 

U elektronické podoby je hlavní výhodou možnost řazení či třídění dat podle různých 

hledisek. Jak uvádí Nenadál [6; str. 300], typickými hledisky pro stratifikaci provozních dat 

jsou druhy vad, poloha nebo místo výskytu vady, stroj, pracovník, výrobní linka, směna, druh 

materiálu, časový úsek, technologické parametry, použité měřicí přístroje apod. 

Data zaznamenaná ve formulářích často představují zdroje informací nebo pomocné 

prostředky při použití jiných nástrojů managementu kvality.  
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2. 9. 2 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků bývá označován také jako Ishikawův, Išikawův nebo 

Ishikawa diagram, diagram rybí kosti. Jedná se o grafický nástroj, který pomáhá 

dokumentovat myšlenky a návrhy související s řešeným problémem. Podle Plury [7; str. 196] 

by se diagram příčin a následku měl stát prvním krokem řešení všech problémů, jež mohou 

být vyvolány více příčinami. Aplikace diagramu příčin a následku často přináší náměty, 

které vedou k novým, nekonvenčním řešením. 

Při zpracování tohoto diagramu je vhodné zapojit širší okruh pracovníků, aplikovat tedy 

týmovou práci. Přínosné je také využití brainstormingu, s jehož pomocí se podaří získat širší 

spektrum nápadů, které mohou přispět k vyřešení následku.  

Vypracování diagramu příčin a následků, jak jej uvádí Plura [7], začíná přesným 

vymezením následku (řešeného problému). Dále stanoví hlavní kategorie příčin, kterými jsou 

materiál, zařízení, metody, lidé a prostředí. Cílem je analyzovat všechny možné příčiny, 

které se rozrůstají a s každou novou úrovní jsou podrobnější. Dekompozice příčin, jak 

ji popisuje Plura [7; str. 196], na „příčiny příčin“ by měla být prováděna tak dlouho, dokud se 

neodhalí všechny kořenové příčiny následku. Za kořenové příčiny lze považovat konkrétní 

možné příčiny následku, které již není potřeba dále dekomponovat, a na jejichž odstranění již 

lze navrhnout konkrétní nápravná nebo preventivní opatření. 

Na obr. 2. 2 je zachycena podoba Ishikawa diagramu, zřetelné jsou zde jednotlivé 

úrovně příčin. 

 

Obr. 2. 2 Struktura diagramu příčin a následků; Zdroj: Plura [7; str. 196]  
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2. 9. 3 Paretův diagram 

Paretův diagram, nebo také Paretova analýza je jedním z nepoužívanějších 

rozhodovacích nástrojů. Je založen na Paretově principu 80: 20, který byl pojmenován podle 

italského ekonoma Vilfreda Pareta, který vycházel ze skutečnosti, že bohatství je mezi 

obyvateli rozloženo nepravidelně a že vysoký podíl veškerého bohatství vlastní pouze malé 

procento obyvatel.  

Podle Plury [7; str. 200] tento tzv. Paretův princip J. M. Juran transformoval do oblasti 

řízení jakosti a formuloval ho přibližně takto: „ Většina problémů s jakostí (asi 80 až 95%) 

je způsobena pouze malým podílem (asi 5 až 20%) činitelů, jež se na nich podílejí.“ 

Podle procentního vyjádření se rovněž tento princip označuje jako pravidlo 80/20. 

Příčiny, které se podílejí 5 až 20% na řešené oblasti se nazývají životně důležitá 

menšina a podle Nenadála [6] je nutné na tuto menšinu v analýze zaměřit pozornost, podrobně 

ji analyzovat a eliminovat či odstranit její působení. Cílem určení této skupiny položek 

je získání malé skupiny položek s velkým významem. Zbylých 80 až 95% nazýváme 

užitečnou většinou. 

Vytvoření Paretova diagramu, resp. provedení Paretovy analýzy se řídí několika kroky, 

např. Macurová [8] uvádí tento postup:   

1) sestavení tabulky o výskytu neshod uspořádané sestupně,  

2) výpočet kumulovaného počtu neshod,  

3) výpočet kumulovaného počtu neshod v %,  

4) nakreslení Paretova diagramu, 

5) stanovení hranice mezi životně důležitou menšinou a užitečnou většinou. 

 

Paretův diagram je tvořen sloupcovým grafem spojeným s Lorenzovou křivkou a jeho 

ukázka je uvedena na obr. 2. 3. Po zvolení životně důležité menšiny následuje řešení 

jednotlivých položek podle konkrétních požadavků a hledisek. 
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Obr. 2. 3 Paretův diagram 80:20; Zdroj: Plura [7; str. 202] 

2. 9. 4 Týmová práce 

Zapojení více pracovníků do řešení jakéhokoli problému je přínosné. Využívá se přitom 

tvůrčích schopností, zkušeností a znalostí každého jedince. Týmy jsou sestaveny z členů 

s komplexním zastoupením z více oblastí organizace. Veber [8] uvádí, že týmová práce 

umožní mnohostranné posouzení problému odborníky z více oborů, zprostředkovává nové 

poznatky a zkušenosti, pomáhá rozvíjet se a učit se z chyb, aj. 

Podstatný je při uplatnění týmové práce výsledný synergický efekt. Ten je dosahován 

vzájemným povzbuzováním, podněcováním, rozšiřováním možností pohledu na řešenou 

problematiku a také navazováním na poznatky jiných členů.  

  



  

- 34 - 

 2. 9. 5 Brainstorming 

Tato tvůrčí metoda zvyšuje účinnost týmové práce a používá se v kombinaci 

s nejrůznějšími nástroji, postupy i metodami. Cílem brainstormingu je získat široké spektrum 

nápadů a postřehů vztahujících se k řešené problematice. Plura [7; str. 15] tvrdí, že čím více 

nápadů se pomocí brainstormingu získá, tím vyšší je pravděpodobnost, že mezi nimi budou 

takové, které povedou k vyřešení problému. 

Použití brainstormingu se řídí několika pravidly. Například Plura [7] rozděluje aplikaci 

brainstormingu do tří fází. V prvé fázi je nutná přesná formulace problému a stanovení týmu. 

Tým by se měl skládat z 5 – 12 členů, jejichž složení by mělo odpovídat řešené problematice. 

V hlavní roli působí tzv. moderátor, jehož úkolem je navodit atmosféru stimulující nápaditost, 

kreativitu členů týmu a řídit diskuzi. Druhá fáze zahrnuje formulace nápadů a podnětů, které 

jsou moderátorem zapisovány na viditelnou plochu (např. tabule). Je nutné, aby se členové 

týmu nepřekřikovali a neodkláněli se od tématu. Netoleruje se kritizování cizích nápadů ani 

jejich bezprostřední posuzování. Tato fáze by měla trvat nanejvýš 60 – 90 minut. V poslední 

fázi se redukují a hodnotí nabyté podněty. Nejvhodnější z nich jsou následně vybrány 

k dalšímu zpracování a mohou být výchozím problémem dalšího brainstormingu.  
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3. Charakteristika podniku 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila společnost Continental Automotive Systems 

Czech Republic s r.o., konkrétně závod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato společnost 

se zabývá výrobou dílů v automobilovém průmyslu, přičemž působí v 36 zemích světa, 

kde zaměstnává cca 70 000 zaměstnanců. Na obr. 3. 1 uvádím logo společnosti.  

 

Obr. 3. 1 Logo společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic s. r.o; Zdroj: interní 

materiály[10] 

V České republice má společnost Continental závody v Adršpachu, Brandýse 

nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově.  V uvedených 

pobočkách se výroba zaměřuje na brzdové válce, posilovače brzd, elektronické řídící systémy, 

hadicové systémy, senzory, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací, pneumatiky aj.  

3. 1 Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm 

Počátek působnosti společnosti Continental ve Frenštátě p. R. sahá do roku 1995. Tehdy 

vedení společnosti Siemens rozhodlo o výstavbě nového závodu ve Frenštátě p. R. – vznik 

závodu Siemens VDO Automotive, Frenštát p. R. Výroba nejprve probíhala v pronajatých 

objektech, následně proběhla výstavba vlastní haly a začalo se vyrábět v nových prostorách.  

Dne 22. prosince 1999 vznikla zápisem do obchodního rejstříku v Ostravě společnost 

Siemens Automobilové systémy s.r.o. Vlastní podnikatelská činnost se datuje k 1. dubnu roku 

2000, kdy proběhlo odkoupení závodu Frenštát p. R. od společnosti Siemens Automobilová 

technika s.r.o. Dne 7. 1. 2008 byla provedena změna názvu společnosti v obchodním rejstříku, 

a to na Continental Automotive Systems Czech Republic s. r.o. 

Organizační struktura společnosti se člení na odborné útvary - nákup, logistika, 

účetnictví, controlling, kvalita, informační technika, vývoj a technická podpora, 

personalistika.  

V roce 2009 dosáhla společnost hospodářského výsledku ve výši 1 112 636 tis. Kč., 

počet zaměstnanců se pohybuje kolem 1 500.  
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3. 2 Řízení kvality v organizaci 

Ve společnosti je zaveden a certifikován systém managementu jakosti. Nejprve 

proběhla certifikace podle norem ISO 9001, VDA 6. 1, ISO 14001, v roce 2010 také podle 

normy TS 16949:2002.  

Systém managementu jakosti vede k dosažení a udržení dobrého jména společnosti 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o, což je dále spojeno s úspěšným 

postavením na trhu.  

Dalším krokem k silné pozici vůči konkurentům je zaměření nejen na odstraňování chyb 

a jejich následků, ale zejména na preventivní opatření proti riziku vzniku odchylek, odbornou 

znalost problematiky a především zaměření na trvalé zlepšování ve všech oblastech 

a procesech.  

3. 3 Produkty a odběratelé 

Produkce podniku je tvořena elektronickými prvky pro automobilový průmysl. Podnik 

je rozdělen do tří podnikatelských jednotek. Každá z nich má své vlastní hospodaření, 

vykazuje vlastní hodnoty. Mezi ostatními podniky společnosti Continental Automotive 

Systems jsou ale vykazovány jako celek, a to Continental Automotive Systems Czech 

Republic s.r.o, Frenštát pod Radhoštěm. Podnik je podle potřeb výroby rozdělen na tyto tři 

podnikatelské jednotky:  

 výroba elektronických systémů pro centrální zamykání, bezpečnostní systémy, 

otevírání oken osobních automobilů a pro řízení motoru traktorů, 

 výroba elektronických řídících systémů motorů, převodovek, pro přístrojové desky 

osobních automobilů,  

 výroba teplotních, rychlostních a polohových senzorů pro automobily. 

Ukázky představitelů jednotlivých skupin produktů jsou uvedeny v  příloze č. 2. 

Veškerá výroba v podniku probíhá na bázi sériové výroby, přičemž zákazníkem 

je stanoven týdenní limit dodávek, který musí být splněn. Objem dodávek je stanoven vždy 

na začátku kalendářního roku s platností po celý daný rok.  
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Zákazníky společnosti jsou výrobci osobních a nákladních automobilů značek např. 

Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, John Deere, Land Rover, Mazda, Mercedes, 

Opel, Scania, Škoda, Volkswagen, Volvo a další. [10] 

3. 4 Organizační struktura výroby ve druhé podnikatelské jednotce  

Jak bylo uvedeno výše, výroba ve společnosti Continental Automotive Systems Czech 

Republic s. r.o., Frenštát pod Radhoštěm, je rozdělena do tří obchodních jednotek. Tato 

diplomová práce se zabývá výrobním procesem probíhajícím ve druhé z těchto výrobních 

jednotek, proto se budou všechny další uvedené informace vztahovat pouze k této.  

Veškeré zkušenosti a poznatky o výrobním procesu a řízení kvality ve druhé výrobní 

jednotce jsem získala vlastním působením v podniku.  

Výroba ve druhé podnikatelské jednotce se dá rozdělit do tří částí – vstupní kontrola 

materiálu, povrchová montáž součástek technologií SMT (Surface Mounting Technology = 

technologie pro povrchovou montáž; dále jen SMT) a konečné zpracování.  

Vstupní kontrolu materiálu zajišťuje specializované oddělení, SMT zpracování a 

konečné zpracování zastřešují tři výrobní jednotky (tzv. týmy). Každý z nich má na starost 

jednu oblast přímo zajišťující výrobu a je veden vedoucím výrobní jednotky.  

Jeden tým zajišťuje SMT zpracování a je složen z týmových předáků a výrobních 

pracovníků. Druhý a třetí tým zajišťuje konečnou výrobu produktů. Jeho členy jsou plánovači 

kvality a plánovači výroby, týmoví předáci a výrobní pracovníci. Navíc je ve výrobě 

k dispozici servisní tým, který je tvořen dílenskými písařkami, vedoucími směny, opraváři, 

systémovou obsluhou, servisními techniky.  

Organizační schéma výroby ve druhé podnikatelské jednotce je uvedeno na obr. 3. 2. 

Tučným ohraničením jsou zvýrazněny ty části výroby, kterých se týká praktická část této 

práce.  
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Obr. 3. 2 Organizační schéma výroby ve druhé podnikatelské jednotce; Zdroj: vlastní zpracování 

3. 5 Vliv pracovníků na kvalitu 

Kvalitu konečného produktu tvoří pracovníci na všech pozicích. Na kvalitu je kladen 

důraz ve všech ohledech i fázích výroby. Každý pracovník je vyškolen, jak správně zajišťovat 

kvalitu na dané pracovní pozici. Největší vliv mají ale bezpochyby výrobní pracovníci, kteří 

jsou v přímém kontaktu s materiálem i produktem během celého výrobního procesu. Každý 

nový výrobní pracovník podstupuje při svém nástupu vstupní školení, které trvá cca 14 dní 

a je pod záštitou tréninkového centra společnosti. V rámci tohoto školení jsou pracovníci 

seznámeni s požadavky na chování a disciplínu v podniku a na pracovišti, s požadavky 

na kvalitu, výrobním procesem aj. Výrobní pracovníci také podstupují kurz pájení, který je 

za účelem dosahování dobrých výsledků při práci opakován v jednoročních intervalech. 

3. 6 Ochrana proti poškození produktů elektrostatickým výbojem ve výrobě 

Ve výrobních prostorách podniku jsou striktně dodržovány zásady ESD prostředí 

(Electrostatic Discharge – elektrostatický výboj; dále jen ESD). Zkratka ESD představuje 
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elektrostatický výboj, na který jsou velice citlivé SMD součástky (Surface Mounting Device – 

součástky pro povrchovou montáž; dále jen SMD), které se používají při osazování výrobků 

společnosti. Při kontaktu SMD součástky s elektrostatickým výbojem může dojít k poškození 

či celkovému zničení výrobku.  

Z důvodu tohoto rizika je v podniku nastaven režim ESD zón, do nichž je možné 

vstoupit, pohybovat se a používat jen speciální prostředky – plášť, obuv, ochranné rukavice, 

přepravky, aj. Tyto ochranné pomůcky jsou upraveny tak, aby byly vodivě spojeny se zemí – 

tímto je zabráněno poškození produktů. 
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4. Metodika řešení 

Pro řešení zadaného problému jsem zvolila metodu Quality Journal. Tento postup 

zajistí, že veškeré kroky budou na sebe navazovat a nic nebude vynecháno. Metodiky Quality 

Journal je podrobně popsána ve druhé části této diplomové práce, a to v teoretických 

východiscích. Navíc umožňuje používání širokého okruhu nástrojů managementu kvality 

a jejich kombinace vycházející z vlastních potřeb.  

Metodiku Quality Journal budu čerpat z knihy od Plury [7], který definuje obsah 

jednotlivých kroků. Následující odstavce obsahují jednotlivé kroky a můj předpokládaný 

postup řešení zadaného problému. V podniku Continental jsem po dobu zpracování této 

diplomové práce i po ní zaměstnána v rámci Trainee programu na pozici asistenta plánovače 

kvality, proto můj předpokládaný postup řešení vychází ze zkušeností a poznatků, které jsem 

v podniku dosud nabyla.  

1) Identifikace problému  

Nejprve bude nutné podrobně definovat problém, který se má řešit. K tomu náleží 

také určení časového období, za které má být problém sledován a vymezení 

celkového cíle prováděné analýzy. V tomto kroku nepředpokládám žádné 

komplikace. 

2) Sledování problému  

Ve druhém kroku bude nejdůležitější určení informací, které budu pro provedení 

analýzy potřebovat. Na to navazuje zvolení správných zdrojů pro čerpání potřebných 

dat. Dále bude potřebné získaná data zpracovat, shrnout výchozí informace 

a rozhodnout se, jak budu k analýze přistupovat.  

V tomto kroku bude vhodné zpracovat vlastní formuláře a tabulky. Předpokládám, 

že využiji také Paretovu analýzu 80:20. Poměr pro určení životně důležité menšiny 

bude asi potřebné změnit, a to vzhledem ke konkrétním hodnotám, ke kterým 

v průběhu analýzy dojdu.  

Cílem tohoto kroku je vybrání malého počtu neshod, pro které se v dalších krocích 

budou hledat příčiny, navrhovat a realizovat opatření. 
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3) Analýza příčin problému  

V této fázi budu muset spolupracovat nejen s plánovačem kvality, ale i s opraváři 

a techniky zařízení, kterých se budou neshody týkat. Vzhledem k nutnosti 

podrobného poznání výrobního procesu bude účelné zapojit se do výroby produktu 

Alfa na pozici výrobního pracovníka a seznámit se s výrobou osobně. 

Při hledání příčin neshod bude vhodné využít týmové práce, brainstormingu 

a sestavení Ishikawa diagramu. Další efektivní možností je hledání příčin přímo 

ve výrobní lince, což umožní okamžitou demonstraci úkonů, při kterých může 

k neshodě docházet. 

Výstupem tohoto kroku bude seznam neshod a jejich popis. Nejvhodnější formou 

je tabulka, ve které bude vše přehledně sepsáno. 

4) Návrh a realizace opatření k odstranění příčin  

Při navrhování opatření budu opět spolupracovat s plánovačem kvality, opraváři 

a techniky. S těmi budu formou týmové práce hledat realizovatelná opatření. 

Vzhledem k povaze řešených neshod vidím jako vhodné hledání opatření přímo 

v prostoru výrobní linky.  

V první fázi tohoto kroku bude nutné určit zodpovědné osoby za realizaci každého 

opatření a stanovit termín, ve kterém musí být opatření realizováno.  

Druhá fáze pak bude zaměřena na kontrolu realizace všech opatření. Pokud zadané 

úkoly nebudou splněny, bude nutné zjistit, proč nejsou splněny a nastavit nové 

termíny a zodpovědnosti.   

5) Kontrola účinnosti opatření  

Kontrolu účinnosti zavedených opatření bude vhodné provést s určitým časovým 

odstupem. Měla bych přitom zohlednit objem výroby produktu Alfa, neboť 

na příslušné výrobní lince probíhá také výroba jiných produktů.  

Srovnání četnosti neshod v obou obdobích bude provedeno formou grafu, a také 

přehledné tabulky.  

Podle výsledku kontroly se bude odvíjet další postup. Pokud budou výsledky 

uspokojivé, nic nebrání přesunu do dalšího kroku Quality Journalu. Jestliže ale budou 

výsledky neuspokojivé a provedená opatření se budou jevit jako neúčinná, bude nutné 

se vrátit k předchozímu kroku a provést návrh a realizaci opatření znovu.   
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6) Trvalá eliminace příčin  

V případě, že při realizaci opatření dojde ke změnám, které jsou ve výrobním procesu 

podstatné, bude následovat jejich zanesení do příslušných dokumentů. Mohlo by se 

například jednat o úpravu pracovního návodu, úpravu softwaru, aj.  

7) Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit  

Závěrem řešení problému bude vhodné provést shrnutí provedených skutečností 

a jejich výsledků. Jednou z možností jak by mělo shrnutí vypadat je provedení 

workshopu, kterého se zúčastní členové řešitelského týmu a vedoucí výrobní jednotky. 

Možné je přizvání i dalších pracovníků, které mohou informace o provedené analýze 

obohatit nebo mohou sami přispět novými skutečnostmi. 

 

V průběhu analýzy a zlepšování výrobního procesu se budu držet výše uvedeného 

postupu. Není ale možné předem určit všechny situace, které mohou nastat, a bude potřeba 

je řešit. Proto je nutné počítat se změnami a flexibilní reakcí na ně. 
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5. Praktická část 

Má diplomová práce se dotýká výroby řídících jednotek osobních automobilů – 

produktu Alfa. Analyzování tohoto produktu mně bylo zadáno v podniku vedoucím jedné 

z výrobních jednotek z důvodu vysokého výskytu neshodných produktů Alfa během období 

1. leden – 30. červen 2010. Po dobu zpracování analýzy a realizace všech potřebných opatření 

působím v podniku v rámci Trainee programu na pozici asistenta plánovače kvality. 

Z důvodu citlivosti informací o množství produkce a peněžním vyjádření nákladů 

na likvidaci neshodných produktů Alfa nejsou tyto údaje v diplomové práci uváděny. Veškeré 

peněžní údaje jsou přepočteny koeficientem, pro vyjádření měny je použit výraz jednotka. 

 Neshody jsou během výrobního procesu zaviněny buď výrobním zařízením, zaviněním 

výrobního pracovníka, nekvalitním vstupním materiálem anebo neovlivnitelnou událostí 

(např. výpadek elektrické energie). Analýza a zlepšování výrobního procesu produktu Alfa 

jsou zaměřeny pouze na dvě oblasti příčin a rozděleny následovně:  

 analýza strojních chyb, tj. neshody, které byly zapříčiněny vinou stroje, chybou 

v programu, vývojovou chybou, apod.,  

 analýza manipulačních chyb, tj. neshody, které byly způsobeny nesprávnou 

manipulací či jiným lidským pochybením.  

S vysokým výskytem neshodných produktů jsou spojeny vysoké náklady na likvidaci 

neopravitelných neshodných produktů či časové ztráty při opravě opravitelných neshodných 

produktů. 

Cílem obou analýz je nalézt neshody, které zapříčiňují vysoký výskyt neshodných 

produktů. Pro tyto neshody je dále nutné nalézt a aplikovat vhodné opatření k zamezení jejich 

výskytu. Nezbytným je provedení kontroly účinnosti všech opatření a zhodnocení úspěšnosti 

provedených kroků. 

Při řešení zadaného problému jsem pro každou část samostatně použila metodu Quality 

Journal jak ji uvádí Plura [7]. Postup je rozdělen do 7 částí, jejichž řešení bylo systematické 

a nemohlo tedy dojít k přeskočení nebo vynechání některého kroku.  
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V následujících podkapitolách je nejprve provedeno seznámení s analyzovaným 

produktem, jeho výrobním procesem, řízením neshodných produktů. Následně jsou 

samostatně popsány obě provedené analýzy a zlepšování.  

5. 1 Analyzovaný produkt ALFA 

Produkt Alfa je řídící jednotkou osobních automobilů a se skládá se z hliníkového 

pouzdra a desky plošných spojů (dále jen DPS). DPS je osazená z obou stran elektronickými 

součástkami a konektorem. Obr. 5. 1 znázorňuje produkt Alfa.  

 

 

Obr. 5.1 Produkt Alfa; Zdroj: interní materiály[10] 

Je vhodné nejprve vymezit vstupní materiál. Prvním vstupním materiálem 

je tzv. nutzen, což je panel, který je v příslušné fázi výroby potřebné rozdělit na dvě DPS, 

z nichž se následně získají dva konečné produkty. Dalšími vstupy je jedno horní hliníkové 

víko, jedno spodní hliníkové víko, každé má jiné rozměry i strukturu. Nejdůležitějším 

a nejcitlivějším materiálem jsou elektronické součástky – rezistory, kondenzátory, tranzistory, 

procesory, diody, integrované obvody, a také konektor.  

5. 2 Výroba produktu Alfa 

Výroba Alfa probíhá ve dvou výrobních buňkách. Tyto výrobní buňky, resp. výrobní 

linky, se liší pouze v prostorovém uspořádání pracovišť, tzv. layoutu a druhu výrobních 

strojů. Výroba tedy probíhá při dodržování stejného výrobního procesu a obdobných 
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pracovních návodů. Pracovní návody jsou uzpůsobeny konkrétnímu stroji v příslušné výrobní 

lince. V rámci sledování výrobní historie každého produktu jsou ukládána do společné 

databáze veškerá data o produktu a jeho použitém vstupním materiálu. Mezi sledované údaje 

patří data o jednotlivých fázích výroby včetně jejího času, označení pracoviště, výstupní stav 

(prošel, selhal), údaje o provedené opravě, aj. Všechny tyto údaje jsou důležité jak pro 

sledování kvality výrobního procesu, tak v případě řešení zákaznické reklamace. 

Na výrobních linkách probíhá mimo výroby produktu Alfa také výroba jiných produktů. 

Rozložení výroby jednotlivých produktů je závislé na požadavcích na výrobní dávky 

od zákazníka.  

Výrobu produktů zajišťují čtyři výrobní směny v čele s týmovým předákem. Každá 

směna je tvořena z manipulanta a výrobních pracovníků. Směny pracují ve 12 hodinových 

intervalech. 

Pro účely diplomové práce není nutné rozlišovat, ze které výrobní linky jednotlivé 

neshodné produkty pocházejí, a nebude na to dále brán zřetel. 

Výroba produktu Alfa se dá rozdělit na tři hlavní části, a to vstupní kontrolu, SMT 

zpracování (tj. povrchovou montáž elektronických součástek technologií SMT) a konečné 

zpracování. Jednoduché schéma výroby produktu Alfa se zvýrazněním zkoumané oblasti 

uvádím na obr. 5. 2. 

 

 

 

Obr. 5.2 Schéma fází výroby produktu Alfa; Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při vstupní kontrole probíhá kontrola veškerého vstupního materiálu pomocí statistické 

přejímky. SMT zpracování obsahuje osazování desky plošného spoje z obou stran 

elektronickými součástkami. Konečné zpracování je předmětem zkoumání této diplomové 

práce a vyžaduje tedy podrobnější popis.  
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5. 2. 1 Konečné zpracování produktu Alfa 

Fáze konečného zpracování produktu Alfa se skládá z 20 výrobních operací. Jednotlivé 

kroky výrobního procesu obsahuje tab. 5. 1. Níže je stručně popsán celý výrobní proces.  

Tab. 5. 1 Seznam výrobních operací produktu Alfa; Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo výrobní operace Název výrobní operace 

1 Dělení nutzenů na dvě DPS 

2 Lisování konektoru do DPS 

3 Ruční osazování a strojové pájení elektronických součástek 

4 Vizuální kontrola osazení a zapájení 

5 Tisk výrobního kódu na DPS 

6 ICT test - testování funkčnosti součástek v elektrickém obvodu 

7 Nanášení teplovodivé pasty na spodní víko 

8 Nanášení těsnící pasty 1 na spodní víko 

9 Vkládání DPS do spodního víka 

10 Lisování DPS do spodního víka 

11 Šroubování DPS do spodního víka 

12 Nanášení těsnící pasty 2 na spodní víko 

13 Lisování horního víka na spodní víko s DPS 

14 
Test těsnosti kusu, nanášení goretexové membrány a montáž 
krytky 

15 PT test - dílčí zátěžový test 

16 Ohřev v peci 

17 HT test - vysokoteplotní test 

18 EOL - programování kusu na konci výrobního procesu 

19 
Pincheck – testování správnosti a celosti konektoru, aplikace 
zákaznické etikety 

20 Balení hotových výrobků 

 

Konečné zpracování začíná dovozem osazených nutzenů z výroby SMT. Osazené 

nutzeny je nejprve nutné na děličce rozdělit na dvě DPS. Dále je do DPS vložen a strojem 

zalisován konektor. Následuje ruční osazení pěti elektronických součástek do DPS 

a její vložení do pájecího zařízení. Po zapájení součástek a vytažení DPS ze zařízení následuje 

vizuální kontrola, která obsahuje kontrolu správného zapájení součástek a konektoru. Na další 

pracovní stanici je na DPS natištěn výrobní kód.  
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Prvním z prováděných testů je test funkčnosti součástek v elektrickém obvodu            

(In-circuit Test; dále jen ICT), při kterém je zároveň do produktu nahrán testovací software. 

V následující výrobní operaci je poprvé manipulováno se spodním víkem -  je na něj nanesena 

teplovodivá pasta. Následuje nanesení těsnící pasty 1.  

Pokud DPS úspěšně absolvuje ICT test, je vložena, zalisována a zašroubována 

do spodního víka. Potom je na polotovar nanesena těsnící pasta 2. Další stanicí je lisování 

horního víka, které probíhá v lisu, do kterého je zvlášť vloženo horní víko a spodní víko 

s DPS. Tyto součásti jsou zalisovány do konečné podoby produktu Alfa. Druhým testem, 

kterým musí polotovar projít, je test těsnosti. Při této výrobní operaci je zároveň na spodní 

víko nanesena speciální goretexová membrána, která zajišťuje propouštění vlhkosti z výrobku 

ven a naopak zabraňuje vniku vlhkosti dovnitř. Na tuto membránu je dále aplikována 

hliníková krytka. Následuje dílčí zátěžový test. Pro potřeby dalšího testování je nutné 

polotovar nahřát v peci na teplotu cca 80°C, bezprostředně po zahřátí je podroben 

vysokoteplotnímu testu (High Temperature Test – HT; dále jen HT).  

Na konci výroby je nutné produkt naprogramovat softwarem, který požaduje zákazník – 

to zahrnuje operace EOL (Ind Of Line), tedy programování kusu na konci výrobního procesu. 

Předposlední výrobní operací je tzv. pincheck, kde je kontrolována a testována správnost pinů 

konektoru a jejich funkčnost. Zároveň je při této výrobní operaci na produkt aplikována 

zákaznická etiketa, nesoucí potřebné údaje o výrobku. Na stanici balení jsou produkty 

ukládány po 12 kusech do přepravky, ve které jsou dodávány zákazníkovi.  

Po celou dobu výroby jsou striktně dodržovány zásady ESD prostředí, které byly blíže 

popsány ve třetí části této práce.  

5. 3 Řízení neshodných produktů Alfa ve výrobě 

Manipulací s polotovarem při výrobě a přepravě mezi pracovišti, a také zpracováváním 

v jednotlivých fázích výroby, dochází k poškození produktu. Některá poškození je možné 

opravit, jiná ne. O způsobilosti k opravení rozhoduje v první fázi plánovač kvality 

po vizuálním zhodnocení neshodného produktu. Ve druhé fázi o opravě rozhoduje opravář, 

a to po prohlédnutí neshodného produktu, nalezení konkrétního místa výskytu a typu neshody.  
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Důležitým faktorem je zde požadavek zákazníka na produkt (režim nulových oprav, 

požadavek na nepřeprogramování softwaru, aj.), časová náročnost opravy a pravděpodobnost, 

že by se neshoda mohla projevit znova.  

Řízení neshodného produktu Alfa začíná v okamžiku, kdy výrobní pracovník zjistí 

v průběhu výroby na produktu neshodu nebo je na neshodu upozorněn prostřednictvím 

vizualizace zařízení. V této fázi je uplatňován systém JIDOKA. V rámci toho je povinností 

výrobního pracovníka umístit tento neshodný produkt do přepravky, která je k tomu určená. 

Tím se zajistí, že neshodný produkt nebude dále pokračovat ve výrobě a bude separován. 

Po dosažení stanoveného počtu neshodných produktů v této přepravce (obvykle 3 kusy, počet 

stanovuje plánovač výroby vzhledem k jednotlivým zařízením) je nutné zavolat systémovou 

obsluhu zařízení, aby ověřila příčinu neshody a pokud je to v její kompetenci zajistit opatření 

k nápravě.  

Neshodné produkty jsou pak v přepravce přesunuty na místo určené k separaci 

neshodných kusů mimo sériovou výrobu. Zároveň je vyplněn záznam o neshodě. Na něm 

je uveden projekt, název zařízení, na kterém byl kus vyhodnocen jako neshodný, dále popis 

neshody, označení výrobní směny, datum a čas nalezení neshodného kusu. 

Jednou denně jsou neshodné produkty prohlédnuty a zhodnoceny plánovačem kvality, 

který rozhoduje o dalším osudu každého neshodného produktu. Plánovač kvality může 

neshodný produkt určit buď k likvidaci anebo k opravě. V tomto okamžiku je nutné rozdělit 

popis řízení neshodného produktu na opravitelné neshodné produkty a produkty určené 

k likvidaci, tj.: 

a) opravitelné neshodné produkty – po rozhodnutí o opravitelnosti plánovačem kvality 

je produkt přesunut na pracoviště oprav, kde je produkt podroben analýze opravářem. 

Opravář neshodný produkt opraví, provede záznam o opravě do příslušné databáze. 

Následně je produkt vrácen zpět do sériové výroby a pokračuje ve výrobním procesu.  

b) neshodné produkty určené k likvidaci – v okamžiku, kdy plánovač kvality rozhodne, 

že produkt není možné opravit anebo to nedovolují zákaznické specifikace, produkt 

je označen jako „k likvidaci“. Po provedení záznamu do databáze o tom, že kus bude 

zlikvidován, je kus uložen do regálu, ve kterém se tyto kusy skladují. Jednou týdně 

je prováděna u tohoto regálu schůzka, na které jsou tyto produkty opětovně 

prohlíženy, jsou kalkulovány náklady, rozebrána neshoda. Pokud je možné určit, 

jak neshoda vznikla, je navrženo a zavedeno nápravné opatření. Produkt je následně 
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fyzicky zlikvidován. Veškeré produkty, které jsou každý týden zlikvidovány, 

se zapisují do protokolu, ve kterém je uvedena hodnota produktu a náklady na jeho 

likvidaci. Tento protokol prochází schvalovacím procesem, kterého se účastní vedoucí 

výrobní jednotky, pracovník controllingu, atd.  

Z důvodu přehlednosti jsem zpracovala vývojový diagram obsahující celý proces řízení 

neshodného produktu Alfa. Vývojový diagram je na obr. 5. 3. 

 

Obr. 5. 3 Vývojový diagram řízení neshodných kusů Alfa; Zdroj: vlastní zpracování  
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5. 4 Analýza strojních chyb podle metodiky Quality Journal 

V analýze strojních chyb se zaměřuji na neshodné produkty, které byly nalezeny 

při výrobě na výrobní operaci číslo 17 (HT test – vysokoteplotní test) a číslo 18 (EOL – 

programování produktu na konci výrobního procesu). V této fázi výrobního procesu jsou dvě 

varianty naložení s neshodným produktem, závisející na konkrétní neshodě.  

V prvém případě má neshoda podobu nesprávného nebo žádného naprogramování. 

Produkt je možné přeprogramovat, což sice nevyžaduje další náklady, ale představuje časovou 

ztrátu (čas opraváře, který kus analyzuje; čas technika, který kus přeprogramuje; časová ztráta 

na výrobní lince, která v danou chvíli nemůže dodržovat takt linky a vyrábět jak 

je požadováno). Ve druhém případě je produkt fyzicky poškozen. V této fázi výrobního 

procesu již není možné produkt opravit (DPS je již uzavřena v pouzdře) a je nutná jeho 

likvidace, a s tím související náklady na likvidaci. Fyzické poškození produktu zde ale není 

zaviněno bezprostředně špatnou manipulací výrobního pracovníka s produktem, ale fyzickým 

poškozením produktu ve výrobním zařízení. 

Analýzu strojních chyb je nutné provést za účelem identifikace neshod, které se nejvíce 

podílejí na produkci neshodných produktů, návrhu a realizace opatření k omezení či úplné 

eliminaci jejich výskytu. Při analyzování a řešení strojních chyb postupuji v 7 krocích metody 

Quality Journal, vycházela jsem s vymezení Plury [7].  

5. 4. 1 Identifikace problému 

Problémem této analýzy je vysoké množství neshodných produktů Alfa. 

V analyzovaném období, tj. 1. leden – 30. červen 2010, se vyrobilo 810 neshodných produktů 

(opravitelných a neopravitelných). 

Cílem je tedy identifikovat příčiny neshod, které se na neshodách majoritně podílejí. 

Provést analýzu příčin vzniku těchto neshod a navrhnout a zavést opatření, která jejich 

výskytu zabrání. 

Všechny výchozí informace důležité pro řešení jsou shrnuty v tab. 5. 2. 
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Tab. 5. 2 Shrnutí výchozích informací pro analýzu strojních chyb; Zdroj: vlastní zpracování 

Problém vysoký výskyt neshodných produktů Alfa 

Cíl řešení 
nalezení významných neshod, návrh a realizace 
opatření zamezující výskytu těchto neshod 

Analyzované období 1. leden – 30. červen 2010 

Počet neshodných produktů ve sledovaném 
období 

810 neshodných produktů 

Náklady na likvidaci neopravitelného 
neshodného produktu 

38 jednotek 

5. 4. 2 Sledování problému 

Jako první krok jsem provedla sběr potřebných dat. Zdrojem informací je tabulka 

obsahující data o neshodných produktech vytvořená opraváři. Opraváři se setkávají se všemi 

neshodnými produkty, které se ve výrobním procesu vyskytují. Do příslušné databáze 

a do této tabulky zapíší potřebné informace o jednotlivých produktech. Hlavička tabulky 

je uvedena na obr. 5. 4. 

 

Obr. 5. 4 Hlavička tabulky obsahující data o neshodných produktech; Zdroj: interní materiály [10] 

Hlavním objektem zkoumání jsou jednotlivé druhy neshod a jejich četnost 

ve sledovaném období. Po provedení kumulace jsem zjistila, že v daném období se vyskytlo 

810 neshodných produktů, které byly zapříčiněny 220 různými druhy neshod. 

V příloze č. 3 jsou uvedeny neshody a jejich dosažené četnosti během sledovaného 

období. Každá neshoda má v názvu kód chyby, které způsobují opravitelný nebo 

neopravitelný neshodný produkt. Všechny kódy chyb jsou popsány v technické specifikaci, 

která definuje postiženou součástku a oblast softwaru. V technické specifikaci je také 

uvedeno, jestli je poškozenou součástku možné opravit nebo přeprogramovat postiženou 

oblast softwaru.  
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Dalším krokem bylo získání představy o zastoupení opravitelných neshodných produktů 

a neshodných produktů k likvidaci. Za tímto účelem jsem vytvořila graf (obr. 5. 5), 

který zobrazuje procentní zastoupení neshodných produktů opravitelných a určených 

k likvidaci v jednotlivých měsících.  

 

Obr. 5.5 Procentní zastoupení neshodných produktů opravitelných a k likvidaci; Zdroj: vlastní zpracování 

Hlubším zkoumáním údajů o neshodách jsem zjistila, že z celkového počtu 220 druhů 

neshod se 112 neshod projevilo pouze jedenkrát, 37 neshod jen dvakrát a 14 neshod 

jen třikrát. Z důvodu vysokého počtu různých neshod, které měly za sledované období nízkou 

četnost výskytu, jsem dospěla k rozhodnutí, že je nutné vysledovat jejich opakování v čase. 

Je totiž možné, že některé z nich již byly omezeny nebo bylo úplně zamezeno jejich výskytu. 

V takovém případě není nutné se těmito neshodami zabývat. Má pozornost by měla 

být zaměřena na důležité neshody, které ještě nebyly zkoumány. 

Četnost jednotlivých neshod jsem proto rozdělila podle jednotlivých měsíců (leden – 

červen 2010) a vytvořila samostatné Paretovy analýzy pro každý měsíc. Po konzultaci 

s plánovačem kvality a vedoucím výrobní jednotky jsme stanovili, že relevantní četnost 

neshod, kterými je nutné se zabývat, je kumulovaný počet neshodných produktů s touto 

neshodou na úrovni 30%. Důležité je také stanovisko, že pokud je hranice 30% dosažena 

u neshody s četností (např. v dubnu) 5 kusů a další neshody s četností 5 kusů na vyšší 
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procentní úrovni, budou do životně důležité menšiny zařazeny oba druhy neshody. Takto 

je to aplikováno v celém sledovaném období.  

Jako příklad uvádím Paretovu analýzu pro měsíc duben 2010. V příloze č. 4 se nachází 

Paretova analýza 30:70 pro neshody v měsíci dubnu 2010, v příloze č. 5 je zobrazen Paretův 

diagram 30:70 pro neshody v měsíci dubnu 2010.  

V dalším kroku je potřebné zohlednit opakovatelnost životně důležitých neshod 

jednotlivých měsíců celkově za sledované období. Proto jsem sestavila tabulku, znázorňující 

četnosti životně důležitých neshod ve všech zkoumaných měsících. Četnosti těchto neshod 

v jednotlivých měsících jsem sečetla a seřadila sestupně podle celkového počtu neshodných 

produktů ve sledovaném období. Výsledek bylo získání 48 druhů neshod, které se podílely 

na vzniku 537 neshodných produktů ve sledovaném období. 

Po zhodnocení četnosti daných neshod s plánovačem kvality a vedoucím výrobní 

jednotky v podniku byl stanoven poměr pro stanovení životně důležité menšiny pro provedení 

Paretovy analýzy na úrovni 40:60. Paretova analýza 40:60 pro neshody v období leden – 

červen 2010 je uvedena v příloze č. 6, Paretův diagram 40:60 pro neshody v období leden – 

červen 2010 je uveden v příloze č. 7. 

Provedenou Paretovou analýzou 40:60 bylo jako životně důležitá menšina vybráno 

8 různých neshod. Tato životně důležitá menšina neshod, která bude dále předmětem řešení 

v dalších krocích Quality Journalu, je uvedena tab. 5. 3.  

Tab. 5. 3. Životně důležitá menšina Paretovy analýzy 40:60 pro celé sledované období; Zdroj: vlastní 

zpracování 

Neshoda 

Le
d

e
n

 

Ú
n

o
r 

B
ře

ze
n

 

D
u

b
e

n
 

K
vě

te
n

 

Č
e

rv
e

n
 

Sledované 
období 
celkem 

 

Kumulovaný počet 
neshodných 

produktů 

Kumulovaný počet 
neshodných produktů 

v % 

1241 10 8 8 5 1 1 33 
 

33 6,15% 
300_000 7 5 2 8 9 0 31 

 
64 11,92% 

3600 3 4 2 1 5 14 29 
 

93 17,32% 
4510 1 4 6 7 6 5 29 

 
122 22,72% 

210_040 0 0 2 4 11 8 25 
 

147 27,37% 
260_040 1 0 0 3 17 3 24 

 
171 31,84% 

300_050 0 8 4 2 3 3 20 
 

191 35,57% 
230_370 2 5 1 4 5 2 19 

 
210 39,11% 
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5. 4. 3 Analýza příčin problému 

V další fázi řešení je potřebné analyzovat všech 8 vybraných neshod. Při seznamování 

s jednotlivými neshodami jsem je musela jednak konzultovat s opraváři, a také využít 

technické specifikace. V technických specifikacích jsou uvedeny veškeré údaje, které jsou 

pod kódem chyby (tedy označením neshody) skryty. Jedná se např. o označení elektronické 

součástky, možnost výměny součástky, které se chyba týká, oblast postiženého programu, 

možnost přeprogramování. V této části řešení strojních chyb jsem využila své znalosti nabyté 

studiem na střední průmyslové škole elektrotechnické.  

Za účelem nalezení místa vzniku neshod a následným návrhem opatření jsem svolala 

v průběhu července 2010 několik řešitelských schůzek. Týmové práce při řešení jsem 

se účastnila já, dva technici, plánovač kvality a opravář, případně byl přizván další odborník. 

Při řešení jsme využili odborných znalostí každého účastníka. V některých případech bylo 

vhodné použít brainstorming. V takovém případě jsem se ujala role moderátora, 

zaznamenávala jsem tedy veškeré nápady, navrhovala další oblasti, které se probíraného 

tématu týkají, apod. 

Tímto způsobem jsem zjistila příčiny všech řešených neshod, jejichž stručný popis 

uvádím v tab. 5. 4. 

Tab. 5. 4. Řešené neshody a jejich popis; Zdroj: vlastní zpracování 

Neshoda 
Místo vzniku 

neshody 
Popis neshody 

1241 HT, EOL Naprogramování produktu na jiný druh softwaru. 

300_000 HT 
Fyzické poškození (utržení, stržení) elektronické součástky R v průběhu 
výrobního procesu. 

3600 HT, EOL Opětovné programování softwaru produktu. 

4510 HT, EOL Opětovné programování softwaru produktu. 

210_040 HT, EOL Nesprávné kontaktování produktu při testování/programování. 

260_040 HT Chybějící zápis z předchozí operace v databázi. 

300_050 HT Nesprávné kontaktování produktu při testování/programování. 

230_370 HT Přehřátí elektrotechnické součástky C při ohřevu v peci.  

 

Jako příklad řešení neshod uvádím neshodu s označením 300_000. V tomto případě 

se jedná o fyzické poškození elektronické součástky R. Nejprve bylo potřebné nalézt místo 

vzniku tohoto poškození. Byl proto svolán řešitelský tým a s využitím brainstormingu 

vytvořen Ishikawův diagram. Brainstorming proběhl přímo ve výrobní lince, byla tedy možná 
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okamžitá demonstrace manipulace s polotovarem a zvážení veškerých vlivů, které mohou 

na elektronickou součástku R působit. Při zkoumání neshody jsme postupovali podle 

výrobního procesu. Vzhledem k tomu, že k fyzickému poškození součástky R může dojít 

pouze v případě, že produkt není uzavřen ve víku, byl okruh zkoumaných výrobních operací 

omezen jen na operace č. 1 – 6 (viz obr. 5. 1 Seznam výrobních operací produktu Alfa) 

U každé výrobní operace byla provedena manipulace s polotovarem přesně podle 

příslušného pracovního návodu a konzultovány problémy, které mohou nastat. Nápady všech 

zúčastněných byly ihned přiřazeny k odpovídající výrobní operaci a zapsány do připraveného 

formuláře. Po skončení řešitelské schůzky jsem zapsala získané návrhy a roztřídila je podle 

kategorie příčin tak, aby bylo možné zpracovat Ishikawův diagram. Formulář s návrhy příčin 

neshody 300_000 uvádím v tab. 5. 5.  

Tab. 5. 5. Formulář s návrhy příčin neshody 300_000; Zdroj: vlastní zpracování 

Č
ís

lo
 v

ýr
. 

o
p

e
ra

ce
 

Název výrobní operace 
Místo 
vzniku 
příčiny 

Popis příčiny 
Kategorie 

příčiny 
Rozhodnutí 

1 Dělení nutzenů na dvě DPS Dělička poškození při dělení nutzenů zařízení vyloučeno 

2 Lisování konektoru do DPS Lis 
poškození po vložení DPS do 
držáku lisu 

zařízení vyloučeno 

3 
Ruční osazování a strojové 
pájení elektr. součástek 

Držák DPS 
poškození při vkládání do 
držáku DPS o vyvýšenou 
plochu držáku 

zařízení 

prověření 
možnosti 
úpravy držáku 
DPS 

4 
Vizuální kontrola osazení a 
zapájení 

Kartáč 
kartáčování DPS v zakázané 
oblasti 

lidé 
vyloučeno, 
upravuje PN 

5 Tisk výrobního kódu na DPS Držák DPS  žádná možná příčina - - - vyloučeno 

6 ICT - test Adaptér ICT 

poškození DPS při vložení do 
adaptéru ICT,  
  

zařízení 

prověření 
výšky 
přídržných 
plošek 
v adaptéru ICT,  

poškození při zavření 
adaptéru ICT a testování DPS 

prověření 
kontaktovacích 
jehliček 
v adaptéru ICT 

 

Podle údajů ve formuláři jsem vytvořila Ishikawův diagram. V tom jsem barevně 

zvýraznila příčiny a příčiny příčin, ze kterých je nutné vybrat jednu, pro niž bude navrženo 

a realizováno opatření. Ishikawův diagram pro neshodu 300_000 se nachází v příloze č. 8. 

Po sestavení Ishikawova diagramu jsem opět svolala řešitelský tým složený z plánovače 

kvality, dvou techniků, opraváře a plánovače výroby. Po zhodnocení tří vybraných 
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pravděpodobných příčin jsme došli k závěru, že jako první krok bude upraven držák DPS 

na operaci ruční osazování a strojové pájení elektronických součástek. Důvodem pro toto 

rozhodnutí je především časová nenáročnost úpravy, neboť obnáší pouze vyfrézování 

hliníkové části držáku DPS. 

5. 4. 4 Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

Po seznámení s řešenými neshodami a určením jejich možných příčin nastala fáze 

navrhování opatření k jejich odstranění. Pro nalezení reálných opatření byly nutné konzultace 

s plánovačem kvality a s techniky.  

Po nadefinování jednotlivých opatření bylo nezbytné určit osobu, která bude opatření 

realizovat či komunikovat s jiným oddělením, a také termín, do kterého musí být opatření 

zavedena. V následující tab. 5. 6 jsou vymezena opatření k jednotlivým neshodám, 

zodpovědné osoby i termíny. Termíny pro zavedení opatření jsou uvedeny formou 

kalendářního týdne (KT).  

Tab. 5. 6 Návrhy opatření proti řešeným neshodám; Zdroj: vlastní zpracování 

Neshoda Popis neshody Opatření 
Zodpovědná 

osoba 

Termín 
realizace 
opatření 

1241 
Naprogramování produktu na 
jiný druh. 

Odladění programu technikem. technik KT34 

300_000 
Fyzické poškození 
elektronické součástky R v 
průběhu výrobního procesu. 

Úprava držáku DPS. technik KT34 

3600 
Opětovné programování 
softwaru. 

V průběhu výroby tohoto projektu neshoda 
několikrát řešena s techniky, provedeny 
úpravy SW, chyba se bude stále vyskytovat. 

technik - 

4510 
Opětovné programování 
softwaru. 

Zaslání příslušné elektronické součástky na 
analýzu dodavateli. 

technik KT34 

210_040 Přeprogramování produktů. 

Zabránění přeprogramování produktů - 
periodické proškolování výrobních 
pracovníků na dodržování pracovních 
návodů. 

asistent 
plánovače 

kvality,  
plánovač kvality 

KT35 

260_040 
Chybějící zápis z předchozí 
operace v databázi. 

Zabránění  - periodické proškolování 
výrobních pracovníků na dodržování 
pracovních návodů. 

asistent 
plánovače 

kvality,  
plánovač kvality 

KT35 

300_050 
Nesprávné kontaktování 
produktu při 
testování/programování. 

Předáno k řešení na oddělení vývoje.  oddělení vývoje KT34 

230_370 
Přehřátí elektronické 
součástky C při ohřevu v peci.  

Úprava teplotního čidla v peci. technik KT34 
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Při zkoumání a návrhu opatření u neshody 210_040 a 260_040 bylo zjištěno, 

že neshodu nezpůsobuje bezprostředně výrobní zařízení, ale jsou zaviněny nedodržením 

pracovního návodu výrobním pracovníkem. Svou podstatou by tedy měly být řešeny 

v kapitole 5. 4 - analýza manipulačních chyb. Jako opatření k těmto chybám bylo proto 

navrženo a později realizováno periodické proškolování výrobních pracovníků na pracovní 

návody. Toto proškolování je aplikováno na neshody způsobené manipulačními chybami 

a je blíže popsáno v kapitole 5. 5.  

Po návrhu opatření bylo nutné zkontrolovat, jestli byla všechna opatření uskutečněna 

ve stanoveném termínu. Pokud by se vyskytlo nedodržení termínu, bylo by nutné kontaktovat 

zodpovědné osoby a zjistit důvody. Tato situace však v průběhu mé analýzy a zlepšování 

výrobního procesu nenastala, veškerá opatření byla v termínu realizována.  

V tab. 5. 7 jsou uvedeny výsledky realizace opatření.  

Tab. 5. 7 Výsledky realizace opatření; Zdroj: vlastní zpracování 

Neshoda Popis neshody Opatření Kontrola realizace opatření 

1241 
Naprogramování produktu na 
jiný druh. 

Odladění programu technikem. Vyřešeno. 

300_000 
Fyzické poškození elektronické 
součástky R v průběhu výrobního 
procesu. 

Úprava držáku DPS. Vyřešeno. 

3600 
Opětovné programování 
softwaru. 

V průběhu výroby tohoto projektu 
neshoda několikrát řešena s techniky, 
provedeny úpravy SW, chyba se bude 
stále vyskytovat. 

Vyřešeno - chyba se bude stále 
vyskytovat. 

4510 
Opětovné programování 
softwaru. 

Zaslání příslušné elektronické 
součástky na analýzu dodavateli. 

Vývojová chyba, která se bude 
stále vyskytovat. Produkty je 
možné přeprogramovat a 
pokračovat ve výrobním 
procesu. 

210_040 Přeprogramování produktů. 

Zabránění přeprogramování produktů 
- periodické proškolování výrobních 
pracovníků na dodržování pracovních 
návodů. 

Probíhá periodické 
proškolování výrobních 
pracovníků na dodržování 
pracovních návodů. 

260_040 
Chybějící zápis z předchozí 
operace v databázi. 

Zabránění postupu produktů bez 
zápisu v databázi na další výrobní 
operaci - periodické proškolování 
výrobních pracovníků na dodržování 
pracovních návodů. 

Probíhá periodické 
proškolování výrobních 
pracovníků na dodržování 
pracovních návodů. 

300_050 
Nesprávné kontaktování 
produktu při 
testování/programování. 

Předáno k řešení na oddělení vývoje.  
Předáno k řešení na oddělení 
vývoje.  

230_370 
Přehřátí elektronické součástky C 
při ohřevu v peci.  

Úprava teplotního čidla v peci. Vyřešeno. 
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5. 4. 5 Kontrola účinnosti opatření 

Provedení kontroly je nezbytnou součástí každé prováděné činnosti. Také v případě 

aplikace opatření zabraňujících výskyt vybraných neshod bylo nutné provést kontrolu.  

Nejprve bylo nutné určit srovnávané časové období se zohledněním počtu dní, 

ve kterých se produkt Alfa vyráběl. Zvolila jsem proto období 1. květen – 17. červen 2010 

a 1. říjen – 17. listopad 2010. Údaje jsem čerpala stejně jako v kroku 2 z tabulky obsahující 

data o neshodných produktech vytvořené opraváři. 

Srovnání počtu neshodných produktů v obou obdobích v grafické podobě je uvedeno na 

obr. 5. 6.  

 

 

Obr. 5. 6 Srovnání četnosti neshodných produktů s řešenými neshodami; Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 5. 8. obsahuje číselné srovnání počtu neshodných produktů s řešenými neshodami 

Neshody jsou seřazeny sestupně podle počtu neshodných produktů v období 1. říjen – 17. 

listopad 2010. Pomocí šipek je znázorněno zvýšení, snížení či stejný výskyt neshod.  
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Tab. 5. 8 Kontrola účinnosti zavedených opatření; Zdroj: vlastní zpracování 

Neshoda Popis neshody Realizace opatření 

Počet neshodných produktů 
Výsledek 
srovnání 1. 5. - 17. 6. 

2010 
1. 10. - 17. 11.  

2010 

4510 
Opětovné 
programování softwaru. 

Vývojová chyba, která 
se bude stále 
vyskytovat. Produkty je 
možné přeprogramovat 
a pokračovat ve 
výrobním procesu. 

11 22 ↑ 

300_000 

Fyzické poškození 
elektronické součástky 
R v průběhu výrobního 
procesu. 

Vyřešeno. 9 16 ↑ 

3600 
Opětovné 
programování softwaru. 

Vyřešeno - chyba se 
bude stále vyskytovat. 

21 14 ↓ 

210_040 
Přeprogramování 
produktů. 

Probíhá periodické 
proškolování výrobních 
pracovníků na 
dodržování pracovních 
návodů. 

19 8 ↓ 

260_040 

Chybějící zápis z 
předchozí operace v 
databázi. 

Probíhá periodické 
proškolování výrobních 
pracovníků na 
dodržování pracovních 
návodů. 

20 2 ↓ 

300_050 

Nesprávné kontaktování 
produktu při 
testování/programování 

Předáno k řešení na 
oddělení vývoje.  

8 1 ↓ 

1241 

Naprogramování 
produktu na jiný druh 
softwaru. 

Vyřešeno. 2 1 ↓ 

230_370 
Úprava teplotního čidla 
v peci. 

Vyřešeno. 7 0 0 

↑ zvýšený výskyt neshodných produktů s tímto druhem neshody 
  

↓ snížený výskyt neshodných produktů s tímto druhem neshody 
  

0 žádný výskyt neshodných produktů s tímto druhem neshody 
  

 

Z uvedeného grafu i tabulky je zřejmé, že z osmi neshod byl jeden druh úplně 

odstraněn, u pěti druhů neshod byl výskyt redukován. U dvou neshod bohužel opatření nebylo 

účinné, výskyt neshodných kusů s těmito neshodami se zvýšil. Jedná se o neshodu 4510 

a neshodu 300_000.  

Opatření k zamezení neshody 300_000, jejíž výskyt při porovnání dvou období vzrostl – 

300_000, bylo v předchozím kroku Quality Journal navrženo i realizováno. Bohužel, 

jak je patrné ze srovnání počtu neshodných produktů, opatření nebylo účinné. Z toho důvodu 

jsem svolala znovu řešitelský tým za účelem najít jinou variantu vzniku neshody a navrhnout 

příslušné opatření. Jelikož byl pro tuto neshodu v kroku 3 sestaven Ishikawův diagram 
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(viz příloha č. 8), bude při opětovném hledání příčiny výchozím podkladem. Z Ishikawova 

diagramu je zřejmé, že byla doposud řešena jen jedna ze tří možných oblastí vzniku neshody. 

Nyní se tedy přistoupí ke zkoumání druhé a třetí varianty a krok 4, tedy návrh 

a realizace opatření, se bude opakovat. Po realizaci nového opatření bude následovat kontrola 

jeho účinnosti. V příloze č. 9 je uveden celý postup při řešení neshody 300_000 ve formě 

prezentace, v jaké byl předložen vedoucímu výrobní jednotky. 

Při řešení neshody 4510, bylo zjištěno, že jí není možné zabránit a produkty s tímto 

druhem neshody se budou stále vyskytovat. Do této chvíle byly všechny produkty s touto 

neshodou likvidovány, náklady na likvidaci byly velmi vysoké. Po vyjádření technika a jeho 

zásahem do programu není již dále nutné produkty likvidovat, ale je možné jejich 

přeprogramování a další zpracování. 

Ačkoli není možné zabránit výskytu neshody aplikací vhodného opatření, i stanovisko, 

že se jedná o neodstranitelný problém, je dobrým výsledkem analýzy. Výskyt neshodných 

produktů způsobených touto neshodou je potřebné akceptovat. Tab. 5. 9. vyjadřuje náklady 

na likvidaci produktů způsobených neshodou 4510 na jeden kus a celkově za sledované 

období. Postup při řešení neshody 4510 uvádím v příloze č. 10 ve formě snímku z prezentace 

představené vedoucímu výrobní jednotky. 

Tab. 5. 9 Neshoda 4510 - náklady na likvidaci neshodných produktů 

 
Období 1. 1. – 30. 6. 2010 

Počet šrotovaných kusů 29 

Náklady na likvidaci 1 kusu 36 jednotek 

Náklady na likvidaci celkem 1 044 jednotek 

Po zhodnocení kontroly účinnosti realizovaných opatření s vedoucím výrobní jednotky 

a plánovačem kvality jsme došli k závěru, že výsledky jsou uspokojivé. Díky získání nového 

vyjádření technika o možnosti opravení neshodných produktů s neshodou 4510, společnost 

ušetří cca 1 044 jednotek v průběhu půl roku. To je ovlivněno skutečností, že dále nebudou 

vznikat náklady na likvidaci neopravitelných neshodných produktů.  

Neshoda 300_00 bude opětovně zkoumána, jak již bylo popsáno výše. U všech 

ostatních řešených neshod známe konečné stanovisko a není je dále potřeba řešit. 
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5. 4. 6 Trvalá eliminace příčin 

Prostředkem pro trvalou eliminaci příčin řešených neshod, které se týkaly 

naprogramování produktů požadovaným softwarem, zanesení všech změn do příslušného 

programu.  

Dalším prostředkem je nastavení intervalů periodického proškolování operátorů, které 

obsahuje proškolení na všechny pracovní návody používané během celého výrobního procesu 

ve fázi konečného zpracování. Důraz je kladen na nejrizikovější oblasti, jako přeskočení 

výrobní operace (neuložení záznamu o zpracování na zařízení v databázi), vrácení produktu 

na předchozí operaci (přeprogramování), apod. Vlivem zvyšujícího se počtu nově 

nastupujících výrobních pracovníků jsou tato školení velmi důležitá a po provedeném 

srovnání v kroku 5 mohu konstatovat, že i efektivní. 

Veškerá aplikovaná opatření si nevyžádala žádné dodatečné náklady. Úpravy byly 

provedeny techniky, kteří mají tyto aktivity v náplni práce. 

5. 4. 7 Zpráva o řešení problému a plánování budoucích aktivit 

Ukončení mé analýzy a zlepšení výrobního procesů aplikací opatření k zamezení 

výskytu neshody jsem provedla formou workshopu. Workshopu jsem se zúčastnila já, vedoucí 

výrobní jednotky, plánovač kvality, technik z oddělení vývoje a dva opraváři. Na workshopu 

jsem prezentovala celý průběh řešení neshod, včetně komentářů jednotlivých kroků 

a provedených Paretových analýz a Ishikawova diagramu. Workshop byl interaktivní, proto 

se mohl kdokoli z přítomných vyjádřit k probíranému tématu, což obohatilo nejen mne, 

ale i ostatní účastníky.  

Závěrem workshopu bylo nastavení týdenních intervalů, ve kterých se budou sledovat 

četnosti neshod, které vyskytly v daném týdnu a na to navazující informování opravářů 

k provedení analýzy postiženého produktu. Tím je zajištěno, že problémové neshody budou 

řešeny okamžitě a zabrání se tak zbytečné produkci neshodných produktů. Nezbytným 

je určení zodpovědností za jednotlivé kroky. Za týdenní reporting životně důležitých neshod 

jsem po dobu působení v podniku zodpovědná já, za analýzu postižených produktů odpovídají 

opraváři. V návaznosti na výsledky analýzy bude dán pokyn k návrhu opatření plánovači 

kvality, který se ujme dalšího řešení.  
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5. 5. Analýza manipulačních chyb podle metodiky Quality Journal 

Analýza manipulačních chyb je zaměřena na neshody, které byly zapříčiněny 

nesprávnou manipulací, neopatrností či jiným pochybením výrobních pracovníků.  

Veškeré produkty, které jsou znehodnoceny těmito způsoby, jsou určeny k fyzické 

likvidaci. Důvodem je, že jakýkoli zásah, který není podložen pracovním návodem, 

do polotovaru, může způsobit poškození, které nemusí být ihned prokazatelné. Takové 

poškození se může projevit v nejhorším případě až u zákazníka. Cílem likvidace takto 

poškozených neshodných produktů je předcházení problémů a ochránění zákazníka.  

Provedení analýzy manipulačních chyb a návrh na opatření, která by je omezila, mi bylo 

zadáno především z důvodu vysokých nákladů na likvidaci těchto neshodných produktů. 

Důraz je kladen na náklady spojené s jednotlivými neshodami. Řešení zadaného problému 

je rozděleno do 7 kroků metody Quality Journal, jak ji uvádí  Plura [7].  

5. 5. 1 Identifikace problému 

Prvním krokem je stanovení výchozích informací. Problémem jsou v této analýze 

vysoký výskyt neshodných produktů způsobených manipulačními chybami a s tím spojených 

nákladů na jejich likvidaci. Obdobím, ve kterém se má sledovat výskyt neshodných produktů 

je 1. květen – 28. červenec 2010.  

Cílem analýzy je určit nákladově významné neshody, definovat jejich příčiny, 

navrhnout a realizovat opatření zamezující jejich výskytu. Výchozí údaje jsou uvedeny 

v tab. 5. 10.  

Tab. 5. 10 Shrnutí výchozích informací pro analýzu manipulačních chyb; Zdroj: vlastní zpracování 

Problém 
vysoké náklady na likvidaci neshodných produktů 
Alfa 

Cíl řešení 
určení nákladově významných neshod, definice jejich 
příčin, navržení a realizace opatření 

Analyzované období 1. květen – 28. červenec 2010 
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5. 5. 2 Sledování problému 

Zdrojem pro sběr dat, který jsem musela provést, byly protokoly, vytvářené v týdenních 

intervalech dílenskou písařkou. V těchto protokolech jsou uvedeny veškeré neshodné 

produkty, které jsou určeny k likvidaci. Šrotační protokol, který byl mým zdrojem dat, 

uvádím na obr. 5. 7. 

 

Obr. 5.7 Hlavička protokolu neshodných produktů určených k likvidaci; Zdroj: interní materiály [10] 

V protokolu, zahrnujícím všechny neshodné produkty určené k likvidaci, nejsou 

ale rozlišovány neshody podle zavinění (tedy na strojní chyby a manipulační chyby). Protokol 

obsahuje veškeré neshodné produkty určené k likvidaci, které se v daném týdnu objevily. 

Musela jsem proto ze všech uvedených neshodných produktů vyčlenit pouze ty, které byly 

způsobeny manipulačními chybami. Neshody jsem rozpoznala díky označení příčiny kódem, 

který mi byl sdělen dílenskou písařkou. 

Provedeným vyhledáním stejných neshod jsem zjistila, že ve stanoveném období 

se vyrobilo 134 neshodných produktů určených k likvidaci po zavinění manipulační chybou. 

Tyto neshodné produkty byly zaviněny 14 různými neshodami. Náklady na likvidaci těchto 

produktů činí 2 756,54 jednotek.  

Neshody a jejich četnosti v období 1. 5. – 28. 7. 2010, včetně uvedení nákladů 

na likvidaci jednoho kusu a všech kusů s touto neshodou v daném období obsahuje tab. 5. 11. 

Tato tabulka je výchozím podkladem pro vytvoření Paretovy analýzy, proto jsou v ní 

také uvedeny kumulované náklady na likvidaci těchto produktů. Neshody jsou zde seřazeny 

sestupně podle nákladů na likvidaci jednoho neshodného produktu. Paretův diagram 

pro manipulační chyby v období 1. 5. – 28. 7. 2010, který vychází z tab. 5. 11, je uveden 

v příloze č. 11. 

Šrotační protokol ke schválení

Číslo protokolu:

Datum:

Připravil(a):

Materiál
Druh 

materiálu

Popis 

materiálu
Příčina

Popis 

příčiny

Text, 

kód chyby
Množství

Celková 

hodnota

Výrobní 

linka

Popis 

výrobní linky
Datum

Poslední 

operace

Krátký text 

operace

Hodnota 

zmetku
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Tab. 5. 11 Seznam neshod a náklady na likvidaci neshodných produktů; Zdroj: vlastní zpracování 

Označení 
neshody 

Neshoda 
Počet 
kusů 

Náklady na 
likvidaci 

1kusu 
(jednotky) 

Náklady na 
likvidaci všech 
kusů v období 

(jednotky) 

Kumulované 
náklady na 

likvidaci všech 
kusů v období  
(v jednotkách) 

Kumulované 
náklady na 

likvidaci všech 
kusů v období 

(v %) 

A Zkrat, cínový můstek 16 46,56 744,96 744,96    27,03% 

B 
DPS spadlé na zem při manipulaci 
s magazínem 9 42,26 380,34 1 125,30    40,83% 

C 
Nenanesena těsnící pasta 2 - 
netěsný kus 7 42,26 295,82 1 421,12    51,56% 

D 
Poškozené/stržené součástky při 
manipulaci 5 42,26 211,3 1 632,42    59,23% 

E 
Rozmazaná teplovodivá pasta při 
manipulaci 4 42,26 169,04 1 801,46    65,36% 

F Kus spadlý na zem při manipulaci 4 42,26 169,04 1 970,50    71,49% 

G Špatná pozice konektoru 58 2,53 146,74 2 117,24    76,82% 

H 
Poškozeno horní víko při 
manipulaci 3 46,48 139,44 2 256,68    81,87% 

I 
Nezapájené piny konektoru - 
neopravitelné 3 46,48 139,44 2 396,12    86,93% 

J Stržená těsnící pasta 2 3 46,02 138,06 2 534,18    91,94% 

K 
Vloženo do ztvrdlé teplovodivé 
pasty 2 46,02 92,04 2 626,22    95,28% 

L DPS zlomena při manipulaci 2 42,26 84,52 2 710,74    98,35% 

M 
Poškozený konektor při zalisování 
do DPS 16 2,53 40,48 2 751,22    99,82% 

N Poškozený konektor při demontáži 2 2,53 5,06 2 756,28    100,00% 

 
CELKEM 134  -     2 756,54     -   -  

Jak je z uvedené tabulky zřejmé, výše nákladů na likvidaci neshodných produktů i 

opakovatelnost jejich výskytu v daném období se velmi liší v závislosti na charakteru 

neshody. Zjištěné skutečnosti jsem konzultovala s vedoucím výrobní jednotky. Cílem bylo 

především stanovení pohledu, z jakého budou provedeny další kroky. Došli jsme k závěru, 

že by nebylo vhodné vybrat pouze některé neshody a těm se dále věnovat. Důvodem je 

skutečnost, že jiné závažné neshody, by tím mohly být zanedbány. Abychom se toho 

vyvarovali, rozhodli jsme se aplikovat opatření na všech nalezených 14 neshod. 

5. 5. 3 Analýza příčin problému 

Vzhledem k rozmanitosti neshod bylo potřebné každou z nich zkoumat samostatně. 

Za účelem nalezení příčin těchto neshod jsem několikrát sledovala výrobní pracovníky při 

výrobě a zaznamenávala si postřehy týkající se daných neshod.  

V rámci bližšího poznání celého výrobního procesu ve fázi konečného zpracování 

produktů jsem se zapojila do výroby na pozici výrobního pracovníka a absolvovala jednu 

výrobní směnu při výrobě produktu Alfa. Tím jsem získala nejen další poznatky týkající 
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se řešených neshod, ale také další oblasti vzniku neshod a zlepšování výrobního procesu, 

na které by měla být zaměřena pozornost a nejsou touto analýzou řešeny.  

Dalším krokem bylo dotazování výrobních pracovníků, opravářů i plánovače kvality 

na konkrétní neshody a zaznamenávání jejich názorů na možné příčiny. Vzhledem k povaze 

jednotlivých neshod není u některých z nich možné jednoznačně určit výrobní operaci nebo 

oblast ve výrobní lince, kde k neshodě dochází. V takovém případě jsme pro další krok 

Quality Journalu zvolili nejpravděpodobnější oblast vzniku neshody a na ni aplikovat opatření 

k zamezení jejího výskytu. 

Jednotlivé neshody s pravděpodobným místem vzniku a stručným vymezením příčiny 

obsahuje tab. 5. 12. 

Tab. 5. 12 Neshody a jejich popis; Zdroj: vlastní zpracování 

O
zn

ač
e

n
í  

Neshoda Příčina neshody 

Místo vzniku neshody  
(výrobní operace) 

A Zkrat, cínový můstek Přehlédnuto vizuální kontrolou. Vizuální kontrola 

B 
Poškozeno horní víko při 
manipulaci 

Nepozornost výrobního pracovníka; čidlo na 
zařízení kontroluje vložení víka, nerozpozná 
ale, jestli v zařízení není více produktů.  

Lisování horního víka na 
spodní víko  
s DPS 

C 
Nezapájené piny konektoru - 
neopravitelné 

Přehlédnuto vizuální kontrolou Vizuální kontrola 

D Stržená těsnící pasta 2 
Chyba výrobního pracovníka – těsnící pasta 2 
se nesmí strhávat! 

Nanášení těsnící pasty 2 

E 
Vloženo do ztvrdlé teplovodivé 
pasty 

Kus ponechán v zařízení delší dobu, potom 
pokračoval ve výrobním procesu. 

Vkládání DPS do 
spodního víka 

F 
Nenanesena těsnící pasta 2 - 
netěsný kus 

Přehlédnuto výrobním pracovníkem, že se 
jedná o špatný kus. Kus odeslán na další 
operaci.  

Nanášení těsnící pasty 2 

G 
Rozmazaná teplovodivá pasta 
při manipulaci 

Nepozornost výrobního pracovníka. 
Vkládání DPS do 
spodního víka 

H 
Poškozené/stržené součástky 
při manipulaci 

1) při kartáčování Vizuální kontrola  

2) špatně nastavený držák DPS v pájecím 
zařízení 

Ruční osazování a 
strojové pájení 

3) nepozornost výrobního pracovníka Nedá se určit 

I DPS zlomena při manipulaci 
Nesprávná manipulace, nepozornost; Např. 
zaseknutí DPS. 

Nedá se určit, např. při 
vkládání/vytahování z 
magazínu 

J 
DPS spadlé na zem při 
manipulaci s magazínem 

Nepozornost výrobního pracovníka. 
Manipulace 
s magazínem kdekoli ve 
výrobním procesu 

K 
Kus spadlý na zem při 
manipulaci 

Nepozornost výrobního pracovníka. 
Nedá se určit, kdekoli ve 
výrobním procesu 

L Špatná pozice konektoru Vznik při demontáži konektoru. Lisování konektoru 

M 
Poškozený konektor při 
zalisování do DPS 

Špatné zalisování do DPS. Lisování konektoru 

N 
Poškozený konektor při 
demontáži 

Vznik při demontáži konektoru. Lisování konektoru 
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5. 5. 4 Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

Jakmile byly známy příčiny všech neshod, bylo nutné navrhnout vhodná opatření 

k zamezení jejich výskytu. Za tímto účelem jsem kontaktovala plánovače kvality i techniky 

jednotlivých zařízení. S jejich pomocí jsem navrhla opatření, určila zodpovědné osoby 

za realizaci opatření a termíny zavedení těchto opatření. Tyto údaje obsahuje 5. 13. 

Tab. 5. 13 Neshody a návrh opatření; Zdroj: vlastní zpracování 

O
zn

ač
e

n
í 

Neshoda Příčina neshody Opatření 
Zodpovědná 

osoba Te
rm

ín
 

za
ve

d
en

í  

A Zkrat, cínový můstek Přehlédnuto vizuální kontrolou. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

B 
Poškozeno horní víko při 
manipulaci 

Nepozornost operátora; čidlo na 
zařízení nezachycuje vše potřebné. 

Přenastavení čidla. technik KT38 

C 
Nezapájené piny 
konektoru - neopravitelné 

přehlédnuto vizuální kontrolou 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

D Stržená těsnící pasta 
Chyba operátora – těsnící pasta se 
nesmí strhávat! 

KT 33 vydána výstraha 
kvality, platnost 1 měsíc 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT33 

E 
Vloženo do ztvrdlé 
teplovodivé pasty 

kus ponechán v zařízení delší 
dobu, potom pokračoval ve 
výrobním procesu 

Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

F 
Nenanesena těsnící pasta 
2 - netěsný kus 

Přehlédnuto operátorem, že se 
jedná o špatný kus. Kus odeslán na 
další operaci.  

Úprava nastavení 
výstražného světla; 

technik KT42 

G 
Rozmazaná teplovodivá 
pasta při manipulaci 

Nepozornost operátora. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

H 

Poškozené/stržené 
součástky při manipulaci 

1) při kartáčování 
PN na kontrolu kartáčů, 
zavedeny rysky pro 
kontrolu 

technik KT37 

 
2) špatně nastavený držák DPS 
v pájecím zařízení 

Úprava držáku DPS. technik KT37 

 
3) nepozornost výrobního 
pracovníka 

Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

I 
DPS zlomena při 
manipulaci 

Zaseknutí, nepozornost operátora. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

J 
DPS spadlé na zem při 
manipulaci s magazínem 

Nepozornost operátora. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

K 
Kus spadlý na zem při 
manipulaci 

Nepozornost operátora. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

L Špatná pozice konektoru Vznik při demontáži konektoru. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

M 
Poškozený konektor při 
zalisování do DPS 

Špatné zalisování do DPS. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 

N 
Poškozený konektor při 
demontáži 

Vznik při demontáži konektoru. 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

asistent plánovače 
kvality,  

plánovač kvality 
KT39 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o neshody způsobené nesprávnou manipulací nebo jiným 

porušením pracovního návodu, nejvhodnějším způsobem jak na tato pochybení upozornit 

výrobní pracovníky je formou proškolování. Z toho důvodu jsem prostudovala pracovní 

návody výrobních operací a zpracovala z nich podklady pro proškolování. Školení jsem 

rozdělila na 4 části a po zpracování podkladů jsem s plánovačem kvality proškolila všechny 

směny výrobních pracovníků. 

Opatření související s úpravou či přenastavením některého z výrobních zařízení 

vyžaduje konzultaci s plánovačem kvality. O proveditelnosti opatření jsem musela mluvit také 

s techniky zodpovědnými za konkrétní zařízení. Navržená opatření byla zhodnocena 

jako vhodná a proto následovala jejich realizace.. 

5. 5. 5 Kontrola účinnosti opatření 

Po realizaci všech opatření proti řešeným neshodám následuje kontrola jejich účinnosti. 

Z toho důvodu jsem zvolila dvě období, pro která jsem vyhledala potřebné údaje. 

Srovnávanými obdobími jsou 1. 5. – 28. 7. 2010 a 12. 11. - 8. 12. 2010. Tato období jsem 

zvolila s ohledem na objem vyrobených produktů Alfa v dané době.  

Sběr dat jsem provedla stejně jako v kroku 2 z protokolů obsahujících informace 

o neshodných produktech určených k likvidaci.  

Obr. 5. 8 vizuálně zobrazuje srovnání počtu řešených neshod v obou obdobích. Neshody 

jsou označeny písmeny a seřazeny sestupně podle hodnoty nákladů na likvidaci neshodného 

produktu v jednotkách.  

 

Obr. 5. 8 Srovnání četnosti neshodných produktů s řešenými neshodami; Zdroj: vlastní zpracování  
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Srovnání účinnosti opatření s uvedením neshod a četností jejich výskytu 

ve srovnávaných obdobích tab. 5. 14. 

Tab. 5. 14. Kontrola účinnosti zavedených opatření; Zdroj: vlastní zpracování 

O
zn

ač
e

n
í 

n
e

sh
o

d
y 

Neshoda Opatření 

Počet neshodných produktů 

Výsledek 
srovnání 1. 5.– 28. 7. 

2010 
12. 11.– 8. 12. 

2010 

A Zkrat, cínový můstek 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

16 0 0 

B Poškozeno horní víko při manipulaci Přenastavení stávajícího čidla. 3 0 0 

C 
Nezapájené piny konektoru - 
neopravitelné 

Proškolování výrobních 
pracovníků 

3 0 0 

D Stržená těsnící pasta 
KT 33 vydána výstraha kvality, 
platnost 1 měsíc 

3 0 0 

E Vloženo do ztvrdlé teplovodivé pasty 
Proškolování výrobních 
pracovníků 

2 0 0 

F 
Nenanesena těsnící pasta 2 - netěsný 
kus 

Úprava nastavení výstražného 
světla 

7 0 0 

G 
Rozmazaná teplovodivá pasta při 
manipulaci 

Proškolování výrobních 
pracovníků 

4 0 0 

H 
Poškozené/stržené součástky při 
manipulaci 

Pracovní návod na kontrolu 
kartáčů, zavedeny rysky pro 
kontrolu kartáče. 

5 1 ↓ 
Úprava držáku DPS. 

Proškolování výrobních 
pracovníků 

I DPS zlomena při manipulaci 
Proškolování výrobních 
pracovníků 

2 0 0 

J 
DPS spadlé na zem při manipulaci s 
magazínem 

Proškolování výrobních 
pracovníků 

9 4 ↓ 

K Kus spadlý na zem při manipulaci 
Proškolování výrobních 
pracovníků 

4 3 ↓ 

L Špatná pozice konektoru 
Proškolování výrobních 
pracovníků. 

58 4 ↓ 

M 
Poškozený konektor při zalisování do 
DPS 

Proškolování výrobních 
pracovníků. 

16 0 0 

N Poškozený konektor při demontáži 
Proškolování výrobních 
pracovníků 

2 2 = 

 ↓   snížený výskyt neshodných produktů s touto neshodou 
 0     žádný výskyt neshodných produktů s touto neshodou 
 =     stejný výskyt neshodných produktů s touto neshodou 

Jak je z uvedeného grafu i tabulky zřejmé, 9 ze 14 řešených neshod se podařilo zcela 

odstranit. U 4 neshod se podařilo jejich výskyt omezit, četnost jedné neshody 

je ve srovnávaných obdobích stejná.  
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Je vhodné také srovnat účinnost opatření z pohledu nákladů na likvidaci neshodných 

produktů. Z toho důvodu jsem vytvořila tabulku tab. 5. 15, kde uvádím neshody a náklady 

na likvidaci neshodných produktů, které se vyskytly v daném období.  

S realizací opatření nebyly spojeny žádné dodatečné náklady. Úpravy zařízení byly 

zajištěny techniky, kteří provádějí tyto činnosti v rámci své pracovní náplně, podklady pro 

proškolování výrobních pracovníků byly zpracovány mnou. Náklady na vytištění podkladů 

jsou zanedbatelné, proto nejsou nikde zohledněny. 

Tab. 5. 15 Srovnání nákladů na likvidaci neshodných produktů; Zdroj: vlastní zpracování 

O
zn

ač
e

n
í 

n
e

sh
o

d
y 

Neshoda 

Náklady na 
likvidaci  

1 neshodného 
produktu 

(jednotky/1 ks) 

Náklady na likvidaci 
neshodných produktů (jednoty) 

Úspora 
(jednotky) 1. 5.– 28. 7. 

2010 
12. 11.– 8. 12. 

2010 

A Zkrat, cínový můstek 
46,56 744,96 0 744,96 

B Poškozeno horní víko při manipulaci 
46,48 139,44 0 139,44 

C 
Nezapájené piny konektoru - 
neopravitelné 

46,48 139,44 0 139,44 

D Stržená těsnící pasta 
46,02 138,06 0 138,06 

E Vloženo do ztvrdlé teplovodivé pasty 
46,02 92,04 0 92,04 

F 
Nenanesena těsnící pasta 2 - netěsný 
kus 

42,26 295,82 0 295,82 

G 
Rozmazaná teplovodivá pasta při 
manipulaci 

42,26 169,04 0 169,04 

H 
Poškozené/stržené součástky při 
manipulaci 

42,26 211,3 42,26 169,04 

I DPS zlomena při manipulaci 
42,26 84,52 0 84,52 

J 
DPS spadlé na zem při manipulaci s 
magazínem 

42,26 380,34 169,04 211,3 

K Kus spadlý na zem při manipulaci 
42,26 169,04 126,78 42,26 

L Špatná pozice konektoru 
2,53 146,74 10,12 136,62 

M 
Poškozený konektor při zalisování do 
DPS 

2,53 40,48 0 40,48 

N Poškozený konektor při demontáži 
2,53 5,06 5,06 0 

 CELKEM - 
2756,28 353,26 2403,02 
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Pro větší názornost jsem z uvedené tabulky vytvořila graf zobrazující srovnání nákladů 

na likvidaci neshodných produktů v daných obdobích. Neshody jsou seřazeny podle výše 

nákladů na likvidaci jednoho neshodného produktu. Graf je uveden na obr. 5. 9. 

 

Obr. 5. 9 Srovnání nákladů na likvidaci neshodných produktů; Zdroj: vlastní zpracování 

S provedenou kontrolou srovnání četnosti neshod jsem spokojená, především z důvodu 

viditelného účinku provedeného proškolování výrobních pracovníků na pracovní návody. 

Provedenou kontrolu jsem předložila výrobnímu pracovníkovi i plánovači kvality a společnou 

debatou jsme došli k závěru, že provádění proškolování by mělo mít periodický charakter.  

Neshody, které souvisejí s nepozorností či neopatrností výrobních pracovníků 

při manipulaci s produktem, bohužel není možné nijak ovlivnit. Upozornění na oblasti, 

na kterých je vysoká možnost vzniku takových neshod, v rámci proškolování i mimo 

ně, je bezpochyby také účinná.  
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5. 5. 6 Trvalá eliminace příčin 

Jak bylo již konstatováno v předešlém kroku Quality Journalu, zavedení proškolování 

výrobních pracovníků na pracovní návody se projevilo jako velmi účinné. Z toho důvodu 

mně bylo vedoucím výrobní jednotky zadáno, abych zpracovala podklady pro další 

proškolování a zpracovala harmonogram, ve kterém budu opakovaně proškolování spolu 

s plánovačem kvality provádět. 

Ukázku z prezentace proškolování výrobních pracovníků uvádím v příloze č. 12. Je zde 

uvedena úvodní strana s názvem proškolování a jmény školitelů. Dále jsou zde uvedeny 

vybrané snímky z prezentace, která je ve vytištěné formě hlavním podkladem proškolování.  

Proškolování výrobních pracovníků probíhá v průběhu pracovního dne v místě, 

kde je umístěna informační tabule kvality. Na magnetickou tabuli jsou umístěny snímky 

prezentace a vysvětlován obsah. Na snímcích jsou uvedeny fotografie se zvýrazněním 

problémových oblastí, slovně je ke snímkům podán výklad a vysvětlení. Prostor je i pro 

dotazy výrobních pracovníků – ty se obvykle týkají toho, jak má probíhat správná 

manipulace. 

Pokud je to možné, jsou pro příklad správného zacházení či důsledku nesprávného 

zacházení přineseny konkrétní produkty a provedena názorná ukázka. 

Návrhem opatření k jedné z neshod bylo upravení pracovního návodu a zavedení 

kontroly kvality pracovní pomůcky. Úprava pracovního návodu zaručí, že bude s pracovní 

pomůckou zacházeno správně. Nemělo by tedy dále docházet k dané neshodě. Pokud 

by se takto stalo, je možné výrobního pracovníka vhodně postihnout, protože poruší pracovní 

návod.  

Dalším trvalým opatřením je změna nastavení stávajícího čidla v zařízení lisu horního 

víka. Doposud docházelo k poškození horního víka nebo celého polotovaru, neboť čidlo bylo 

nastaveno nedostatečně.  

5. 5. 7 Zpráva o řešení problému a plánování budoucích aktivit 

Provedená analýza manipulačních chyb s sebou přinesla implementaci několika změn, 

které nepochybně přispívají k celkovému zlepšování kvality výrobního procesu. Jedná 
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se kromě úpravy a změny nastavení zařízení především o zavedení intervalů pro periodické 

proškolování výrobních pracovníků.  

Pro prevenci opakovaného výskytu některých neshod jsem byla pověřena zajištěním 

regálu, na který se budou umisťovat neshodné produkty určené k likvidaci. Tento regál jsem 

instalovala přímo do blízkosti výrobní linky, protože kolem něj denně procházejí všichni 

výrobní pracovníci a mají proto možnost si produkty prohlédnout. Pro každý neshodný 

produkt, který vybereme s plánovačem kvality jako vhodný pro demonstraci neshody, 

vytvořím lístek s uvedením data výroby konkrétního produktu, popisem neshody a opatřením. 

Ukázku lístku, kterým jej opatřen každý vystavený neshodný produkt určený k likvidaci uvádí 

obr. 5. 10. 

 

Obr. 5. 10 Popis vystavovaných neshodných produktů určených k likvidaci; Zdroj: vlastní zpracování 

V příloze č. 13 jsou uvedeny fotografie regálu pro vystavení neshodných produktů 

určených k likvidaci. Vystavované produkty jsou v týdenních intervalech obměňovány.  

Zavedením nového proškolování i vystavování neshodných produktů jsme docílili 

snížení počtu neshodných produktů určených k likvidaci a především bližšího kontaktu 

s výrobními pracovníky.  

5. 6 Shrnutí provedených analýz 

Zlepšení výrobního procesu pro produkt Alfa bylo díky provedeným krokům úspěšné. 

V obou případech se redukoval výskyt řešených neshod, a tím se snížil výskyt neshodných 

produktů. Velkým pozitivem je skutečnost, že pro realizaci všech opatření byly vynaloženy 

zanedbatelné náklady (na vytištění podkladů pro proškolování výrobních pracovníků). 

Proto nebylo nutné zohledňovat náklady na pořízení dalšího zařízení v závislosti na efektivitě 

daného opatření. 

Linka Popis chyby Opatření

Projekt

Datum 

nalezení

CO VZNIKNE NEPOZORNOSTÍ… ČI JINAK …
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Jako reakce na tuto provedenou analýzu se v podniku zavedly intervaly, ve kterých 

probíhá periodické proškolování výrobních pracovníků na pracovní návody vztahující se 

k výrobnímu procesu produktu Alfa. Do těchto školení jsou průběžně přidávány upozornění 

na soudobé problémy s kvalitou produktů, řešené reklamace či jiné postřehy z prostředí 

výroby.  
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6. Závěr 

Diplomová práce, zaměřená na analýzu a zlepšování kvality výrobního procesu, 

byla zpracována ve společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., 

Frenštát pod Radhoštěm. V podniku jsem po dobu zpracování této práce i po něm působila 

v rámci Trainee programu na pozici asistenta plánovače kvality. Vedoucím jedné z výrobních 

jednotek jsem dostala zadáno provedení analýzy, návrhu a realizace opatření k zamezení 

výskytu neshod produktu Alfa. Vzhledem k povaze jednotlivých druhů neshod bylo nutné 

analýzu rozdělit na dvě samostatné části, a to analýzu strojních chyb a analýzu manipulačních 

chyb.  

Na začátku této práce se nacházejí teoretická východiska související s řešenou 

problematikou. Popsány jsou koncepce týkající se managementu kvality, postupy 

pro zlepšování v systému managementu kvality, nástroje managementu kvality a další 

související oblasti.  

Následuje charakteristika podniku, v níž je vymezeno členění výroby, produkty, řízení 

kvality, organizační struktura a další oblasti související s touto diplomovou prací.  

Další částí je metodika řešení. Ta obsahuje popis jednotlivých kroků použité metodiky 

Quality Journal, které jsou dále uplatněny v praktické části. Dále obsahuje uvedení nástrojů 

managementu kvality, které bude možné použít v jednotlivých krocích i další skutečnosti, 

jež mohou v průběhu řešení nastat.  

Praktická část je rozdělena do dvou celků podle povahy řešeného problému. U obou 

analýz jsem postupovala podle metodiky Quality Journal. První analýzou je analýza strojních 

chyb. Zde byly řešeny neshody způsobené vinou stroje, chybou v programu či vývojovou 

chybou. Stěžejním nástrojem, který byl použit, byla Paretova analýza, dále jsem uplatnila 

také týmovou práci, brainstorming, Ishikawův diagram. Pomocí Paretovy analýzy jsem určila 

životně důležitou menšinu neshod, které se dále řešily. Kritériem pro provedenou Paretovu 

analýzu byla četnost výskytu neshod v zadaném časovém období.  Důležitým bylo zohlednění 

opakovatelnosti výskytu neshod v čase.  

Zhodnocení provedených kroků, týkajících se strojních chyb, proběhlo formou 

workshopu. Výsledkem provedené analýzy a zlepšování je jednak omezení výskytu některých 

neshod, a také nalezení způsobu, jakým budou neshody dále sledovány a řešeny. 
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Úspěchem této části je především zamezení likvidace neshodných produktů s jednou 

z řešených neshod, což má pro podnik velký přínos v podobě ušetřených nákladů za likvidaci 

těchto produktů.  

Analýza manipulačních chyb byla provedena obdobným způsobem. Manipulační chyby 

v sobě zahrnují veškeré neshody způsobené nesprávnou manipulací s produktem, porušení 

pracovního návodu, aj. Důraz byl v této části kladen na náklady spojené s likvidací 

neopravitelných neshodných produktů. Opět jsem postupovala podle metody Quality Journal 

s použitím Paretovy analýzy, týmové práce, brainstormingu, aj.  

Provedená analýza a zlepšování manipulačních chyb s sebou přineslo nejen eliminaci 

či snížení výskytu neshod, ale také nové postoje a postupy směrem k výrobním pracovníkům. 

Zavedením periodického proškolování výrobních pracovníků je zaručeno, že pracovníci 

budou mít stále povědomí o neshodách, které se vyskytly. Druhým pozitivem je okamžitá 

reakce na jejich dotazy ve směru předcházení těmto neshodám. Omezení výskytu neshod 

přináší podniku velkou úsporu nákladů, které jsou spojeny s likvidací neopravitelných 

neshodných produktů. 

 

Analýza a zlepšování kvality výrobního procesu produktu Alfa proběhla úspěšně. 

U 80% z řešených neshod, v rámci obou částí analýzy, došlo po realizaci navržených opatření 

k eliminaci či snížení výskytu neshod. Finanční náklady na veškerá provedená opatření byly 

zanedbatelné. Pozitivní dopad shledávám v úspoře nákladů, které bezprostředně souvisejí 

s množstvím neshodných produktů určených k likvidaci, jejichž výskyt se snížil. 

Mým doporučením je provedení stejné analýzy na ostatních vyráběných produktech 

ve druhé výrobní jednotce. Tímto by bylo možné dosažení dalšího snížení nákladů 

na likvidaci neopravitelných neshodných produktů, a také získání přehledu o skladbě neshod.  

Rovněž zavedení proškolování výrobních pracovníků na pracovní návody související 

s výrobou jiných produktů, či ještě hlouběji, na jiných výrobních linkách, by bylo jistě 

prospěšné. Ve směru zlepšování kvality výrobního procesu je nutné reagovat pružně na nové 

skutečnosti a ve zlepšování neustávat. 
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