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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SOTOLÁŘOVÁ, J. Analýza přístupu k plánování jakosti a návrh zlepšení: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství, Katedra kontroly a řízení jakosti, 2011. Vedoucí práce: 

Vykydal, D. 

Záměrem práce je vyzdvihnutí plánování kvality včetně správného pochopení pojmů 

plánování kvality. Důležitou úlohu v plánování kvality hrají předvýrobní etapy životního 

cyklu výrobku. Předvýrobní etapa – Návrh a vývoj procesu je zahrnut v praktické části 

práce. Kde je tato fáze hodnocena pomocí systémového auditu Návrhu a vývoje procesu. 

V závěru jsou identifikována slabá místa a k nim jsou navrženy přiměřené nápravné 

opatření.  
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The aim of underline the work is quality planning, including proper understanding of the 

of the terms quality planning. The preproduction stages of product lifecycle played 

important role in the planning quality. Pre-production stage - design and development 

process is included in the practical work. Where is this phase evaluated by the audit 

system design and development process. In conclusion, the identified weaknesses and 

they are designed to appropriate remedial measures. 
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Úvod 

Pojem kvalita je dnes často skloňován, ale ne vždy je tento pojem pochopen. Tuto 

skutečnost  často odhalují analýzy, audity systému kvality a další prověřovací akce. 

Přitom kvalita je v dnešním konkurenčním boji jedním z nejdůležitějších základních 

kamenů pro úspěch firmy na trhu. Kvalita je součástí našeho života a když se 

rozhlédneme, tak je na každém kroku našeho bytí. Avšak kvalita není jen bezvadný 

produkt, ale i celý proces včetně, a to především, implementací přání zákazníků. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat přístup k plánování kvality a návrh zlepšení 

v procesu Návrh a vývoj procesu ve společnosti Daido Metal Czech, s.r.o.  

V bakalářské práci pojednávám o pojmu a významu plánování kvality, jakým 

způsobem je nahlíženo na kvalitu a plánování kvality. Důležité jsou také odlišnosti 

jednotlivých standardů, které rozhodují o vznesení objednávky od zákazníka. 

Celá analýza je ukončena plánem, průběhem, závěrem a  vyhodnocením auditu 

systému plánování kvality v procesu návrhu a vývoji procesu výrobku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

1. Kvalita a systém managementu kvality 

1.1. Kvalita 

„Kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Inherentním 

znakem se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož kvalitě se jedná“ [10]. Norma 

připouští ještě jeden pojem, a to je jakost. Tento pojem je synonymem pro výraz kvalita. 

V  povědomí široké veřejnosti je spíše pojem kvalita. I já se přikláním k tomuto pojmu, 

protože si myslím, že kvalita lépe vystihuje podstatu dané oblasti. Z výše uvedených 

důvodů budu uvádět pojem kvalita jen ve smyslu kvality produktu. Stejně tak zákazník 

především po svém dodavateli požaduje kvalitu. Jakost většinou požaduje auditor 

(certifikační orgán) po auditované osobě. 

Další definicí kvality je např. definice dle následujících autorů: 

Taguchi: „Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice 

společnosti způsobí“ [3]. 

Feibenbaum: „ Kvalita je to, co za ni požaduje zákazník“ [3]. 

P. Crosby: „Kvalita je shoda s požadavky“ [3]. 

Výraz kvalita má několik významů. Dva z těchto významů při používání výrazu 

kvalita převažují: 

• Kvalita je určující vlastností výrobku, které splňují potřeby zákazníků a tím 

poskytují uspokojení z výrobku. 

• Kvalita je tvořena z nepřítomných nedostatků. 

Bylo by velmi výhodné, kdybychom měli krátké vyjádření , které se dá všeobecně 

přijmout jako vyčerpávající definice kvality; tj. tak, aby zahrnovalo vlastnosti výrobku, 

které vedou k uspokojení z výrobku  a kromě toho k zamezení vzniku nedostatků. Lidé z 

oboru kvality navrhovali různá vyjádření, ale žádná nebyla všeobecně přijata. 

V Juranově příručce Quality Control Handbook, z roku 1988, je nejvhodnější přijmout 

krátkou definici pojmu "Kvalita je způsobilost pro užití"[11]. 



 
   

 

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalitou je cokoliv srovnatelného ať už dobrého nebo 

špatného. Kvalitu si tak často spojujeme s produkty nebo službou, které zákazníkovi 

dodává dodavatel. Nebo se tento pojem chápe jako souhrn vlastností, které plní danou 

potřebu zákazníkovi, tak aby splnil jeho požadavky. Avšak kvalitu musíme vnímat i 

v širším pojetí než je produkt. Kvalita se totiž vztahuje nejenom na samostatný produkt, 

ale i na všechny procesy včetně služeb, které jsou zapotřebí k uspokojování zákazníka a 

jeho požadavků.  

Každý produkt i služba mají, díky svým odlišnostem, různé znaky kvality 

vypovídající o charakteru produktu či služby. Můžeme je členit na znaky kvantitativní 

(tj. měřitelné, jako např. rozměr, obsah vody, výkon apod.) a znaky kvalitativní – ty, 

které nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně mohou být pro spokojenost zákazníků 

rozhodující (např. příjemné vystupování, vůně, chuť).  

Je nutné zdůraznit, že jsou to zákazníci, jejichž potřeby mají být produktem 

uspokojovány. Závěrem můžeme konstatovat, že schopnost uspokojovat potřeby 

zákazníků není realizována pouhou výrobou nebo poskytováním služby, ale že se jedná 

o výsledek celého výrobního procesu. 

Mnoho podniků si klade otázku, proč se vlastně zabývat systémem managementu 

kvality. Není to jen módní záležitost? Není to jen bezdůvodné utrácení peněz? Na 

začátku našeho století to možná módní záležitost skutečně byla. Ale odborné studie 

ukázaly, že pokud se podnik opravdu věnoval zásadní pozornost problematice 

managementu kvality, tak se upevnilo jeho postavení v ostrém konkurenčním prostředí. 

Avšak muselo jít o zásadní pozornost ne jen pozornost povrchní. Můžeme tedy 

konstatovat, že účinný management kvality přispívá:  

• ke zlepšování ekonomických výsledků, 

• k vyššímu zájmu o požadavky zákazníků, 

• k rozvoji podnikové kultury a vedení lidí, 

• k významným změnám v osobním rozvoji zaměstnanců. 



 
   

 

1.2 Koncepce managementu kvality 

Management kvality můžeme rozdělit dle následujících základních koncepcí 

managementu kvality: 

1) Koncepce International Organization for Standardization, 

2) Koncepce odvětvových standardů, 

3) Koncepce Total Quality Management, 

4) Koncepce Market Driven Quality. 

Ad 1)  Nejrozšířenější koncepce ISO (International Organization for Standardization). 

Tyto normy zaštiťuje celosvětová federace národních normalizačních 

organizací - Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO. Na normách pracují 

jednak členové této organizace, vládní a nevládní organizace s nimiž 

mezinárodní organizace navázala pracovní kontakt. Než norma vstoupí do 

života, musí s jejím vypracováním souhlasit 75% hlasujících členů [18]. 

 Normy řady 9000 vypracovala technická komise ISO/TC 176 - Zabezpečování 

jakosti, která z normy ISO 8402:1994 (Quality management and quality 

assurance) [19] převzala klíčová označení a definice: 

a) Koncepce jakosti, 

b) Řízení jakosti, 

c) Systém jakosti, 

d) Operativní řízení jakosti, 

e) Zabezpečování jakosti. [18] 

Koncepce má univerzální charakter a dá se považovat za takzvanou základní 

školu nebo také základní kámen všech dalších koncepcí managementu kvality. 

Užívá se v procesech služeb i výroby, bez ohledu na velikost procesu 

(podniku). Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, mají pouze doporučující 

charakter. Jedná se o soubor minimálních požadavků, které by měl podnik do 

svých procesů zavést. Zkušenosti ukazují, že ani striktní uplatňování této 

koncepce nemůže zaručit základní cíl účinného managementu kvality, tj. plnou 

spokojenost a loajalitu zákazníků včetně dobrých ekonomických výsledků. 



 
   

 

Celá koncepce ISO musí být chápána jen jako začátek cesty ke špičkové 

kvality [14]. 

Ad 2)  Dalším krokem neboli další koncepcí je koncepce podnikových – odvětvových 

standardů. Vyznačuje se různými přístupy, má ovšem jeden společný znak: je 

náročnější než požadavky definované normami ISO řady 9000.  

Koncepce odvětvových standardů vznikla přirozeně na základě potřeb a 

požadavků managementu jednotlivých odvětví. Potřeby a požadavky byly potom 

zahrnuty do norem, které mají platnost dodnes.Tyto normy a základ koncepce 

odvětvových standardů vzniká v 70-tých letech minulého století.  

Mezi první odvětvové standardy se řadí GMP – Good Manufacturing Praktice, 

koncepce AQAP, API, koncepce ASME. V koncepci AQAP se jedná o speciální 

požadavky pro management kvality dodavatelů armádám členských zemí NATO. 

API je koncepcí zahrnující požadavky na výrobce olejářských trubek. Koncepce 

ASME zahrnuje zase kódy pro těžké strojírenství.  

 

Ukázky odvětvových standardů: 

Zdravotnický průmysl - koncepce GMP je odvětvovým standardem při výrobě 

farmaceutik, jejich přepravě, skladování a distribucí vč. léků. Norma, která se 

zabývá zdravotnickým materiálem je norma ISO 13485 Medical Device Standard 

in Plain English, kde jsou zahrnuty přísná pravidla pro výrobu, zacházení, 

distribuci a skladování zdravotnického materiálu. Norma zahrnuje jisté 

odstupňování přísnosti dodržování daných požadavků. 

Automobilový průmysl 

Stávalo se, že dodavatel musel k jednomu výrobku vést a aktualizovat trojí 

dokumentaci. Protože automobilky General Motors, Chrysler a Ford měly jiné 

požadavky na své dodavatele, dohodly se tito tři automobiloví giganti na určitém 

kompromisu. Sloučením individuálních dokumentů: „Cíle dokonalosti“ (General 

Motors), „Normy systémů jakosti Q-101“ (Ford)  a „Příručka zabezpečování 



 
   

 

jakosti dodavatelů“ (Chrysler), s připomínkami výrobců nákladních automobilů 

vznikla norma QS-9000. Nad touto normou si výše uvedené automobilky 

ponechávají kontrolu. Dodavatelé automobilového průmyslu nemusí se řídit tímto 

přístupem, ale musí být schopni doložit že jejich přístup splňuje záměr QS-9000 

[18]. 

Automobiloví výrobci mají na systém managementu kvality svých dodavatelů 

zvláštní požadavky, které doplňují základní nástroj managementu kvality normu 

ISO 9001:2009. Nad tento základní rámec v automobilovém průmyslu staví: 

• norma ČSN ISO/TS 16949:2009 

• VDA (Verband  der  Automobilindustrie e. V.) viz. kapitola 3.1 

• QS-9000  

 

Všechny tři normy se shodují v nutnosti na vypracování QMS pro podporu 

neustálého zlepšování procesů, spokojenosti zákazníků, předcházení neshodám, 

snížení variability a plýtvání v dodavatelsko-zákaznickém řetězci. Jsou jednotné i v 

zajišťování sériové výroby a výroby náhradních dílů v automobilovém průmyslu. 

V neposlední řadě zabraňují několikanásobným certifikačním auditům [5]. Z praxe 

ale vím, že systémy sice nevyžadují několikanásobný certifikační audit, ale pokud 

dodavatel má příslušnou certifikaci podle níž se zákazník řídí, zakázku snadněji 

získá. 

 

Shrnutí odvětvových standardů 

Pohledem na jednotlivé odvětvové standardy můžeme říct, že odráží následující 

základní prvky: 

a) respektují platnou strukturu požadavků normy ISO 9001 (viz. dále koncepci 

ISO), rozšiřují ji však o mnohé další požadavky moderního managementu 

(např. soubor norem IRIS vyžaduje od vrcholového vedení i definování 

poslání, vize apod.), 

b) vymezují speciální požadavky, které jsou typické pro dané odvětví (např. 

přejímání produktů přímo u dodavatelů u AQAP, zdokonalené plánování 

kvality v ISO/TS 16949 apod.), 



 
   

 

c) na rozdíl od norem ISO ř. 9000 nejsou generické, tzn. nemají univerzální 

platnost pro všechna odvětví, 

d) vyžadují speciální postupy certifikace systémů managementu, které jsou 

mnohem náročnější než certifikace podle normy ISO 9001, 

e) právě pro svou náročnost jsou v současnosti respektovány i v některých 

jiných dodavatelských řetězcích (např. dodavatel průmyslových textilií, který 

je certifikován podle ISO/TS 16949, je respektovaným dodavatelem i mimo 

odvětví automobilového průmyslu 

f)  některé odvětvové standardy už v sobě zahrnují i požadavky na ochranu 

životního prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců, čímž berou ohled i na 

jiné zainteresované strany, než jsou externí zákazníci. 

Ad 3) Koncepce TQM (Total Quality Management). Není svázána s normami a 

předpisy, ale je otevřeným systémem, zahrnujícím vše pozitivní, co může být 

využito pro rozvoj podniku. Základními principy TQM jsou orientace na 

zákazníka, vedení lidí a týmová práce, partnerství s dodavateli, rozvoj a 

angažovanost lidí, orientace na procesy, neustálé zlepšování a inovace, 

měřitelnost výsledků, odpovědnost vůči okolí. Především lidský faktor je zde 

vyzdvihován. Myšlenku zdůrazňující kvalitativní přístup k řízení dle principů 

TQM vedla Evropskou nadaci v roce 1991 sestavit model pro management 

kvality EFQM, jak je uvedeno na obr.1. Záměrem modelu EFQM je předložit 

podnikatelskému sektoru i neziskové sféře doporučení, jejichž aplikace se týká 

řady posunů ve způsobu řízení těchto organizací a v jejichž důsledku by mělo 

dojít ke zlepšení, která se projeví jak v ekonomických výsledcích, tak ve 

vztazích se zákazníky, zaměstnanci a společnosti. Modely TQM a EFQM 

nejsou certifikovány, jsou stanoveny samohodnocením. Oceněním pro firmu 

může být např. americká cena Malcolma Baldridge nebo japonská Demingova 

cena za kvalitu. 



 
   

 

 

Obr. 1: Model úspěšnosti EFQM  [4] 

Ad 4) Koncepce MDQ (Market Driven Quality) - Výroba řízená kvalitou. Jedná se o 

diagnostickou metodu firmy IBM, s jejíž pomocí od roku 1989 se snaží o vyšší 

úroveň kvality a služeb. Metoda je založena kriteriálním hodnocení kvality 

výrobků a služeb dle MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award). 

Jednotlivými kritérii potom jsou: 

 

- prevence před detekcí chyb, 

- aplikace statistických metod při měření produktů a procesů, 

- zaměření na požadavky zákazníka, 

- analýza a zlepšení procesů, 

- systematická péče o diagnostiku a řešení problémů.  

 

Vlastní přístupy a specifické metody na zlepšování kvality a spokojenosti 

zákazníků umožňuje univerzální charakter kritérií. Principem MBNQA kritéria 

firma hodnotí chování a výkon podle určitých (definovaných) kategorií za 

účelem bodového vyhodnocení [18]. 

  



 
   

 

Koncepcí managementu kvality v posloupnosti času a v závislosti na rozličnosti 

lidských činností vzniklo mnoho. Na obrázku je patrná náročnost jednotlivých koncepcí 

[4, 18]. 

 

Obr.2 Koncepce managementu kvality 

Rozlišení odvětvových standardů jsem věnovala větší pozornost, protože společnost 

Daido je společností, kde se potkává základní koncepce ISO, koncepce odvětvových 

standardů managementu jakosti při výrobě kluzných ložisek a dalších technických 

produktů. Společnosti není lhostejný její působení na společnost, vztah zaměstnance a 

zaměstnavatele a neustále pracuje na svém zlepšení. Z tohoto důvodu se domnívám, že 

dalšími kroky firmy by mělo být pochopení, objasnění a upevnění filosofie EFQM.  

 

1.3. Systém managementu kvality 

Systém managementu kvality, který můžeme charakterizovat jako systém spojující 

všechny činnosti celého podniku, jejichž cílem je zaručení maximální spokojenosti 

zákazníků tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem. Uvnitř systému jsou dílčí procesy 

managementu kvality v různých fázích, které bývají dost často náročné a rozsáhlé. 

Koncepce TQM 
Koncepce MDQ 



 
   

 

Tomáš Baťa, jeden z nejvýznamnějších představitelů podnikového systému řízení, 

hlásal: „Management kvality je služba veřejnosti.“ Službou veřejnosti bylo podle něj 

všechno, co podporuje, rozmnožuje a zlepšuje život, tvoří nové hodnoty a tudíž se 

nakonec samo zaplatí. 

 

1.4. Systém managementu kvality a integrované systémy  

Dnes zabezpečení kvality neznamená mít jen certifikaci systému kvality, ale zamýšlet se 

nad ochranou životního prostředí a zajištěním bezpečného pracovního prostředí. V dnešní 

době se společnosti snaží držet trendu zajištění kvality a zvýšení své ceny na trhu tím, že 

firma získá certifikaci a bude mít proces zajištěn nejen na základní bázi norem ISO 9000. 

Avšak aby měla firma tři a více samostatných systémů a tím i vícenásobné vyhotovení 

systémové dokumentace je velmi nepraktické a neekonomické, z toho důvodu přicházejí 

firmy s myšlenkou integrace jednotlivých systémů do jediného. Mezi tyto firmy, které se 

vydaly cestou sjednotit všechny zastoupené systémy v jediný je i firma Daido Metal Czech, 

s.r.o.  

Důležitým krokem pro plánování kvality je stanovení srozumitelných, reálných a 

ekonomicky vhodných cílů [4]. To samé platí pro integrovaný systém, tzn. definování cílů 

pro všechny systémy tak, aby si navzájem neodporovaly, doplňovaly se, byly srozumitelné, 

reálné a ekonomicky udržitelné. Pro kvalitu je cílem vracející se zákazník, ne výrobek. 

Vedle toho společnost jasně deklaruje svůj postoj k životnímu prostředí a ke svým 

zaměstnancům. Šetrnost k životnímu prostředí a práce bez zbytečných úrazů či nemoci z 

povolání má být přirozeným cílem každého podnikatele. Je nutné zde konstatovat a to i na 

základě praktického zavádění, že řada podnikatelských subjektů se přihlásila k certifikaci 

původně proto, aby byla konkurenceschopná, aby nebyla již předem vyřazována z 

výběrových řízení. Je to tedy další cíl společnosti a to zvýšení své konkurenceschopnosti [2].  

Výše uvedené myšlenky mě přivedly k vytvoření přehledného rozdělení cílů kvality.  

Cíle kvality lze rozdělit:  

- zajistit, aby cíle byly měřitelné  

- neustále zlepšovat procesy, produkty i systémy managementu kvality  



 
   

 

- plánovat plnění požadavků na kvalitu produktů  

- plánovat činnosti pro plnění a dokumentování cílů  

- identifikovat přípustná vyloučení  

- postarat se o zdroje  

- zajistit řízené provádění změn  

- EMS, určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro funkci a 

úroveň organizace, prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být 

dosaženo.  

Aby systém managementu kvality byl dobře řízen je třeba jasně definovat odpovědnosti 

a pravomoci: jmenovat Představitele vedení, který vedle kvality, environmentu a 

bezpečnosti práce bude zajišťovat interní komunikaci [2]. 

U integrace systému je důležité dodržet následující schéma dokumentace integrovaného 

systému řízení (obr..3): 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 Pyramida dokumentů 

Podpůrné dokumenty 

Prováděcí směrnice 

Strategické, 
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dokumenty, Cíle 
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Již uvedená firma Daido Metal Czech s.r.o. se rozhodla integrovat základní systém 

kvality, odvětvový standard (oblast automobilového průmyslu), životní prostředí a 

bezpečnost práce. Jednotlivé systémy je možné shrnout následně: 

• Systém managementu kvality (ISO 9001)  

- zkratka QMS 

• Systém managementu kvality pro automobilový průmysl (ISO/TS 16949) 

- zkratka TS 

• Systém environmentálního managementu (ISO 14001) 

 - zkratka EMS 

• Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)  

 - zkratka SM BOZP (angl. zkr. HS) 

• Systém řízení bezpečnosti (zákon č. 353/1999 Sb.)  

- zkratka PZH [5] 

 

Díky postupné integraci managementu může dojít i k vyšší konkurenční výhodě. 

Tak jak firma vzniká a postupně si uvědomuje své bytí, tak se snaží o zdokonalování 

svých systémů a tak i získává na své konkurenceschopnosti. Ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, ale nestačí jen zdokonalení systémů. Je důležité si uvědomit, že 

základním kamenem všech systémů a procesů jsou lidé. Především zde, u lidí, musím 

zvyšovat znalosti a rozvíjet jejich tvořivost. Jedině tak můžu zajistit vyšší kvalitu a lepší 

fungování všech procesů a systémů. Nejlépe tuto situaci vyjadřuje schéma vývojových 

stádií podnikového managementu jak je uvedeno na obr.4. 



 
   

 

 

Obr.4   Vývojová stadia podnikového managementu [3] 

Když porovnám obr. 4 se současným stavem ve společnosti Daido Metal Czech, tak 

zjišťuji, že firma díky své integraci systémů a práci na své image se blíží k označení 

excelentní firma. 

Společenská odpovědnost organizací 

Když firma začíná málokdy si uvědomí nutnost, že musí do svých systémů a 

programů podnikání zahrnout etiku a odpovědnost. Většinou pokud jsou obsaženy tyto 

výrazy v dokumentech firmy vyznívají prázdně a nereálně. Dnešní trh ještě nedozrál do 

etického, morálního a odpovědného prostředí. Avšak z dlouhodobého hlediska 

podnikání právě tyto komodity jsou těmi pravými „karetními esy“ v umísťování firmy 

na předních příčkách žebříčku úspěšných  firem.  

Bez etiky nemůžeme získat tolik potřebnou důvěru, bez důvěry autoritu a bez 

autority a příslušné odpovědnosti není možné ani rozhodnutí, ani úspěšně a dlouhodobě 

vést lidi. Odpovědnost a etiku vrcholový management tedy ovlivňuje, etika a 

odpovědnost však zároveň musí být neoddělitelnou součástí jeho výkonu [3]. 

 



 
   

 

Při odpovědném řízení je nutné dodržovat určitá pravidla: 

1. maximální využívání významných kvalitních informací důležitých pro 

rozhodování 

2. pravomoce je důležité delegovat na střední management a tak uvolnit ruce 

vrcholovému managementu pro realizaci důležitých rozhodnutí. 

3. Jedním z předpokladů výše uvedených pravidel je využití citu pro situaci a 

zkušenost managera. 

Správné zvládnutí odpovědného řízení je základem orientace a uspění v tržních 

podmínkách. 

Jedním z principů EFQM je společenská odpovědnost. Jedná se o to, že si firmy 

uvědomují fakt, že firma svým působením mají vliv na fungování a stav společnosti. 

Tento vliv je nejen ekonomický, politický, ale především dnes tolik diskutovaný vliv 

ekologický. Integrací jednotlivých systémů v jeden, firma dává na vědomí, že stav 

společnosti jí není lhostejný.   

 

2. Teoretický rozbor problematiky plánování kvality a moderních 

přístupů k plánování kvality produktu 

2.1. Plánování kvality 

Juranova trilogie neboli trilogie kvality zahrnula plánování kvality do svých procesů, 

kterými jsou: 

a) Plánování kvality – cíle, prostředky pro dosažení cílů, 

b) Řízení kvality – činnosti, které pomáhají naplnit cíle, 

c) Zlepšování kvality – vykonáváno především v souladu s požadavky 

zákazníků [14]. 

„Plánování kvality je proces utváření cílů kvality a vývoj prostředků na splnění 

těchto cílů.“ J. M. JURAN [13]. 



 
   

 

Plánování kvality je strukturovaný postup, který definuje kroky, které jsou 

nezbytné k zabezpečení požadované jakosti výrobku pro zákazníka. Smyslem plánování 

kvality je:  

-       efektivní využití zdrojů pro uspokojování zákazníka, 

-       podpora včasného zjištění potřebných změn, 

-       zmírnění nebo vyhnutí se požadavkům na pozdější změny,  

-       umožnit vytvoření kvality výrobku včas již ve fázi návrhu při nejnižších 
nákladech [7]. 

Z toho vyplývá, že každá činnost v oblasti kvality musí být pečlivě promyšlena, 

naplánována, řízena a kontrolována. Toto pravidlo kvality platí dvojnásob pro plánování 

kvality. 

Plánování kvality lze rozdělit na: 

   1) Plánování systému managementu kvality,  

   2) Plánování kvality produktu, 

   3) Plánování kvality procesu. 

Činnosti zahrnující plánování kvality: 

- zvolení vhodných cílů kvality (prevence, zlepšování), 

- systém managementu – postup zavádění systému,  

- procesy včetně ověření jejich způsobilosti,  

- znaky kvality produktu – požadavky od zákazníků,  

- tvorba plánů kvality – např. příručka kvality pro konkrétního zákazníka, 

vyhodnocení dostupných zdrojů, 

- vyhotovení plánů kontrol – kontrolní plány se specifickými kontrolními 

znaky, 



 
   

 

- nástroje řízení,  

- audity – systémový, produktový, procesní, zákaznický, dodavatelský atd. 

[5]. 

Plánování kvality podle výčtu aktivity které zahrnuje, není bezvýznamnou složkou 

v řízení podniku. Nejedná se o neopodstatněnou složku ve výdajovém rozpočtu firmy. 

Plánování kvality hraje podstatnou roli v boji s konkurencí. 

 

2.2 Význam plánování kvality 

Když rozvinu Juranovu Spirálu kvality (viz.obr. 5) do grafu pohledu možného 

výskytu chyb (jak je uvedeno v obr.6), zjišťuji, že největší procento chyb (cca 75%) 

vzniká právě u managementu  předvýrobní etapy. Z cca 80% musí odstraňovat chyby 

management výroby respektive pracovníci při výrobním procesu jako takovém. Z vlastní 

zkušenosti vím, že produkt který nebyl projektově dotažený dokonce a dá se říct, že 

vzorkování probíhalo zároveň s výrobou, trvalo minimálně 3 roky než se podařilo proces 

i kvalitu produktu nastavit tak, aby byl spokojen zákazník (kvalita produktu) a výroba 

(kvalita a rychlost procesu ). To je také důvod proč bych se chtěla  zabývat návrhem a 

vývojem procesu a produktu [3]. 



 
   

 

 

Obr.5 Juranova spirála kvality [4] 

 

Obr.6  Rozvinutá Juranova spirála kvality ve vztahu k vzniku neshod  [11] 

Fáze životního cyklu výrobku 



 
   

 

J. M. Juran je považovaný za klasika plánování kvality. Jeho přístup plánování 

kvality je založený na sestavení jednotlivých činností do posloupností jak je uvedeno na 

obr.7 [3]. Typické je pro tento přístup - model skutečnost, že činnosti probíhají 

v určitých sekvencích. To znamená, že nejdříve se provede jedna činnost a až skončí, 

začíná jiná. Zjednodušeně model uvedený na obr.7 mohu popsat následovně: 

a) Určení zákazníka – definice budoucího zákazníka. 

b) Zjištění potřeb zákazníka – pro dosažení co největšího množství 

informací o potřebách budoucích zákazníku je nutné užít nejúčinnějších 

metod pro získání obsažných informací (dotazníky, interview, 

průzkumy trhu, servisní zprávy atd.). 

c) Překlad potřeb do řeči výrobce – k přeložení potřeb do technických 

specifikací nejlépe slouží metoda QFD (viz. nástroje plánování kvality). 

d) Stanovení měřitelných parametrů – číselné hodnoty měřitelných 

parametrů nejlépe vyjadřují technické specifikace. 

e) Zavedení měření – výrobce je povinný provádět měření nebo je 

alespoň zajistit, pokud se mu podaří technické specifikace vyjádřit 

číselně. 

f) Vývoj produktu – sice odpovídá potřebám budoucích zákazníků, ale 

musí zohledňovat i potřeby organizace jako je např. technická a 

technologická vyspělost a vybavenost organizace, image organizace, 

cíle organizace, omezující faktory. 

g) Optimalizace návrhu produktu – při přezkoumání návrhu je za 

optimální návrh produktu považován ten, který spojuje především 

následující 3 požadavky: požadavky budoucích zákazníků, zohledňuje 

potřeby firmy (optimální náklady, image atd.). Důležitým pomocníkem 

je zde realizace FMEA produktu (viz. nástroje plánování kvality).  

h) Vývoj procesu – technologie by měla zhodnotit jednotlivé fáze vývoje 

produktu, stanovit řízení procesu, kontrolní místa, případně odhalit 

nedostatky u realizace stanovených parametrů.  

i)    Optimalizace a prokázání způsobilosti procesů – stejně jako u 

optimalizace návrhu produktu i zde je velkým pomocníkem FMEA 

procesu (viz. nástroje plánování kvality). 



 
   

 

j)    Převod procesu do výrobních instrukcí – výrobní instrukce = 

potvrzení způsobilosti procesu a jeho ovladatelnosti v provozních 

podmínkách [3, 4].   

 

Obr.7 Model činností v plánování jakosti podle Jurana [11] 

Určení zákazníků Seznam zákazníků 

Zjišťování potřeb zákazníků Potřeby zákazníků (v řeči zákazníků) 

Překlad potřeb do řeči výrobce Potřeby zákazníků (v řeči výrobce) 

Stanovení měřitelných parametrů Měřitelné parametry 

Zavedení měření 
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v měřitelných parametrech 

Vývoj výrobku 

Charakteristika procesu 

Cílové parametry výrobku 

Vývoj procesu 

Optimalizace návrhu výrobku 

Charakteristika výrobku 
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Juranův fázový (sekvenční) model je v dnešní době složitějších procesů a produktů 

zastaralý, především kvůli své nedostačující komunikaci mezi jednotlivými útvary.  

 

2.3   Moderní přístupy k plánování kvality produktu 

Důležitost je zde kladena na komunikaci, která byla výrazně nepostačující. Je 

důležitá nejen komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem, ale i vnitropodniková 

komunikace. 

Simultánní inženýrství je jedním z nástrojů pro zabezpečení vhodné a dostačující 

komunikace. Jedná se o proces, kdy meziútvarový tým se snaží dosáhnout společného 

cíle – spokojeného zákazníka. Odbourává tak posloupnost jednotlivých kroků a 

urychluje zavedení kvalitního produktu [20]. Prvky výše uvedeného nástroje využívají i 

následující moderní přístupy k plánování kvality produktu: 

A. Přístup APQP (Advanced Product Quality Planning) 

B. Přístup VDA (Verband  der  Automobilindustrie) 

Ad A)  Přístup plánování kvality produktu APQP vyjadřuje „Pokročilé (zdokonalené) 

plánování kvality produktu“. Důležitými přínosy v plánování kvality produktu je 

zde vyzdvihováno: 

• zdroje jsou orientovány na uspokojení zákazníka, 

• odhalení nutných změn, které by se v pozdějších fázích 

odstraňovaly špatně nebo s vysokými náklady, 

• předchází se pozdějším změnám, které způsobují vysoké náklady, 

• pomáhá produkovat výrobky v co nejlepší kvalitě v termínu 

s nízkými náklady [4]. 

APQP vychází z normy QS-9000, která vznikla sloučením individuálních 

dokumentů General Motors, Chrysler, Ford a s připomínkami výrobců 

nákladních automobilů. APQP se skládá z pěti hlavních aktivit včetně zpětné 

vazby hodnocení a nápravných opatření a ze čtyř fází jak je uvedeno na obr.8 

[12].  



 
   

 

Před zahájením vlastního projektu musí být proškoleni navržení členové mezi 

útvarového týmu v plánování kvality produktu, stanoven harmonogram projektu, 

definování pravomocí a komunikace členů meziútvarového týmu. Vytvořený 

mezi útvarový tým, který se skládá z členů jednotlivých útvarů (řízení kvality, 

technologie, nákup, plánování, skladování, výroba a další) usnadňuje komunikaci 

mezi útvary, sestavuje a hlídá dodržování stanoveného harmonogramu projektu 

sestaveného v duchu jednotlivých překrývajících se fází APQP a korespondující 

s termíny dohodnutými se zákazníkem, informuje představitele zákazníka, 

shromažďuje a vytváří dokumentaci potřebnou ke schválení produktu a procesu 

[4].   

 

 
Obr.8 Sled činností v plánování kvality produktu dle APQP [12] 

Jednotlivé fáze v APQP: 

1) Plánování a definování programu 

2) Návrh a vývoj produktu včetně Ověření 

3) Návrh a vývoj procesu včetně Ověření 
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5) Zpětná vazba – vyhodnocení a nápravná opatření (použita zkratka 

NO) 

 

Níže je uvedená stručná charakteristika jednotlivých fází: 

Ad 1)   Plánování a definování programu – prvotní etapa plánování kvality 

výrobku vykonávaná s myšlenkou jak zákazníkovi poskytnout lepší 

výrobky a služby než konkurence [4, 20]. 

Ad 2) Návrh a vývoj produktu včetně Ověření – v této fázi se zkoumá analýza 

proveditelnosti, která má vyhodnotit případné budoucí problémy, které by 

mohly nastat v průběhu výroby. Proveditelnost je zde vyhodnocena jak 

po technické stránce, zda je v souladu s hlasem zákazníka, zda odpovídá 

kvalitativním požadavkům. Také se zde zohledňuje finanční stránka – 

výši jednotkových nákladů, investice atd. [4, 20]. 

Ad 3) Návrh a vývoj procesu včetně Ověření - kvalita plnění činností 

předcházejících fází je závislé na kvalitním dokončení této fáze. Zde se 

nastavuje výrobní proces, který musí zabezpečit plnění požadavků, potřeb 

a očekávání zákazníka [4, 20]. 

Ad 4)  Validace výrobku a procesu – v této fázi probíhá ověřovací výroba a 

v jejím průběhu by mezi útvarový tým pro plánování kvality výrobku měl 

výrobek i proces vylisovat. Dochází zde k odhalení dříve neodhalitelných 

problémů než bude výroba spuštěna sériově [4, 20]. 

Ad 5)  Zpětná vazba (vyhodnocení a nápravná opatření) – validací nekončí žádný 

projekt. Plánování kvality produktu a procesu vstupuje i do výrobní fáze, 

kde je sledováno působení náhodných a vymezitelných příčin Vždy musí 

následovat zpětná vazba formou vyhodnocení kvality a efektivnosti práce 

mezi útvarového týmu plánování kvality. Tyto informace můžeme získat i 

z auditů, dotazování, reklamací, průzkumem trhu atd. [4, 20]. 

V průběhu poslední fáze může začít nový cyklus první fází Plánování a 

definování programu. 



 
   

 

Přístup plánování kvality produktu a procesu dle APQP je popsán 

podrobněji, protože firma Daido Metal Czech s.r.o. používá prvky a 

postupy dle APQP.  

Ad B) Kolektiv odborné skupiny Svazu automobilového průmyslu – Verand der 

Automobilindustrie na základě požadavků APQP zpracoval metodiku VDA 4.3 

„Plánování projektu“ [21], a také zpracoval katalog otázek k vyhodnocování 

systémů zabezpečování kvality na základě DIN EN ISO 9004 [18]. 

Stejně tak jako u APQP i zde můžeme nalézt prvky simultánního inženýrství 

s navzájem se překrývajícími se fázemi, jak je uvedeno na obr.9. Je vytvořen 

meziútvarový tým (případně několik týmů, záleží na obsáhlosti řešeného 

projektu) kde každý člen má mít možnost zasáhnout do posuzování průběhu 

projektu v jednotlivých milnících. I zde je nutná podpora vedení a také je 

žádoucí nastavení pravidel komunikace meziútvarového týmu (meziútvarových 

týmů) [4,18].  

  

Obr.9 Průběh projektu plánování kvality výrobku podle metodiky VDA 4.3 [4] 



 
   

 

Fáze, kterými se VDA vyznačuje jsou:  

1. Koncepce. 

2. Vývoj a ověřování výrobku. 

3. Plánování a ověřování výrobního procesu. 

4. Převzetí výrobku z hlediska zákazníka. 

5. Nakupování výrobních zdrojů. 

6. Výroba. 

7. Proces neustálého zlepšování [4]. 

Především proces neustálého zlepšování je odlišných od předchozích. 

PPAP 

Co se týká automobilového průmyslu, tak jsou zde kladeny zvýšené požadavky na 

plánování kvality. Dokladem je i tzv. PPAP – Production Parts Approval Process neboli 

„Proces pro schvalování dílů do sériové výroby“ [3]. Zákazník, před zahájením sériové 

výroby, požaduje předložení  souhrn dokumentů. Je to z toho důvodu, aby se přesvědčil, 

že je sériové výrobě věnována náležitá péče a může začít. Mezi tyto dokumenty se řadí: 

Vývojový diagram procesu, FMEA návrhu produktu, FMEA procesu, Plán dílny, 

Kontrolní plán (předvýrobní, výrobní), Pracovní instrukce, Inspekční instrukce, 

Specifikace balení. 

 

2.4. Metody v moderním přístupu plánování kvality produktu 

Plánování kvality produktu a procesu se neobejde bez vhodně zvolených metod 

plánování kvality. Některé firma dokonce musí dokládat zákazníkovi, jak bylo uvedeno 

výše. Metody v plánování kvality rozeznáváme podle zařazení: 

a) Sedm základní nástrojů: 

• Vývojový diagram 

• Diagram příčin a následků 

• Formulář pro sběr dat 

• Paterův diagram (analýza) 

• Histogram 

• Bodový diagram 

• Regulační diagram 



 
   

 

b) Sedm „nových“ nástrojů 

• Afinitní diagram 

• Diagram vzájemných vztahů 

• Systematický diagram 

• Maticový diagram 

• Analýza údajů v matici 

• Diagram PDPC 

• Síťový graf 

c) Nástroje, které přispívají ke zlepšování: 

• Metoda QFD 

• Metoda Quality Journal 

• Metoda PDCA 

• Metoda Global 8D 

• Six sigma 

• Lean 

• Poka yoke 

d) Ostatní nástroje: 

• Přezkoumání návrhu 

• Metoda FTA 

• DFMEA návrhu výrobku 

• PFMEA procesu 

• Metoda DOE 

• Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení 

• Hodnocení způsobilosti procesu 

Ad A)  Sedm základních nástrojů plánování kvality, kterými jsou: 

Diagram příčin a následků – grafický nástroj, který v logicky uspořádané formě 

zobrazuje příčiny daného následku [5]. 



 
   

 

Vývojový diagram – univerzální nástroj popisu jakéhokoliv procesu. Je to 

konečný orientovaný graf s jedním začátkem a jedním koncem 

[5]. 

Histogram – je sloupcový graf se sloupci většinou stejné šířky, kde základna 

jednotlivých sloupců odpovídá šířce třídního intervalu h a 

výška sloupců většinou vyjadřuje četnosti hodnot sledované 

veličiny. Každý interval je definován dolní interval xD a horní 

interval xH. [5] 

Kontrolní tabulky – slouží k ručnímu sběru a záznamu prvotních dat o jakostních 

parametrech, vadách, příčinách odchylek od očekávané 

variability procesu závisí úspěšnost aplikace ostatních metod 

řízení a zlepšování jakosti [5]. 

Paretův diagram – jedná se o výsledné grafické vyjádření Paretovy analýzy. 

V oblasti řízení kvality je diagram jedním z nejefektivnějších 

běžně dostupných a snadno aplikovatelných rozhodovacích 

nástrojů [4]. 

Bodové diagramy – grafické zobrazení stochastické závislosti dvou náhodných 

proměnných [3]. 

Regulační diagramy – grafická pomůcka znázorňující variabilitu procesu 

dynamicky, která umožňuje oddělit náhodné příčiny 

variability procesu od příčin vymezitelných [4]. 

 

Ad B)  Sedm „nových“ nástrojů plánování kvality: 

Afinitní diagram – po sběru informací diagram umožňuje informace setřídit do 

logických skupin a pomohou tak řešit složité problémy, které by 

nebyly možné vyřešit tradičními postupy. Provádí se výhradně 

v týmu [4]. 



 
   

 

Diagram vzájemných vztahů – zaměřuje se na vzájemné vztahy příčinných a 

logických souvislostí jednotlivých tématů. Tak je možné stanovit 

priority řešení problémů a stejně tak pochopit jednotlivé 

souvislosti. Opět se jedná o nástroj, který se řeší v týmu. 

Jednotlivé náměty se napíší na štítky a mezi nimi se vedou šipky 

podle toho, jak jsou zjištěny dané souvislosti [4]. 

Systematický diagram – u tohoto diagramu se jedná o postupný rozpad na dílčí 

činnosti cílového stavu. Diagram stromového typu se stejně jako 

předchozí nástroje také řeší v týmu [4].  

Maticový diagram – při určování a následném odstraňování bílých míst u řešení 

vzájemných souvislostí mezi dvěma a více oblastí problémů. 

Maticové diagramy známe typy matic: „L“, „T“, „X“ a „Y“ [3].  

Analýza údajů v matici – zabývá se porovnáním a výběrem různých variant 

s řadou charakteristických kritérií. Můžeme je použít např. pro 

analýzu hlavních dílců, stanovení vzdáleností mezi proměnnými, 

plošný diagram atd. [3]. 

Diagram PDPC – nástroj, který je svou logikou blízký nástroji FMEA. Zabývá se 

identifikací možných problémů a umožňuje návrh vhodných 

protiopatření [3]. 

Síťový graf – nástroj pro stanovení vhodného harmonogramu činností, které 

probíhají v projektu. Můžeme tak dospět ke zjištění, že je možné 

celou cestu plnění projektu zkrátit, stanovením kritické cesty. Před 

zahájením sestavení síťového grafu je vhodné sestrojit vývojový 

diagram, kvůli přehlednosti všech činností [3]. 

 

Ad C) Nástroje, které přispívají ke zlepšování mezi ně řadíme: 

Metoda Quality Journal – jedná se o systematický postup zlepšování kvality 

procesů, který probíhá v sedmi krocích (Identifikace problému, 



 
   

 

Sledování problému, Analýza příčin problému, Návrh a realizace 

opatření k odstranění příčin, Kontrola účinnosti opatření, Trvalá 

eliminace příčin, Zpráva o postupu řešení problému a plánování 

budoucích aktivit. 

Metoda QFD (Quality – Function – Deployment) – tato metoda ve volném 

překladu znamená „Realizace zlepšování kvality podle očekávání 

zákazníků společnou prací odbornými útvary.“ Této metodě se také říká 

„Dům jakosti“, protože po jejím finálním dokončení diagram skutečně 

připomíná dům. Fáze QFD (Návrh produktu, Návrh komponent, 

Plánování procesů, Plánování produkce) jsou shrnuty v přehledných, 

specifických maticích a tabulkách, kde se pojí s důležitou 

charakteristikou předchozí fáze [4, 23]. 

Metoda PDCA – tuto metodu vystihuje Demingův model jak je uvedeno na 

obr.10. Jedná se o cyklus postupného zlepšování kvality, který se 

sestává ze čtyř fází. Jednotlivými fázemi jsou: 

Plánuj (Plan)         Vypracování plánu činností zlepšování. 

Dělej (Do)          Realizace naplánovaných aktivit. 

Kontroluj (Check) Dosažené výsledky jsou monitorovány, 

analyzovány a následně vyhodnoceny. 

Jednej (Act) Reakce na dosažené výsledky a provedení 

vhodného zásahu do procesu [4]. 



 
   

 

 

Obr.10 – Demingův model [22] 

Uvedla jsem, že daný model (metoda) je určen pro zlepšování kvality. 

Stejným způsobem tuto metodu můžeme použít na jakoukoliv jinou 

činnost. Například na chystaný audit procesu Návrh a vývoj procesu ve 

firmě Daido Metal Czech, kde jsou jednotlivými fázemi následující 

činnosti: 

Plan  Naplánování auditu, vyhotovení dotazníku, sestavení plánu 

auditu, seznámení se s dokumentací firmy. 

Do Realizace auditorské činnosti, seznámení se s používáním 

dokumentace na auditovaném místě – Proces Návrh a vývoj 

procesu, dle plánu auditu a sestaveného dotazníku. 

Check  Vyhodnocení auditu, stanovení nedostatků. 

Act  Návrh nápravných opatření a možností na zlepšení kvality. 

 

Metoda Global 8D – postup řešení problémů byl vyvinut ve firmě Ford. Název 

postupu je příznačný dle 8 činností, který mi řešitel musí projít. 

Zmiňovanými osmi kroky jsou:  



 
   

 

  Příprava na G8D. 

  Ustavení týmu. 

  Popis problému. 

  Zavedení prozatímního ochranného opatření. 

  Stanovení a ověření kořenových příčin („místa úniku“). 

  Výběr a ověření nápravných opatření. 

  Trvalé zabránění opětovnému výskytu problému. 

  Uznání týmu a jednotlivců [4]. 

Lean Production je výsledkem snižování nákladů v podnicích. Základem je 

odstranění takových faktorů, které jednoznačně poškozují ekonomiku 

firmy. U této koncepce se zaměřujeme na případy, které způsobují různé 

ztráty: nadprodukce, která nenajde uplatnění, vady, neshody, prostoje, 

problémy v plynulosti a rytmičnosti provozu, nedostatky v nedotažené 

přípravě výrobků či služeb, iracionální postupy při manipulaci, 

skladování, ostatní případy plýtvání. K odstranění výše jmenovaných 

případů používáme různých metod zeštíhlení např. Just in Time, Total 

Productive Maintenance – TPM, Uspořádání pracoviště – metoda 5S a 

další. 

Six Sigma – jedná se o metodický postup, který je zaměřen na zlepšování 

procesů spolu se snížením nákladů. Základem přístupu Six Sigma je, že 

nečiní hodnotící soudy pouze na základě zprůměrovaných hodnot. Bere 

ohledy i na odchylky, které posuzuje i z hlediska jejich škodlivého vlivu na 

výkonnost organizace. Sledováním odchylek může management mnohem 

lépe porozumět výkonnosti, než když používá obvyklé zprůměrované 

ukazatele. 

Poka yoke – původně japonská metoda, která se stala součástí standardu Toyota 

Systems Production. V překladu znamená Poka – chyba, Yokeru – vyhnout 



 
   

 

se. Jedná se o preventivní zamezení vzniku chyb. Například pracovní 

postupy pro operátory jsou zpracovávány tak, aby nemohlo dojít 

k pochybení při výkonu operace [24]. 

 

Ad D) vybraní zástupci ostatních nástrojů plánování kvality produktu a procesu: 

Přezkoumání návrhu – jedná se o včasnou výstrahu v předvýrobních etapách 

v optimalizaci návrhu produktu a procesu. Zahrnuje identifikování a 

předvídání problémových oblastí a podněcuje k odstraňování zjištěných 

problémů a navrhuje nápravná opatření [4]. 

PFMEA procesu – Analýza možností vzniku vad a jejich následků v procesu. 

PFMEA je analýzou, která se zpracovává v týmu. Tým možné příčiny vad 

hledá v navrženém technologickém postupu nejen předvýrobních, 

výrobních, ale i povýrobních fázích až po operaci fyzického předání 

výrobku zákazníkovi [4].  

 

3. Analýza současného přístupu k plánování kvality produktu ve 

vybrané společnosti 

3.1   Představení společnosti Daido Metal Czech s.r.o. 

Japonská společnost Daido Metal Czech s.r.o. působí v Brně od roku 2005. 

Předmětem podnikání společnosti je    

a. výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 

b. kovoobráběčství 

Firma vyrábí:  1)   válcovaná kluzná ložiska, především se zaměřuje na polymerová 

samomazná ložiska (polymer bushing) používaná především v 

automobilovém průmyslu – části řízení, kompresory 

autoklimatizací, vstřikovací čerpadla, tlumiče atd. 



 
   

 

2)   ložiskové pánve (half bearings) určené do motorů automobilů – 

ložiska jsou umístěna mezi ojnicí a klikovou hřídelí 

Samomazná ložiska v sobě spojují vynikající odolnost a pevnost bez nutnosti použití 

maziva a jejich využití není omezeno pouze automobilovým průmyslem.   

Společnost DAIDO METAL Co Ltd. mateřská firma v Japonsku vznikla v roce 1939. 

Firma působí celosvětově, své závody má např.: 

• Korea, Čína, Taiwan, Indie, Japonsko (Asie) 

• Česká republika, Rusko, Velká Británie, Černá Hora (Evropa) 

• Detroit – po průmyslové krizi roku 2009 zde zůstal pouze obchodní 

úsek. Výrobní závod byl uzavřen. (USA) 

Daido Metal Czech má integrovaný systém managementu. Z integrovaného systému, 

který je složen z: ČSN ISO/TS 16949:2002, ČSN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 

14001:2005, OHSAS 18001:2008 a BOZP vyplývá, že se společnost zavazuje vytvořený 

systém dokumentovat a udržovat v rámci systému environmentálního managementu, 

managementu kvality a managementu bezpečnosti práce tak. Celý integrovaný systém je 

založen na maximální spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Společnost je od června 

2007 certifikovaná na systémy ČSN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 

18001:2008 a BOZP a v červnu 2009 získala certifikaci ČSN ISO/TS 16949:2002 . 

 

3.1.1 Strategické, organizační dokumenty 

Protože firma Daido Metal Czech, s.r.o. má integrovaný přístup, tak jejím 

nejdůležitějším dokumentem, který je na špici pomyslné pyramidy dokumentů, je 

Příručka Integrovaného systému managementu (Příručka IMS). Příručka IMS je 

dokument, který popisuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, Systém 

managementu kvality pro automobilový průmysl dle ČSN ISO/TS 16949, Systém 

enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. Slouží jako trvalá pomůcka 

pro realizaci, udržování a zlepšování tohoto systému [1]. 



 
   

 

Managing Director jmenuje rozhodnutím jednoho z členů vedení společnosti 

představitele managementu QMS, EMS a systému BOZP. 

V Příručce IMS jsou obsaženy Integrované politiky kvality, životního prostředí a 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Politika kvality 

Prostřednictvím zlepšování služeb v oblasti výroby a dodávek kluzných ložisek 

zákazníkům se společnost snaží plnit hlavní cíl společnosti, kterým je maximální 

uspokojování zákazníků. Velkou měrou k tomuto cíli společnosti přispívají zaměstnanci 

společnosti. Tuto skutečnost si firma uvědomuje, proto se vedení společnosti zde 

zavazuje zajistit podmínky pro další rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců a jejich 

pracovních podmínek tak, aby mohli plnit své úkoly v souladu s požadavky zákazníka. 

Společnosti nejsou ani lhostejní dodavatelé, kterým se snaží maximálně pomoci při 

kvalitních dodávkách zboží a služeb. 

Firma se nespokojuje pouze se svou stávající pozicí a stavem, proto se ztotožňuje 

s principy neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé 

společnosti a s požadavky neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému 

managementu. Z toho vyplývá, že ji nejsou cizí principy EFQM modelu. 

Politika životního prostředí a Politika ochrany zdraví 

Společnost Daido Metal Czech s.r.o. se zařadila mezi firmy, kterým není lhostejná 

situace životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A tak se zavázala 

plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné 

požadavky, kterým společnost podléhá. Stejně tak se zavazuje plnit požadavky platné 

legislativy BOZP i jiné požadavky, ke kterým se společnost přihlásila. Její povinností je 

identifikovat a pravidelně přezkoumávat aspekty činností mající dopad na životní 

prostředí a hodnotit rizika v oblasti BOZP.  

Ze systému řízení kvality je vyjmut proces Návrh a vývoj produktu, protože pro 

společnost Daido Metal Czech, s.r.o. tento proces zabezpečuje mateřská firma DAIDO 

METAL Co.. 

 



 
   

 

Dalším důležité dokumenty společnosti: 

Strategické plánování –  zahrnuje koncepci rozvoje společnosti a stanovuje směr, který 

naznačuje cíle, politiky a postupy společnosti. 

Organizační řád, Pracovní řád, Popisy pracovních funkcí – stanovuje postavení, 

pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců společnosti. Tato 

oblast je navíc rozšířena o stanovení postupu při 

vnitropodnikové komunikaci. 

Řízení interních a externích dokumentů – zahrnuje veškeré dokumentační řízení od 

vzniku/vstupu dokumentu do firmy, 

realizaci, distribuci a ukončení platnosti 

dokumentu. Na řízení interních a externích 

dokumentů úzce navazuje i oblast 

uchovávání dokumentu. Problematiku řeší 

skartační řád. 

Systém EMS a BOZP – zahrnuje dokumentované stanovení postupu pro identifikaci 

nebezpečí, hodnocení rizik a uplatňování nezbytných opatření k 

řízení rizik.  

Přezkoumání systému managementem – stanovení postupů pro přezkoumání systému 

managementem stanoveným představitelem managementu na základě stanovení 

postupů vedením. 

 

3.2. Analýza současného stavu k přístupu plánování kvality  

Důležitým bodem mé praxe bylo porovnání nastaveného systému kvality 

s fyzickým vykonáváním jednotlivých činnosti. Po seznámení s interní dokumentací 

v oblasti plánování kvality a příručkou IMS, porovnání stávajícího stavu je nutné každou 

operaci předvýrobního, výrobního, skladovacího a expedičního procesu zhodnotit 

samostatně. Stejně tak u návrhu a vývoje procesu a produktu je zapotřebí samostatné 

hodnocení.  



 
   

 

K analýze současného stavu k přístupu plánování kvality bylo provedení interního 

auditu nezávislým externím auditorem. Auditu procesu Návrh a vývoj procesu jsem byla 

účastna jako přihlížející. Audit jsem nemohla vést ani se účastnit jako auditor, protože 

mi skončila platnost certifikátu auditora pro auditování systému dle ČSN ISO 9001, 

ČSN ISO T/S 16949, Environment ČSN ISO 14001, OHSAS 18001. Vytvořila jsem 

Plán auditu viz. kap. 5.1 a Dotazník pro audit (viz. příloha č. 1). Plán i Dotazník jsem 

vytvořila na základě znalostí norem ČSN ISO/TS 16949:2009, ČSN EN ISO 9001:2009, 

ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008 a BOZP, ČSN EN ISO 19011:2003, 

specifických požadavků zákazníků, interní dokumentace společnosti a znalostí 

moderního řízení kvality APQP. 

Druhým krokem byl audit systému procesu Návrh a vývoj dle ČSN EN ISO 19011 

Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a/nebo systému 

environmentálního managementu [15]. Vyplněný dotazník z provedeného auditu nemohl 

být přiložen, protože obsahuje důvěrné informace společnosti. Jednotlivé body jsou 

okomentované v kapitole 5. 

Třetím krokem byla identifikace slabých míst, odhalení nedostatků a navržení 

vhodných návrhů na odstranění nedostatků a slabých míst včetně navržení nápravných 

opatření viz. kapitola 5. 

 

3.2.1 Hodnocení jednotlivých procesů 

Příručka IMS zahrnuje i veškeré procesy společnosti, které jsou rozděleny na  

- Hlavní,  

- Řídící,  

- Podpůrné procesy.  

 

Jednotlivé procesy ve společnosti jsou začleněny následovně: 

Hlavní procesy: 

• Tvorba smlouvy 

• Návrh a vývoj výrobního procesu 

• Nakupování 

• Výroba 



 
   

 

• Dodávání 

 

Řídící procesy: 

• Strategické plánování 

• Stanovení organizační struktury 

• Stanovení odpovědností a pravomocí 

• Řízení dokumentů 

• Plánování procesů 

• Stanovení a přidělení zdrojů 

• Přezkoumání vedením 

• Interní audit 

• Zlepšování 

• Opatření k nápravě a preventivní opatření 

 

Podpůrné procesy: 

• Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

• Monitorování a měření produktů 

• Řízení neshodného produktu 

• Monitorování spokojenosti zákazníka 

 

Popis jednotlivých procesů jsou zpracovány novou metodou, a to metodou Karta 

procesu. Karta procesu obsahuje následující bloky: Název procesu, Odpovědnost za 

proces, Infrastruktura a Zdroje, Vstupy, Dokumentace, Výstupy, Monitorování a měření 

procesu.[9]  

 

Plánování kvality zasahuje do každého z uvedených procesů. Nás na tomto místě bude 

zajímat především oblast plánování kvality u návrhu a vývoje procesu . Z pohledu ptačí 

perspektivy je zpracován proces návrhu a vývoje procesu v Příloze A. 

 

Společnost se vydala cestou Advanced Product Quality Planning – Pokročilé plánování 

kvality produktu. Podle směrnice Návrh a vývoj [8] se jedná o schválené postupy 

výrobců automobilů při zavádění kvality produktu. Avšak podle Příručky kvality a podle 

směrnice Návrh a vývoj, společnost se nezabývá návrhem a vývojem produktu, ale 



 
   

 

pouze návrhem a vývojem procesu. Návrhem a vývojem produktu je zaměstnána 

mateřská firma DAIDO METAL Co Ltd v Japonsku. 

 

3.2.2 Proces Návrh a vývoj procesu 

Návrh a vývoj je jedním z procesů, který je popsán pomocí Karty procesu. Na kartách 

firma mapuje jednotlivé procesy ve firmě včetně vstupů a výstupů. Jednotlivé vstupy a 

výstupy procesu jsou přehledně vyjádřeny na obr.6 Ptačí perspektiva procesu Návrh a 

vývoj. Vzhledem k tomu, že je firma stoupencem přístupu APQP musí její proces 

obsahovat následující prvky: 

 

Vstupy:  DFMEA (Analýza možných vad a jejich příčin v návrhu výrobku), 

Technologická proveditelnost, Ověřování návrhu, Přezkoumání návrhu, 

Výroba prototypu, Technické výkresy a specifikace, Specifikace 

materiálu. 

Výstupy: Normy pro balení, Systémové přezkoumání kvality výrobku a procesu, 

Vývojový diagram procesu, Plán dílny, Matice znaků, PFMEA 

(Analýza možných vad a jejich příčin v návrhu procesu), Kontrolní plán 

před spuštěním výroby, Pracovní instrukce, Plán analýzy systému 

měření, Předběžný plán studie způsobilosti procesu, Specifikace balení, 

Podpora vedení. [20] 

Zkoumáním vstupů a výstupů procesu Návrh a vývoj společnosti Daido Metal Czech, 

s.r.o. přicházím na následující:  

 

Vstupy:  Cíle kvality, Požadavky zákazníka, Požadavky legislativy, Požadavky 

technických norem, Dokumentace zákazníka (viz. výše), Obchodní 

smlouva, Budget, Zakázka projektu, Přezkoumání proveditelnosti [9]. 

 

Výstupy: Vývojový diagram procesu, Plán dílny, Procesní FMEA (PFMEA), 

Kontrolní plány, Technické výkresy, Instrukce (pracovní, inspekční, 

seřizovací), SPC a MSA plán, Interní schválení plánování kvality 

produktu, PPAP dokumentace, Zadání dat do informačního systému [9].  



 
   

 

 

Komentář: 

Vzhledem k tomu, že firma Daido Metal Czech, s.r.o. neprovádí Návrh a vývoj 

produktu, tak převážnou část vstupů získává z mateřské společnosti Daido Metal Co 

DFMEA, Specifikace materiálu, informace o výrobě prototypu, Technické výkresy a 

specifikace, Výsledky výroby prototypu, Ověření návrhu, Přezkoumání návrhu. Daido 

Metal Czech, s.r.o. provádí Přezkoumání návrhu včetně check listu o získaných 

informací a dokumentech. Nejdůležitější u jakéhokoliv přezkoumání je, aby se tato 

činnost neprováděla formálně. Pokud  by jednotlivé kroky nebyly prováděny řádně, 

může se stát že dojde k úniku důležité informace a jedná se o plýtvání všech zdrojů. 

K výstupům lze říci, že výstupy jsou dle doporučených výstupů odpovídající. Plán 

analýzy systému  měření a předběžný plán studie způsobilosti procesu je obsažen 

v MSA a SPC plán. Specifikaci balení obsahuje pracovní instrukce. Normy pro balení 

není nutné obsáhnout, protože veškeré balící povinnosti jsou obsaženy v obchodní 

smlouvě. Stejně tak matice znaků. Systémové přezkoumání kvality výrobku a procesu je 

zahrnuto v Interním schválení plánování kvality produktu. Jediné co mi u výstupů chybí 

je výstup Podpory vedení. Avšak tým APQP má podporu vedení, která je zřejmá 

z ostatních dokumentů společnosti. 

Nástroje plánování kvality u společnosti Daido Metal Czech 

Ze sedmi základních nástrojů plánování kvality společnost v procesu Návrh a vývoj 
procesu využívá standardně následující: 

• Vývojový diagram – firma musí dokládat u každého nového produktu 

• Formulář pro sběr dat – je základním podkladem pro ostatní moderní 

nástroje kvality. 

• Regulační diagram a ostatní statistické metody, které jsou ve firmě 

velmi rozšířeny. 

V případě řešení vzniklých problémů používá výhody: 

• Diagram příčin a následků  

• Paterův diagram (analýza) 



 
   

 

• Histogram 

Jediný nástroj z plánování kvality, který zcela neužívá je Bodový diagram. Ten by 

mohl společnosti pomoc odhalit skutečnosti v podobě přítomnosti a velikosti závislosti 

vzájemně působících veličin. 

Firma z „nových“ nástrojů plánování kvality neužívá žádný. Podle mého názoru by ji 

mohly usnadnit  práci následující „nové“ nástroje plánování kvality: 

• Systematický diagram – umožňuje lépe zpřehlednit složitější 

(problematické) projekty a nebo pro realizaci zlepšovacích námětů. 

• Diagram PDPC – upozorňuje na možnost vzniku problémů a navrhuje 

vhodná protiopatření. Jedná se sice o podobný nástroj jako FMEA, který 

společnost používá, ale podle mého názoru je tento nástroj přehlednější  

než FMEA. Především když je možnost mít tento diagram stále na očích 

týmu. 

• Síťový graf – kdy může napomoci v plánování nového nebo zlepšovacího 

projektu. 

Z ostatních nástrojů plánování kvality společnost aplikuje: 

• MSA – zvláště při realizaci nových projektů. 

• 8D Report – při vyhodnocování reklamací a připomínek zákazníků. 

 

4. Identifikace slabých míst 

4.1 Audit systému Návrh a vývoj procesu 

Celý postup auditu systému Návrh a vývoj procesu byl připraven a prováděn dle 

ČSN EN ISO 19011:2003. Objektivní a spolehlivý průběh procesu auditování sledoval 

dodržování zásad auditora dle výše uvedené normy: profesionální přístup, etické 

chování, nezávislost rozhodování, průkaznost, spravedlivé prezentování zjištění z auditů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jedná o výrobní organizaci, tak z časových a organizačních 

důvodů nebyla zachována posloupnost jednotlivých kroků, ale všechny body auditu dle 



 
   

 

normy byly dodrženy. Audit systému Návrh a vývoj procesu probíhal v následujícím 

sledu: 

� Přezkoumání dokumentů – seznámení se a přezkoumání dokumentů 

Příručka IMS, Návrh a vývoj, Karty procesu, Schválení produktu, Řízení 

interních a externích dokumentů, Pracovní instrukce, Kontrolní plán, 

Statistické metody, Analýza údajů a neustálé zlepšování 

� Příprava auditování – příprava plánu auditu, dotazníku auditu,  

� Zahájení auditu – stanovení týmu auditorů a jmenování vedoucího 

auditora, cíl, kritéria a předmět auditu, jednání s auditovaným, seznámení 

s plánem auditu a vyhodnocení připomínek, stanovení koordinace týmu 

auditorů,   

� Auditorská činnost na místě – kontakt s auditovaným, definování úloh 

průvodců, sběr a ověřování informací, formulace zjištění z auditu, příprava 

závěrů z auditu 

� Příprava a distribuce zprávy z auditu – příprava, schválení a distribuce 

zprávy z auditu 

� Dokončení auditu – závěr a vyhodnocení provedeného auditu 

� Následný audit – tento krok uvádí norma, ale v mém případě se jednalo o 

jednorázovou auditorskou činnost, která byla základem zpracování 

bakalářské práce. V tomto kroku může být zahrnuta kontrola závěrů 

z minulých auditů a realizace a funkčnost nápravných opatření. [15] 

Plán auditu 

Tab. 1 Plán auditu 
Pč Činnost  

1. Seznámení se a 
přezkoumání dokumentace 

Příručka IMS, Návrh a vývoj, Karty procesu, Schválení 
produktu, Řízení interních a externích dokumentů, 
Pracovní instrukce, Kontrolní plán, Statistické metody, 
Analýza údajů a neustálé zlepšování 

2. Příprava auditování Datum, čas a místo: 7.4.2011, 9h. Daido Metal Czech 

Plán auditu 01/2011 

Dotazník auditu – viz. příloha 1 

3. Definování týmu auditorů 
a jmenování vedoucího 
auditora 

Hlavní auditor, 2 auditoři, 1 přihlížející (Jitka 
Sotolářová) včetně stanovení koordinace auditorů 



 
   

 

4. Cíl, předmět, kritéria 
auditu 

Přezkoumání systému Návrh a vývoj, objektivní 
vyhodnocení fungování systému, kritérii jsou platné 
normy a legislativa, metodika APQP  

5. Souhlas auditovaného 
s plánem auditu 

Souhlasí    -    Nesouhlasí 

6. Auditorská činnost Bude probíhat na základě dotazníku viz. příloha 1 a 
současně podle dotazníku vytvořeným hlavním 
auditorem (dotazník hlavního auditora není součástí 
bakalářské práce) 

 

Dotazník 

Dotazník je sestaven o třiceti čtyřech otázkách za použití zásad ČSN EN ISO 

19011:2003, standardů APQP a ČSN ISO/TS 16949:2009. Zpracovaný dotazník je 

zařazen jako Příloha B. 

Jsou zde zahrnuty jednotlivé části procesu Návrh a vývoj procesu. Včetně existence 

dokumentovaných postupů.  

Také v rámci auditu byla prověřeno řízení externí a interní dokumentace zda je řádně 

označena a distribuována.  

Důležitou roli v auditované dokumentaci hrála i vzorová dokumentace co se 

předkládá zákazníkovi ve složení: PSW, SREA, Vývojový diagram, FMEA, Kontrolní 

plán, Plán dílny, Seznam zařízení, Seznam měřidel a měřící techniky, Pracovní 

instrukce, Inspekční instrukce, Balící instrukce, Jmenování APQP týmu, Týmové 

schválení proveditelnosti, MSA, SPC sériové výroby. Nedílnou součástí je také 

výkresová a jiná zákaznická dokumentace, proto je důležité dodržování řízení externí 

dokumentace.  

Dotazník obsahuje místo, datum, čas konání auditu, tým auditorů. V jednotlivých 

sloupcích je pořadové číslo otázky, otázka, zda je splněno nebo ne, stanovené opatření 

v případě částečného nebo nedostatečného plnění bodu.  

Na závěr dotazníku je uvedeno kdo dotazník zpracoval.  

 



 
   

 

4.2  Závěry auditu a identifikace slabých míst   

Audit proběhl podle plánu, který je uveden v kapitole 5.1 za velmi dobré 

spolupráce zaměstnanců Daido Metal Czech. Z auditu byla vyjmuta oblast návrhu a 

vývoje produktu. Jak bylo řečeno výše tuto část plánování kvality zaštiťuje mateřská 

firma Daido Metal Co. Avšak byl prověřen přejímací check list, který je sestaven řádně 

dle standardů ČSN ISO/TS 16949:2009, APQP. 

Po ukončení auditu se tým sešel, vyhodnotil zpracované dotazníky pro audit a na 

základě závěrů připravoval zprávu z auditu.  

Závěr auditu 

V rámci změn některých kompetencí nebyly aktualizovány příslušné směrnice Návrh 

a vývoj procesu. 

 

Identifikace slabých míst 

- rychlý rozvoj výroby, který nebyl pokryt množstvím pracovníků, 

- firma plně nevyužívá moderní nástroje plánování kvality, 

- neexistence plánů transferů výrob z japonské firmy.  

- implementace nového výrobního programu (nová technologie výroby 

ložiskových pánví) a vznik nové výrobní divize způsobily značné potíže. 

Především v dokumentaci nejsou nové skutečnosti zahrnuty a firma 

nebyla připravena na takovýto výrobní boom.  

 

5. Návrh opatření a zlepšení 

Ze závěrů auditu a identifikace slabých míst je zřejmé, že firma během roku prošla 

do současnosti bouřlivým rozvojem. To je zřejmé i z toho že počet zaměstnanců vzrostl 

z 50 na 120 zaměstnanců. 



 
   

 

Prudkým rozvojem výroby, která přicházela rovnou z japonské společnosti Daido 

Metal Co, nebyla provedena řádná aktualizace předkládané dokumentace. 

Návrhem opatření a zlepšení je: 

- Postupná komplexní aktualizace vrcholové dokumentace Integrovaného 

Systému Managementu (IMS) - směrnic, na základě aktuální organizační 

struktury, která má již standardní parametry klasické výrobní organizace. 

- Zavedení projektového managementu do organizační struktury 

organizace při zvýšeném transferu výroby a neplánovaném navýšení 

projektů k řešení. 

- Aplikace „nových“ nástrojů plánování kvality. Podle mého názoru se 

domnívám, že osvojení si pravidel využívání Síťové grafu nebo 

Systematického diagramu, by pomohlo firmě lépe plánovat a realizovat 

celý projekt. 

- Možná by stálo za úvahu, zda by nemohl být vypracován krizový 

harmonogram pro prudký nárůst transferovaných produktů a tím i 

zvýšeného počtu pracovníků. Harmonogram by měl zahrnovat podrobný 

plán zaškolení, aby nemohlo dojít k neinformovanosti zaměstnance i 

zákazníka, případně se zamezilo nedodržování smluvených pravidel a 

zásad. 

  

6. Nové trendy v plánování kvality 

V plánování kvality je živým organismem, který se neustále mění a vyvíjí. Velkou 

změnu v této oblasti zaznamenaly dva hlavní trendy: 

1) Posun plánování kvality od detekce k prevenci  

2) Zabezpečování plánování kvality off-line místo on-line 

Jak jsem již psala v kapitole 3, dříve byly defekty z přípravných fázích odhalovány 

až v sériové výrobě daného výrobku.  

Ad 1) Posun plánování kvality od detekce k prevenci 



 
   

 

Strategie detekce se vyznačuje uplatňování metod následné kontroly, které by  

měly zabezpečit, aby se neshodné produkty nedostaly k zákazníkovi. I v nových 

přístupech je stejný cíl, ale vše je zabezpečeno metodami strategií prevence. 

Metody strategie prevence, ale případné potencionální neshody odhalují mnohem 

dříve. Nesporným kladem strategie prevence je i ekonomický charakter při 

snižování nákladů [4]. 

Ad 2) Zabezpečování plánování kvality off-line místo on-line  

Tak jak nastal posun od strategie detekce ke strategii prevence, stejně tak nastal 

posun u zabezpečování plánování kvality z on-line na off-line. Můžeme tak 

odhalovat potencionální vady a příčiny ještě dříve než se stanou. Nástroje, které 

zabezpečují plánování kvality offline je např. QFD, FMEA. 

V shrnutí získáváme, že nové trendy plánování kvality spojují principy simultánního 

inženýrství s výraznou orientací na uspokojení očekávání zákazníka s vynaložením 

optimálních nákladů. Mezi nové trendy můžeme zařadit: 

• IPPD 

• CE 

IPPD - Integrated Product and Process Development 

Jedná se o rozšíření souběžného řízení, které využívá integrovaný systémový přístup při 

návrhu a vývoji kvality produktu a procesu, tak aby byly uspokojeny potřeby zákazníka. 

Podstatným prvkem je zde zohledněno plnění při optimálních nákladech a splnění 

výkonnostních cílů. Hlavními zásadami jsou:  

1. Zaměření na zákazníka - uspokojení potřeb zákazníků lépe, rychleji a s nižšími 

náklady.   

2. Souběžný vývoj produktů a procesů - produkty by měly být rozvíjeny souběžně s 

procesy, které podporují výrobu produktu.  

3. Včasné naplánování životního cyklu – správné definování životního cyklu může 

předejít rozdílnosti pochopení významu jednotlivých fází 



 
   

 

4. Maximalizují flexibilitu pro optimalizaci postupů a použití plynoucích ze 

smluvních podmínek - smlouva by měla zajistit maximální flexibilitu pro 

optimalizaci procesů a využívání jedinečných dodavatelů a obchodních specifikací, 

norem.  

5. Podporovat konstrukce a lepší způsobilosti procesu - podpora využití moderních 

konstrukčních a výrobních metod, které podporují dosažení kvalitního design 

výrobků s použitím malých změn ve výrobním procesu. Zde je možná aplikace 

metody Six Sigma.  

6. Událostmi řízené plánování – dokončena je pouze ta událost, která má splněné 

veškeré činnosti, které jsou s ní spojeny.  

7. Meziútvarová týmová práce - meziútvarová týmová práce je zásadním prvkem pro 

integrované činnosti současně vyvíjeného produktu a jeho procesů.  Správné lidi na 

správném místě ve správný čas se správným včasným rozhodnutím.   

8. Rozhodování - Rozhodnutí by měla být řízena na nejnižší úrovni s odpovídajícím 

rizikem.   

9. Bezešvé nástroje managementu – zavedení rámce pro výrobky a procesy, který by 

měl prokázat na všech úrovních jejich závislost a vzájemné vztahy. Integrovaný 

přístup by měl týmu zabezpečit příslušné informace a posílit ho při rozhodování na 

všech úrovních. 

10. Proaktivní identifikace a řízení rizik – z analýzy rizik a požadavků zákazníků by 

měly být definovány kritické náklady, technické parametry a kritické oblasti 

plánu.[16] 

 

Concurrent Engineering (CE) – v dnešní uspěchané době kdy konkurence je vysoká 

záleží na okamžiku rozhodnutí  při citlivé realizaci procesu vývoje produktu. Jde o 

souběžné činnosti, které probíhají zároveň při procesu návrhu a vývoje produktu. 

Metoda se vyznačuje principy: stanovení jednotných cílů s jasnou vizí, neustále 

sledovat pokroky ve vypracovaném podrobném plánu (se začátkem a koncem), 

neustále sledovat trh a změny v očekávání zákazníků, udržování funkční integrace, 



 
   

 

zajištění účinného transferu technologii, současné plnění naplánovaných aktivit, 

kontrola je vždy určitém milníku, snížení nákladů a dobu uvedení na trh [17]. 

Společnými znaky nových trendů jsou: 

• Při zvýšení jakosti dochází k redukci nákladů. 

• Zkrácení výsledného času realizace produktu. 

• Eliminace a snížení změn spojených se závažnými nedostatky během 

výroby. 

6.1 Využití nových trendů ve firmě Daido Metal Czech s.r.o. 

Jak bylo již uvedeno, firma Daido Metal Czech s.r.o. se dostala do nepříjemné 

situace kvůli hromadnému transferu produktů z mateřské společnosti Daido Metal Co. 

Aby se společnost nedostávala do obtížných situací, tak navrhuji zavedení jednoho 

z uvedených trendů. Firma používá moderní přístup plánování kvality APQP, který má 

prvky simultánního inženýrství. Z toho důvodu doporučuji IPPD - Integrated Product 

and Process Development. Je to především proto, že umožňuje souběžné řízení, které 

využívá integrovaný systémový přístup při návrhu a vývoji kvality produktu a procesu, 

tak aby byly uspokojeny potřeby zákazníka. Jak již bylo řečeno dříve pro Daido Metal 

Czech s.r.o. zpracovává návrh a vývoj produktu mateřská společnost, proto do integrace 

vstupuje seznámení s produktem na základě transferované dokumentace. Pro firmu je 

také zajímavým prvkem zahrnutí optimálních nákladů při dodržení stanovené 

výkonnosti. Zásady uvedené v tomto trendu firma v převážné části má splněny (viz. 

APQP). Musí se především zaměřit na souběžné řízení, které je pro ni nové. 

Zásady IPPD budou pokryty bez vývoje produktu, to je nahrazeno podklady 

z mateřské společnosti.  Implementace zásad pro firmu by byla následující: 

1) Je znám transferovaný (případně nový) produkt – objasnění otázek kdo je 

zákazníkem, jaké jsou jeho požadavky (rychlost při optimálních 

nákladech). Podstatné je i si uvědomit, zda zákazníkem není interní 

zákazník. Aby nedošlo k opomenutí zákazníka. 



 
   

 

2) U souběžného vývoje produktu a procesu  si firma musí uvědomit úzkou 

spolupráci mezi jednotlivými týmy tak, aby byly pokryty všechny 

procesy, které podporují výrobu produktu. 

3) Zahrnutí smluvních podmínek do flexibility optimálních postupů. Do 

toho spadá i část vytipování jedinečných dodavatelů. Zde jsou  zahrnuty 

normy a ostatní specifikace.  

4) Vytipování  vhodných pracovníků, kteří budou včas na správném místě. 

Tak dojde k sestavení meziútvarových týmů, které budou úzce 

spolupracovat. V týmu je důležité sledování plánu. Jednotlivé činnosti 

mohou být ukončeny až jsou splněny všechny aktivity plánované 

činnosti. 

5) Když už je sestaven meziútvarový tým, je nutné aby měl i patřičné 

rozhodovací možnosti. Schopnost rozhodování v týmu musí pramenit od 

nejnižší úrovně v týmu s patřičným rizikem. Z toho vyplývá i 

prokazatelná závislost a vzájemná propojenost plynoucí z integrovaného 

přístupu. 

6) Tým se také musí zamyslet i nad proaktivní identifikaci a řízení rizik, 

které plynou z požadavků zákazníků, analýzy rizik , definicí kritických 

nákladů a dalších oblastí. 

Dalším krokem co firma může učinit pro zlepšení konkurenceschopnosti a snížení 

nákladů je zavedení projektů Six Sigma: definování týmu, definování problému a 

stanovení milníků jednotlivých fází pro splnění daného úkolu. Může tak dojít 

k optimalizaci výrobních procesů za snížení nákladů. 

Závěr 

Jak je patrno v celé mé práci, tak kvalita je provázána s celým naším životem. A je 

nezbytné správné pochopení důležitých pojmů kvality a plánování kvality. 

V první části bakalářské práce vyzdvihuji důležitost plánování kvality. Velký 

význam má především plánování kvality v předvýrobních etapách životního cyklu. 



 
   

 

Z toho důvodu se ve firmě Daido Metal Czech s.r.o. zaměřuji na proces Návrh a vývoj 

procesu. 

Na základě auditu systému procesu Návrh a vývoj procesu byly odhaleny slabá 

místa, na která byly navrženy nápravná opatření a návrhy na zlepšení. Je už na firmě 

Daido Metal Czech s.r.o. zda je bude implementovat.  

Stanovený cíl bakalářské práce byl splněn. 
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Příloha A 
Proces Návrh a vývoj procesu z pohledu ptačí perspektivy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel Vstupy Proces Výstupy Zákazník 

Návrh a vývoj 

Stát, normy 
odvětvových 
standardů 

VP 
Nakupování 

Management 
společnosti 

VP Řízení 
lidských zdrojů 

VP Neustálého 
zlepšování 

Zákazník 

VP Analýza 
údajů 

VP 
Monitorování 
spokojenosti 
zákazníka 

Požadavky a 
očekávání 
(technická a 
výkresová 
dokument.) 

Výsledky ze 
spokoj.zákaz. 

Požadavky 
legislativy a 
norem 

Politika a cíle 
kvality/společ
nosti 

Odborná 
způsobilost 
zam., výběr 
pracovníků 

- Rozvoj 
technologie 

- Zpětná 
vazba 
minulých 
návrhů NZ 

Existující 
produkty a 
procesy - 

údaje 

- Ustavení týmu  
- Zpracování 

harmonogram
u projektu;  

- Projektová, 
výkresová  a 
materiálová 
dokumentace  

– Definování 
zvláštních 
znaků; 

- Požadavky na 
nové 
vybavení,  

- Zpracování 
pracovní, 
inspekční a 
seřizovací 
instrukce pro 
realizaci 
výrobního 
procesu 
produktu;  

- Specifikace 
balení; 

- Schválení 
produktu a  
provedení 
validace ve 
výrobě;  

- Zpracování 
kontrolního 
plánu,  

- Provádění 
redukce 
změn a 
realizace 
řízení změn, 

(PPAP 
dokumentace) 

VP Výroba a 
poskytování 

služeb 

VP 
Monitorování 

a měření 
produktu 

VP 
Přezkoumání 

systému 
QMS 

Zákazník 



 
   

 

Příloha B 
Dotazník  interního auditu 

Proces Návrh a vývoj 
procesu 

Datum konání auditu 
Místo  

7.4.2011 
Daido Metal Czech 

Pč Otázka Splněno Nesplněno Opatření 
Jsou obsaženy následující fáze?    
1 Plánování a definování programu    
2 Návrh a vývoj produktu    
3 Návrh a vývoj procesu    
4 Validace procesu a produktu    
5 Vyhodnocení zpětné vazby a NO    
6 Dokumentovaný postup procesu Návrh a 

vývoj procesu 
   

7 Dokumentovaný postup Schválení 
produktu k výrobě  

   

8 Dokumentovaný postup Pracovní 
instrukce 

   

9 Dokumentovaný postup Kontrolní plán    
10 Dokumentovaný postup Statistické 

metody 
   

11 Dokumentovaný postup Řízení 
dokumentů 

   

12 Zaškolení a zácvik zaměstnanců    
13 Dokumentace výrobku    
14 Vývojový diagram    
15 Dotazník přezkoumání výkresové 

dokumentace a zvláštních znaků 
   

16 Je vložená dokumentace řádně označená     
17 Plán dílny    
18 Soupis potřebných zařízení    
19 DFMEA    
20 PFMEA    
21 Kontrolní plán    
22 Plnění kontrolního plánu    
23 Pracovní instrukce    
24 MSA    
25 SPC sériové výroby    
26 Inspekční instrukce    
27 Seznam měřidel a měřící techniky    
28 Balící instrukce    
29 Odpovídá balení předpisu    
30 Odpovídá průvodní dokumentace praxi    
31 Jmenování týmu APQP    
32 Týmové schválení proveditelnosti    
33 PSW    
34 SREA-Schválení produktu k výrobě dle 

žádosti dodavatele o schválení odchylky 
   

Zapsala: Jitka Sotolářová     


