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ABSTRAKT 

 

Téma bakalářské práce: Analýza a vyhodnocení neshod při vstupní kontrole 

 

Cílem úvodní části bakalářské práce bylo provést analýzu vyskytujících se 

dodavatelských neshod zjištěných vstupní kontrolou v podniku Arako. Neshoda je z pohledu 

odběratele povaţována za stíţnost na dodávku. Ke kaţdé neshodě je vystaven protokol. Ke 

sníţení počtu reklamací je nutná analýza příčin kaţdé neshody. Neshody byly zaznamenány 

do přehledových tabulek. Pro kontrolu byla vyuţita Paretova analýza, která oddělila tzv. 

„ţivotně důleţité menšiny“ od ,,uţitečné většiny“. Neshody obsaţeny v ţivotně důleţité 

menšině jsou popsány a podnik by se měl zaměřit na to, aby nedocházelo k opětovnému 

vzniku dodavatelských neshod, popřípadě upozornit dodavatele. V závěru této bakalářské 

práce je navrţeno zlepšení evidence, která vede k rychlejšímu odhalení zvyšujícího se počtu 

neshod a moţnost včas na tuto skutečnost upozornit patřičného dodavatele. 

 

Klíčová slova: neshoda, Paterova analýza, jakost, vstupní kontrola, nápravné opatření. 

 

ABSTRACT 

 

Bachelor thesis: Analysis and evaluation of disagreements during the initial inspection 

 

The aim of the introductory part of this thesis was to analyze the present supply 

discrepancies found in the input control company Arak. Mismatch from the perspective of the 

customer considered a complaint about the delivery. Each protocol is subject to disagreement. 

To reduce the number of complaints is needed to analyze the causes of any differences. 

Disagreements were recorded in the summary tabulations. To check the Pareto analysis was 

used to separate the "vital minority" from "most useful". Disagreements included in a vitally 

important minority are described and the company should focus on in order to avoid               

a recurrence of supply discrepancies, or notify the supplier. In conclusion, this work is 

designed to improve the registration, which leads to faster detection of an increasing number 

of disputes and the timely opportunity to highlight the fact that an appropriate supplier. 

 

Keywords: mismatch, Pareto analysis, quality, incoming inspection, corrective action. 
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ÚVOD 

 

Potřeba zvyšovat kvalitu výrobků vznikla ve středověké Evropě jiţ před mnoha 

staletími. Nejdříve si člověk vyráběl nástroje a pomůcky jen pro svou potřebu. Později vznikl  

výměnný obchod, kdy si lidé měnily své výrobky mezi sebou a jiţ zde začala vznikat 

konkurence a boj o to nejlepší zboţí. 

Tato soutěţivost se udrţela i do dnešní doby. Vzhledem k velké konkurenci není lehké 

udrţet krok s ostatními. Trh vyţaduje neustále zlepšování a zamezení vzniku neshodných 

výrobků. Kaţdý neúspěch a kaţdá neshoda z tohoto trhu výrobce vzdaluje. 

Dá se zjednodušeně říct, ţe jakost je srovnání dobrého či špatného, lepšího nebo 

horšího. Jednotlivé činnosti na sebe navazují. Řemeslník při koupi horšího materiálu taky 

vţdy nemusí odvést práci ke spokojenosti zákazníka a podobně. Dobrá jakost nepotřebuje ani 

reklamu. Lidé si zkušenosti vyměňují mezi sebou a to má i vliv na chod firmy. Vţdyť proč si 

brát firmu s kterou byl známý nespokojený či si dokonce koupit výrobek před kterým mě 

někdo upozornil na špatnou jakost. Nemusí jít vţdy jen o výrobce. 

Jakost se také týká sluţeb. Dobře odvedená práce se pak projeví všude. Vţdy, kdyţ je 

člověk spokojený s výrobkem, který mu po letech doslouţil, hledá výrobek stejné firmy. 

Hospodyňka spokojená s pracím práškem či jiným spotřebním zboţím uţ také nehledá jinde  

a vrací se stále pro produkt osvědčený. Řemeslníka či firmu která dobře odvádí svou práci si 

zveme opětovně a jejich sluţeb vyuţíváme při kaţdé situaci ať jsou to zedníci, instalatéři, 

stolaři či další řemeslníci. To vše svědčí o jakosti. S tou se setkáváme při kaţdé příleţitosti. O 

dobré jakosti svých produktů můţe hovořit i firma Arako Opava. 

Firma vyrábějící ventily a armatury pro jaderné elektrárny má důleţitou úlohu. Jejím 

cílem je předcházet případným neshodám výrobků během procesu a tím i reklamacím od 

odběratelů. Organizace disponuje certifikátem ISO 9000 a postup proti výskytu neshodných 

produktů je v souladu s touto normou. Velmi důleţitá je i kontrola neshodných produktů od 

dodavatelů. Snahou organizace je dosáhnout co nejmenšího počtu neshodných produktů 

v celém jeho ţivotním cyklu. 

Praktická část práce bude analýza a vyhodnocení neshod při vstupní kontrole. Zjištěná 

skutečnost povede k moţným nápravám a snaze stálého zlepšování procesů. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Jakost 

Souhrn všech poţadavků zákazníka na výrobek, sluţbu či prováděné činnosti se dá 

shrnout do jednoho prostého slova jakým je jakost neboli kvalita. Slovo je to prosté                

a jednoduché, však to, co se pod ním skrývá uţ tak jednoduché není. Jakost patří mezi 

důleţité faktory v konkurenčním boji o zákazníka, coţ má za následek úspěch podniku na 

trhu. Dosaţení kvality vyţaduje výkon od nejrůznějších identifikovatelných činností aţ po 

kvalitu úkolů [1]. Slovo jakost si lze vysvětlit různě. Guruové jakosti si tento pojem 

vysvětlovali různě [2]: 

 Juran: ,,Jakost je způsobilost k uţití.“ 

 Crosby: ,,Jakost je shoda s poţadavky.“ 

 Freigenbaum: ,,Jakost je to, co za ni povaţuje zákazník.“ 

 

Ani nejnovější slovník jakosti zpracovaný Americkou společností pro jakost (ASQ) 

neuvádí jedinou platnou definici tohoto pojmu [2]. 

Přesně definovat slovo jakost opravdu není jednoduché. Jde o splnění všech 

poţadavků zákazníka k jeho naprosté spokojenosti. Nároky se liší a co jednomu nevyhovuje, 

druhého nadchne. Norma je závazné pravidlo a norma ČSN ISO EN 9000:2006 definuje 

jakost jako stupeň plnění poţadavků souborem inherentních charakteristik, ale také jako 

schopnost plnit poţadavky zákazníka [3]. Vše, co lze s něčím srovnat, vše o čem se dá říct, ţe 

je lepší nebo horší neţ vše co je dobré nebo špatné, to vše má svou jakost. 

Zákazníci kladou stale větší nároky na jakost a ta je rozhodující pro stabilní 

ekonomický růst podniku. Vţdyť jakost je i to [4]: 

 ţe se vrací zákazník, ne výrobek, 

 způsobilost pro uţití, 

 spokojenost zákazníka.  

 

Cílem kaţdého výrobce by mělo být nejen uspokojit zákazníka, ale nabídnout mu        

i něco nad jeho očekávání. Jakost se dotýká kaţdého z nás. Někdy nás uspokojuje, jindy 

rozlobí. Organizace, která má moderní systém managementu jakosti, dosahuje dlouhodobě 

mnohem lepších výsledků, neţ organizace která zabezpečuje jakost pouze pomocí technické 

kontroly. 
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Zabezpečování jakosti není pouze otázkou výroby nebo dokonce výstupní kontroly. 

Jakost musí být zabezpečována ve všech fázích reprodukčního procesu (tj. v předvýrobních 

etapách, ve výrobě, ale také při uţívání i likvidaci výrobku) [4]. 

 

1.2 Juranova spirála jakosti 

 

Známá Juranova spirála jakosti na obr. č. 1 znázorňuje, články řetězce, které se podílí 

na jakosti výsledného produktu [3]. 

 

 

Obr. č. 1: Spirála jakosti [3] 

 

 

Nejslabší článek řetězce, udává jakost výrobku. Neshody, které vzniknou při výrobě 

produktu, se dají v dalším procesu jen stěţí odstranit. Většinou dochází k vyšším nákladům     

a prodlouţení doby realizace [5]. 
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Spirálu lze rozdělit na dvě propojené části [3]: 

 procesy ovlivňující jakost návrhu produktu a realizačních procesů, 

 prosesy ovlivňující shodu s návrhem, tedy procesy realizační.  

 

Jakost je záleţitostí celého podniku, týká se všech útvarů a pracovníků. Management 

jakosti koordinuje úsilí a metodiku. Jednotlivé procesy ve spirále jakosti ovlivňuje mnoho 

faktorů. Ty lze rozdělit do 5 skupin s označením 5M [5]. 

 Man – člověk, 

 Machine – stroj, 

 Material – material, 

 Methods – metody, 

 Milieu – prostředí. 

 

1.3      Moderní management jakosti 

 

Pevné základy systému managementu jakosti jsou přínosem pro organizaci. Tyto 

základy tvoří 11 principů, které respektují trvalé hodnoty managementu jakosti. Systém 

tohoto managementu znamená organizační strukturu, postupy, procesy a informace potřebné 

k jeho uplatnění. Celkový systém řízení jakosti zaručuje nutnou míru jakosti se zárukami 

bezpečnosti, jistoty a spolehlivosti s minimalizací nebo úplným vyloučením neshody. Kaţdá 

etapa obsahuje velké mnoţství na sebe navazujících aktivit se zpětnými vazbami a vzájemně 

působících činnosti.  

 

Mezi základní principy se řadí [2]: 

 zaměření na zákazníka, 

 vůdcovství, 

 zapojení zaměstnanců, 

 učení se, 

 flexibilita, 

 procesní přístup, 

 systémový přístup k managementu, 

 neustálé zlepšování, 

 management na základě faktů, 
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 vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli, 

 společenská odpovědnost. 

 

Na pořadí principů nezáleţí, všechny mají svůj význam.  

 Politikou kaţdé firmy, která chce obstát v konkurenci dnešního trhu, by mělo být 

neustálé zlepšování a inovace všech vstupních procesů. Mělo by docházet k  analýze              

a hodnocení stávající situace, určování a odhalování oblasti s moţností zlepšování. Je nutno 

zapojit zaměstnance formou motivace tak, aby hledali moţnosti zlepšování výkonnosti 

jednotlivých procesů. To by mělo být hlavním zájmem managementu společnosti. 

 Výdaje vynaloţené na jakost se řadí mezi důleţité aspekty projevující se jak u výrobce 

tak i uţivatele. Jde o náklady spojené s prevencí, hodnocením a vadami, které je důleţité 

sledovat v průběhu procesů k dosaţení poţadovaného cíle. Špatná kvalita či neshody výrobků 

zahrnují velkou část nákladů podniků, tady hraje management jakosti důleţitou úlohu při 

jejich sniţování. 

 

1.4 Koncepce budování systému managementu jakosti       

 

Pro management jakosti se nejčastěji pouţívají tři základní koncepce 

 koncepce odvětvových standardů, 

 koncepce ISO, 

 koncepce TQM. 

  

 

Obr. č. 2: Koncepce managementu jakosti [2]. 
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Tyto principy rozvíjejí různým způsobem management jakosti. Jejich náročnost je 

různá, vzhledem ke zdrojům a znalosti lidí. Znázornění na obr.č.2 

 

1.4.1 Koncepce odvětvových standardů 

 

Tato koncepce je nejstarší z výše uvedených. Vnitřní potřeba korporace vedla 

k nutnosti vytvoření systémových přístupů k managementu jakosti, coţ vedlo ke vzniku 

norem platných v jednotlivých odvětvích. Nejstarší postupy jsou GMP, vyuţívány hlavně ve 

farmaceutickém průmyslu. Další vyuţití koncepce odvětvových standardů pro oblast těţkého 

strojírenství ASME, standardy API olejářské trubky, AQAP u dodavatelů pro armády zemí 

NATO [2]. 

K této skupině patří ještě dva moderní standardy [2] : 

 technická specializace ISO/TS 16949:2002 - norma pro automobilový průmysl, 

 standard IRIS – norma pro kolejová vozidla. 

 

1.4.2 Koncepce ISO 

 

Globalizace trţního prostředí vedla k vytvoření a pouţívaní norem ISO řady 9000. 

Sada norem ISO se zabývá poţadavky na systém managementu jakosti. Vyuţívají se na celém 

světě v obchodních vztazích, jsou zařazeny mezi evropské normy a byly třikrát revidovány. 

Normy ISO ř. 9000 jsou aplikovatelné do všech organizací, bez ohledu na velikost     

či provozovanou sluţbu. Záleţí na kaţdé organizaci, zda tuto normu bude akceptovat             

či nikoliv.  

 

1.4.2.1 ČSN EN ISO 9000 

 

,,Mezinárodní organizace pro normalizaci (zaloţena v roce 1946 v Ţenevě, 

Švýcarsko), známá jako ISO, vyvinula řadu norem pro systémy jakosti“. V roce 1987 došlo 

k vydání prvních norem, nazvaných jako série ISO 9000. Jde o obecné normy, široce 

pouţívané pro všechny typy organizací [6]. 

 



  

 16  

 

Sada norem je tvořena[2]: 

 ISO 9000: 2006 Systémy managementu jakosti kvality – Základní principy       

a slovník, 

 ISO 9001: 2009 Systémy managementu jakosti – Poţadavky, 

 ISO 9004: 2010 Systémy managementu jakosti – Řízení udrţitelného úspěchu 

organizace, 

 ISO 19011: 2003 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti         

a systémů environmentálního managementu. 

 

Evropská unie tyto standardy zařadila mezi evropské normy a vyţaduje jejich širokou 

aplikaci.  

 

Hlavní rysy [2]:   

a) Všeobecné pouţití  

 nezáleţí na druhu výroby, 

 pouţitelné pro výrobu i sluţby, 

 nezáleţí na velikosti podniku, 

 

b) Doporučující nezávazné 

 po zavedení systému managementu jakosti, dle těchto norem je norma závazná 

pokud si to vyţaduje zákazník, nebo v případě udrţení certifikace. 

 

Certifikační orgán, vydává certifikát výrobci. Tento certifikát slouţí jako důkaz           

o zavedení a fungování managementu jakosti odpovídajícím poţadavkům normy ISO řady 

9000. Tento certifikát můţe odběratel poţadovat po svých dodavatelích.  

 

Norma ISO je definicí osmi základních principů managementu jakosti, které jiţ byly 

zmiňovány v kapitole 1.2 pod názvem Moderní management jakosti. Těchto osm zásad 

managementu jakosti tvoří základ norem na systém managementu kvality v rámci souboru 

ISO 9000. Při revizi norem ISO došlo k posílení procesního přístupu managementu jakosti       

a zkvalitnění systému měření, analýzy a neustále zlepšování jakosti. Tím se model systému 

přiblíţil k pojetí TQM. 
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ČSN EN ISO 9001 obsahuje několik bodů vývoje a uplatňování systému 

managementu kvality [3]: 

a) poţadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, 

b) určení poţadavků na kvalitu a cíl organizace, 

c) procesy a způsoby důleţité pro dosaţení cíle, 

d) určení a uvolnění zdrojů pro dosaţení cíle, 

e) určení efektivnosti a účinnosti kaţdého procesu, 

f) zavedení kontrol efektivnosti a účinnosti kaţdého procesu, 

g) předcházení vzniku neshod a odstraňování jejich příčin, 

h) zlepšování managementu jakosti. 

 

Společnost musí dle ČSN EN ISO 9001 [3]: 

a) odhalovat způsoby nutné pro systém managementu jakosti v celé společnosti, 

b) určit návaznosti výrobních procesů, 

c) hledat podmínky a způsob zajištění těchto procesů, 

d) zajistit zdroje a informace potřebných pro výrobu, 

e) evidování, měření a rozbor výroby, 

f) zavést způsoby k dosaţení plánovaných cílů. 

 

1.5 Koncepce TQM 

 

Pojem ,,Total Quality Management“ se začal pouţívat v japonských firmách, 

postupem času v USA a později i u nás. Koncepci TQM můţeme definovat podle Corrigana 

následovně: ,,TQM je filozofie management, formující zákazníkem řízený a učící se podnik 

k tomu, aby se dosáhlo plné spokojenosti zákazníků díky neustálého zlepšování účinnosti 

podnikových procesů“ [7].  

 

Principy TQM [7]: 

a) orientace na zákazníka  

 zákazník je odběratel výsledků naší práce, 

 veškerá činnost se podřizuje jeho potřebám a přání,  

 ke všem zákazníkům se chováme stejně. 
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b) neustále zlepšování 

 nároky na jakost neustále rostou s nároky zákazníků, 

 nabízet zákazníkům nové a nové sluţby, 

 sniţovat počet reklamací u výrobků a sluţeb. 

 

c) účast všech 

 neustále zlepšování a uspokojování potřeb zákazníků se týkají všech. 

 

d) sociální ohleduplnost 

 při aplikaci koncepce TQM má firma zodpovědnost k vlastním zaměstnancům 

a okolí. 

 

e) vůdcovství a stálost záměru 

 řídící pracovníci prosazují stálost účelu a směřování organizace, zaměstnanci 

se mohou plně zapojit do plnění cílů organizace. 

  

f) management prostřednictvím procesů a faktů 

 efektivní rozhodnutí jsou zaloţena na analýze údajů a informací. 

 

g) vzájemně prospěšné partnerství 

 organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah 

zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu. 

 

h) orientace na výsledky 

 orientace managementu jakosti dosahovat co nejvyšší jakosti, zlepšovat 

rentabilitu a výnosnost, sniţovat náklady, zvyšovat výkonnosti jednotlivých 

procesů, atd. 

 

 

 Mezi modely vyvinuté na podporu TQM, označované jako modely excelence 

organizací mimo jiné patří: Demingovy ceny za jakost v Japonsku, národní cena Malcolma 

Baldrige v Americe, EFQM model excelence v Evropě.  
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EFQM má 9 základních kritérií [2]: 

1) vedení, 

2) lidé, 

3) politika a strategie, 

4) partnerství a zdroje, 

5) procesy, 

6) výsledky vzhledem k zaměstnancům, 

7) výsledky vzhledem k zákazníkům, 

8) výsledky vzhledem ze společnosti, 

9) klíčové výsledky výkonnosti. 

 

Model EFQM je u nás méně pouţívaný neţ v jiných evropských či mimoevropských 

zemích [2]. 

 

1.5.1 Rozdíl mezi koncepcí ISO a koncepcí TQM 

 

Tyto koncepce mají rozdílné nároky. Koncepce ISO klade orientaci na konečný 

výsledek, tedy jakost výrobků, TQM na optimální zvládnutí procesů. ISO u neshod hledá 

nápravná opatření, TQM zjišťuje neshody a chápe je jako příleţitost ke zlepšování. Důraz na 

předvýrobní etapu má TQM mimořádný, ISO má důraz menší. Systém jakosti podle norem 

ISO řady 9000 uvaţuje o omezené skupině aktivních zaměstnanců, tím je efektivita systému 

niţší, neţ u koncepce TQM, kde je zapojen maximální počet zaměstnanců. 

Povaha koncepce ISO je direktivní coţ znamená, ţe jde o dodrţování předpisů            

a směrnic, to má za následek pasivitu lidí a nenutí je k přemýšlení o zlepšování. Motivace        

a kreativita pak v koncepci TQM vyvolává tvořivost kaţdého pracovníka. Poţadavky TQM 

mají kvalitativně vyšší úroveň neţ poţadavky ISO řady 9000. Koncepci ISO povaţujeme jen 

za první krok k ekonomické prosperitě. 
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1.6 Řízení neshodného produktu 

 

Neshodný výrobek je kaţdý výrobek, který se neztotoţňuje s poţadavky. Neshoda 

můţe nastat u vstupního materiálu, následných operací i konečného výrobku. Můţe jít také     

o neshodu vzniklou manipulací, dopravou, skladováním, špatnou technickou dokumentací [3]. 

Vývoj managementu jakosti můţe sníţit počet neshod, ale neshody nikdy zcela nezmizí.  

 

Základní pojmy u neshodných produktů [2]: 

 neshoda - nesplnění základních poţadavků, 

 vada – nesplnění poţadavku ve vztahu k zamyšlenému nebo specifikovanému    

pouţití, 

 neshodný produkt – nelze pouţít k původnímu účelu, 

 vlastní neshodný produkt – vzniká uvnitř organizace ve výrobě nebo 

v povýrobních etapách, 

 cizí neshodný produkt – vzniká mimo organizaci, můţe být odhalen aţ 

v průběhu pouţití ve výrobním procesu, 

 oprava – opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro 

zamýšlené pouţití. 

 

Při výskytu neshodného výrobku je třeba tento produkt oddělit od výrobků shodných, 

aby nedošlo k jeho záměně a nedostal se dále do výroby či dokonce k samotnému odběrateli. 

Proto je třeba dodrţet následující postup pro řízení neshodného výrobku. 

 

Postup při řízení neshodného výrobku [7]: 

a) Zjištění neshodného výrobku 

 Pracovníci technické kontroly v průběhu výrobního procesu by měli odhalit 

neshodný výrobek. 

b) Označení neshodných výrobků stanoveným identifikačním znakem a jejich 

separace 

 Neshodný výrobek se musí označit předem smluveným označením a provede 

se záznam do původní dokumentace o daném výrobku, dále se separuje            

a identifikuje výskyt neshodného výrobku podle času a místa výroby. 

c) Záznam o neshodě 
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 Podklad pro analýzu příčin neshodného výrobku. 

i) Přezkoumání (posouzení) neshody 

 Týmová práce, odborníci se snaţí definovat pravděpodobné příčiny 

neshodného výrobku, zaznamenávat je a rozhodují o formě vypořádání. 

 

j) Vypořádání neshody 

 Realizace o vypořádání neshodného výrobku. 

k) Kalkulace nákladů a ztrát 

 Je písemný přehled jednotlivých sloţek nákladů a jejich úhrn na jednu 

kalkulační jednici. Je to vyúčtování opravy nebo přepracování neshodného 

výrobků. Můţe se taky jednat o prodej pod cenou nebo likvidaci výrobků. 

l) Řešení neshod 

 Odhalování viníka neshody. Měla by se vyhledat příčina a poukázat na 

nedostatky. 

m) Rozbor neshod 

 V pravidelných intervalech udělat rozbory neshod a příčin, přijmout příslušná 

nápravná nebo preventivní opatření. 

n) Realizace nápravných opatření a kontrola jejich účinnosti 

 Po realizaci nápravných opatření je hodnocena jejich efektivita a účinnost. 

 

 V rámci jednotlivých kroků v postupu neshodného produktu pro vypořádání, je moţné 

vyuţít také některý ze sedmi nástrojů managementu jakosti. 

 

 

1.7 Nástroje řízení jakosti 

 

Základní skupinu nástrojů řízení jakosti tvoří: kontrolní tabulky a záznamníky, 

vývojové diagramy, histogramy, Paretovy diagramy, diagramy příčin a následků, bodové 

diagramy a regulační diagramy. Tato skupina nástrojů je řazena k jednoduchým a lehce 

aplikovatelným statistickým metodám, ale jejich účinnost je velmi vysoká a lze pomocí nich 

odhalovat a analyzovat většinu problémů s jakostí.  

V následující podkapitole budou vysvětleny Paretovy diagramy a jejich postup 

sestrojení. 
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1.7.1 Paretovy diagramy 

 

V oblasti řízení jakosti je Paretův princip jedním z nejefektivnějších běţně dostupných 

a snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. 

Paretova analýza je pojmenována po italském ekonomovi, který si všiml principu, 

často označené jako pravidlo 80/20, ţe 80 procent výsledků pochází z 20 procent úsilí. Jedná 

se o uţitečný nástroj pro analýzu produktivity, protoţe soustřeďuje pozornost na nejdůleţitější 

otázky, hlavní problémy a pomáhá stanovit priority. Princip se pouţívá v mnoha oblastech 

výroby a řízení: marketing, řízení jakosti, zásob, nákupu, prodeji, atd. [8]. 

Pro oblast řízení jakosti pouţil poprvé aplikaci známého Paretova principu americký 

odborník na jakost J. M. Juran. Tento princip umoţňuje oddělit podstatné faktory od méně 

podstatných a ukázat, kam zaměřit úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování 

jakosti. Juran zformuloval závěr, ţe 80-95% problémů s jakostí je způsobeno malým počtem 

příčin. Na příčiny, patřící do skupiny ,,ţivotně důleţité menšiny”, je třeba se přednostně 

zaměřit pozornost a snaţit se minimalizovat její působení. Ostatní příčiny tvořící 80-95% 

nazval zprvu ,,triviální většinou”, později ,,uţitečnou většinou” [7].  

 

Postup sestrojení Paretova diagram[2]: 

 setřídění faktorů sestupně podle hodnot zvoleného kritéria, 

 výpočet absolutní kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti v %, 

 sestrojení Paretova diagram, tj. 

 vyznačení jednotlivých faktorů na ose x, 

 sestrojení levé osy y a pravé osy y, 

 zakreslení sloupců pro jednotlivé faktory, 

 sestrojení Lorenzovy křivky (spojnice bodů, které jsou pravými horními rohy 

jednotlivých sloupců), 

 zvolení vhodného kritéria, 

 na pravé ose y, zakreslíme zvolené procento uţitečné většiny a propojíme přes 

Lorenzovu křivku na osu x, 

 faktory, které leţí vlevo od spuštěné kolmice, tvoří hledanou ţivotně důleţitou 

menšinu, 

 faktory leţící v pravo od spuštěné kolmice, tvoří uţitečnou většinu. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

2.1 Historie a vznik společnosti Arako 

 

 Vývoj, výroba, prodej a servis průmyslových armatur pro klasickou a jadernou 

energetiku, chemii, petrochemii, plynárenství a vodárenství je hlavní činností firmy Arako. 

Tato firma vznikla 20.6.1992 na Hviezdoslavově ulici v Opavě. Zaloţena byla pod názvem 

Witzenmann v privatizaci Armaturky Minerva, s.p. Opava s účastí německého koncernu 

Witzenman GmbH Pforzheim. Ještě v témţe roce německý společník odstupuje a obchodní 

jméno společnosti se mění na název ARAKO, spol. s r.o. V roce 1992 postupným vývojem ze 

státního podniku Armaturka Minerva Opava vznikla firma Merkanta, spol. s r.o. Výrobním     

a prodejním programem Merkanty se stala část sortimentu Armaturky Opava. 

 

Díky úzké spolupráci obou firem došlo v roce 1996 ke spojení těchto podniků             

a vznikla nová obchodní organizace Opavské armatury, a. s., která firmy Merkanta a Arako 

výhradně zastupovala ve styku se zákazníky. V roce 1997 firma Merkanta zanikla díky 

zničující povodni a to spojilo výrobní a prodejní program do jediné firmy Arako. K 1.1.1998 

se spojily s Arakem i Opavské armatury, coţ vedlo k tomu ţe Arako navázalo na staletou 

tradici strojírenských firem a padesátiletou tradici výroby a prodeje průmyslových armatur 

[9]. 

 

2.1.1 Společnost ARAKO na trhu s průmyslovými armaturami 

 

Mezi deset největší tuzemských výrobců průmyslových armatur patří i společnost 

Arako. Tato společnost je vyhledávaná nejen v České republice, ale i zákazníci celého světa 

vyuţívají sortimentu této firmy. Jejich výrobky spolehlivě plní svou funkci v Číně, Polsku, 

Arménií, Brazílií, Egyptě, Mexiku, USA, Velké Británií, Venezuele, Slovinsku, Rusku a celé 

řadě dalších zemí. Produkty z 20% uspokojují český trh, 80% putuje do zahraničí z toho 75% 

do bývalých zemí SSSR [10].  
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2.1.2 Důleţitá období v historii společnosti 

1881 Zaloţen jako závod na výrobu šicích strojů SILESIA s hlavním sídlem ve 

Vídni. Vyráběli se zde rodinné i řemeslné šicí stroje. 

1911 Mittlerem a Kohnem odkoupili a přestěhovali továrnu na Rybářské ulici (dnes 

OPTYS) a továrna začala vyrábět klobouky. 

1913 Firmu SILESIA převzala Moravská agrární a průmyslová banka; tato banka se 

sloučila s firmou Dealer a Komárek z Vídně. Takto vznikla akciová společnost 

MINERVA, první rakousko-uherská továrna na šicí stroje Resler & Komárek. 

Po vzniku československého státu (1918) byl název upraven na MINERVA, 

továrna na šicí stroje Resler  & Komárek, a.s. aţ do okupace pokračuje výroba 

rodinných a průmyslových šicích strojů. Během válečných let přechází 

MINERVA pod říšskou správu a výrobní kapacity jsou zapojeny do válečné 

výroby. 

1945 Firma znárodněna a přejmenována opět na MINERVU. 

1953 Zahájení výroby armatur. První výrobky klínová šoupátka na petrochemii. 

1958 Patří MINERVA do národního podniku MORAVSKOSLEZSKÁ 

ARMATURKA (MSA) Dolní Benešov. Dochází k rozšíření výrobního 

programu o armatury pro nápojovou techniku. 

1968 Závod znovu získává samostatný statut národního podniku Armaturka Minerva 

Opava. 

 Začátek výroby armatur. 

1979 Vznik koncernové firmy a v souvislosti s tím i změna názvu ARMATURKY 

MINERVA na název SIGMA OPAVA. V osmdesátých letech pokračuje 

rozšiřování podniku – vzniká zejména nová výrobní hala na výrobu vlnovce.    

S poklesem výroby pro jaderné elektrárny po roce 1986 se uvolněné kapacity 

objektu na Sadové ulici vyuţívají na výrobu armatur pro energetiku. 

1990 Koncern SIGMA se po společenské změně v Československu rozpadá na 

jednotlivé státní podniky; taktéţ i SIGMA Opava, která se vrací k původnímu 

názvu ARMATURKY MINERVA Opava a stává se státním podnikem. 

1992 Vznik společnosti ARAKO s.r.o. 

1993 V rámci privatizačního procesu v České republice dochází k transformaci 

ARMATURKY MINERVA na samostatné společnosti s ručením omezeným 

ARAKO a MERKANTA, v nichţ pokračuje tradiční výroba armatur. 
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1994 Byly zahájeny práce na budování a zavedení systému řízení jakosti podle 

mezinárodního standardu ISO 9001. V srpnu roku 1995 byl proveden 

certifikační audit systému jakosti společností Český TÜV Bayern a následně 

vydán certifikát potvrzující, ţe vývoj, výroba, prodej a servis armatur je 

prováděn v souladu s poţadavky normy ISO 9001:1994. 

2003 Zahájena implementace systému jakosti podle poţadavků normy ISO 

9001:2000. 

2004  Vydán certifikát č. 12 100 5906 pro vývoj, výrobu, prodej a servis 

průmyslových armatur. 

2007  Společnost ATOMENERGOMAŠ převzala firmu. 

2009    Recerifikace systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 [11]. 

 

 

2.2 Řízení jakosti ve společnosti dnes 

 

Ve společnosti Arako dnes pracuje 225 zaměstnanců z různých profesí. Organizační 

strukturu společnosti Arako nalezneme v příloze č. 16. Na jakost výroby dohlíţí jen jediný 

útvar jakosti. Tento útvar se zabývá i kontrolou jakosti dodavatelů. Tato bakalářská práce se 

bude zabývat analýzou a hodnocením neshod při vstupní kontrole. V rámci tohoto procesu, 

byly hodnoceny podprocesy P 421 „Řízení neshod od dodavatelů“ a proces P 422 „Řízení 

neshod v průběhu materiálového toku“. Vstupem pro hodnocený proces byly Protokoly           

o neshodě nakupovaných produktů (zjištěné neshody v rámci vstupní kontroly) a Záznam       

o neshodném výrobku (neshody zjištěné v rámci mezioperační kontroly) [11]. 

 

2.3 Certifikace společnosti 

 

Systém řízení kvality je vybudován v souladu s poţadavky normy ISO 9001:2008. 

Certifikaci provedla renomovaná organizace TÜV SÜD management Service, která je 

uznávaným garantem plnohodnotného uplatnění normy ISO 9001 tento certifikát nalezneme 

v příloze č. 17. Výroba a vyráběné armatury jsou v souladu se směrnicí 97/23/ES, AD 2000 

Merkblatt HP 0/HP 100R, TRD 201, TRD 110 a EN ISO 3834-2 a dalšími předpisy [10]. 

Certifikát je zařazen v příloze pod č. 18. 
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2.4 Řízení jakosti dodavatele 

 

Velký vliv na jakost výrobků má vliv i jakost procesů dodavatelských firem. 

Neschopnost jasně a přesně definovat své poţadavky má za následek skoro polovinu 

reklamací, které uplatňují odběratelé. Odběratel nesmí podcenit své poţadavky na dodavatele. 

Přesné a jasné formulace poţadavků má za následek méně konzultací mezi dodavatelskou        

a odběratelskou organizací. Sniţuje pravděpodobnost vzniku neshod při realizaci dodávek. 

Dle normy ČSN EN ISO 9000 jsou poţadavky chápany jako potřeby nebo očekávání, 

které jsou stanoveny odběratelem, obecně se předpokládají nebo jsou závazné [12]. 

 

Poţadavky můţeme shrnout do tří skupin [13]: 

 poţadavky na dodávané produkty, 

 poţadavky na procesy a systémy managementu u dodavatelů, 

 poţadavky na další sluţby a činnosti spojené s dodávkami. 

 

Firma Arako má stanovené ukazatele pro hodnocení dodavatelů: 

 úplnost a správnost původní technické dokumentace, 

 dodací termín, 

 cena, 

 reakce na reklamace. 

 

2.4.1 Vymezení parametrů 

 

V rámci vstupní kontroly a procesu P 421 je stanoveno předpisem PI 410-3 „Vstupní 

kontrola“ provádět vstupní kontrolu materiálů, polotovarů a kompletujících poloţek, které 

ovlivňují kvalitu hotového produktu. Základními měřitelnými parametry jsou kontrola 

identifikace, rozměrová kontrola, vizuální kontrola a kontrola průvodní technické 

dokumentace. Poţadavky na jednotlivé parametry jsou stanoveny v technických dodacích 

podmínkách, normativních dokumentech a nákupní specifikaci. 

 

V rámci mezioperační kontroly a procesu P 422 je stanoveno předpisem OS 410-1 

„Monitorování a měření“ provádět v souladu s výrobně technickou dokumentací 

mezioperační a konečnou kontrolu dílců. Základními měřitelnými parametry jsou kontrola 
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identifikace, rozměrová kontrola, vizuální kontrola. Poţadavky na jednotlivé parametry jsou 

stanoveny ve výkresové dokumentaci a technologických postupech. 

 

2.4.2 Shromáţdění údajů 

 

Na základě vystavených Protokolů o neshodě a Záznamů o neshodném výroku byly 

shromáţděny údaje, jejichţ výstupem bylo stanovení druhu a příčiny jednotlivých neshod.  

 

Rozdělení neshod dle příčiny - dodavatelské neshody: 

 dodána jiná jakost, 

 dodáno menší mnoţství, 

 chyba v pasportu, 

 chybná dokumentace, 

 jiná značka výrobce, 

 kratší ţivotnost, 

 materiálová vada, 

 nedodrţená vnitřní jakost, 

 nefunkční ukazatel, 

 netěsnost, 

 nevyhovující atest, 

 nevyhovující značení, 

 porezita, 

 povrchové vady, 

 praskliny, 

 rozměrová vada, 

 tepelné zpracování, 

 vada funkce, 

 vnitřní vada. 
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2.4.3 Frekvence měření 

 

Frekvence měření dodavatelských produktů je závislá na toku dodávek. V rámci 

mezioperační a konečné kontroly (výrobní neshody) je stanovena 100%  frekvence měření pro 

jadernou energetiku (kontrola hlavních dílců) a pro klasickou energetiku je stanovena 

výběrovou kontrolou. 

 

2.4.4 Analýza a vyhodnocení údajů 

 

Na základě analýzy získaných údajů byly zpracovány následující dokumenty, které 

jsou pouţity v této práci: 

 Přehled vystavených   protokolů  o  neshodě  za  období  2008,  2009                

a  období 01-06/ 2010 

 Dodavatelské neshody- přehled vystavených protokolů o neshodě za rok 2008, 

2009 a období 01-06/ 2010 

 Grafické znázornění protokolů o neshodě (Dodavatelské neshody za rok 2008,  

            2009 a období 01-06/ 2010) 

 Přehled typů neshod od jednotlivých dodavatelů za rok 2008, 2009  a  období 

01-06/ 2010 

 Grafické  znázornění  nejvíce  vyskytujících  se  neshod za období  2008, 2009  

a období 01-06/ 2010 

 

Získané údaje a jejich vyhodnocení v rámci provedené analýzy budou slouţit jako 

výchozí podklad pro stanovení limitních hodnot kritérií procesu P 420 resp. P 421  a P 422. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Analýza dodavatelských neshod 

 

Zboţí, které přichází do firmy Arako od dodavatelů se pohybuje v desítkách i tisících 

kusech podle druhu dodávky. Některé firmy dodávají malý počet kusů ve velmi vysokých 

cenách a naopak velmi mnoho kusů v malých cenách. Naše analýza se netýká celkových 

dodávek, ale pouze kusů evidovaných v protokolech o neshodách. Tento protokol se týká 

pouze reklamovaných kusů, které jsou předmětem dalšího řešení. Tyto protokoly se netýkají 

velikosti kusů, ale pouze mnoţství. Dodavatel, kterému firma reklamuje 1000 kusů s počtu 

dodaných, nemusí být špatný dodavatel, někdy můţe dojít pouze k záměně velikosti šroubků, 

matiček a podobného materiálu, coţ v protokolu znamená, záznam velkého počtu neshod, ale 

ve skutečnosti se jedná pouze o selhání lidského faktoru při vzniku minimálních škod. Jiný 

dodavatel naopak dodá jen několik kusů, z nichţ 1 či 2 jsou výrobky neshodné a škoda 

vznikla v podniku Arako zpoţděním termínu dodávky odběrateli je mnohem vyšší.             

Pro kaţdou neshody v dodávce zjištěnou při vstupní kontrole se vystavuje protokol o neshodě. 

Tento protokol je evidován a slouţí k odhalování příčin a způsobu řešení. Vystavením 

protokolu dojde k dohodě s dodavatelskou firmou o řešení potřebné neshody. Pokud dojde ke 

špatné dodávce neopravitelného druhu, zboţí je vţdy navráceno dodavateli a ten dodá zboţí 

nové v poţadované jakosti.  

Pokud se jedna o opravitelné neshody mohou se firmy dohodnout o opravě ve firmě 

Arako, kdy náklady na nutnou opravu nese dodavatelská firma nebo lze zboţí opět 

reklamovat u dodavatele. Neopravitelné neshody se formou reklamace vrací zpět dodavateli.  

Pokud dojde k reklamaci vzniklé jakýmkoliv způsobem nebo z jakékoliv příčiny 

nemusí jít o špatného dodavatele. Neshody mohou vzniknout z jakékoliv příčiny a nemusí být 

odhaleny při samotném výstupu z podniku. Vstupní kontrola firmy Arako, také nemusí vţdy 

odhalit neshodu hned na počátku. K odhalení některých neshod pak můţe dojít i při samotné 

počáteční výrobě ba dokonce k odhalení můţe dojít i při samotném výstupu produktu. Vada 

v dodávce můţe díky skryté vadě být odhalena v jakékoli fázi výroby. Pak opět dochází 

k záznamu do protokolu o neshodě a neshoda je řešena stejným způsobem s dodavatelem. 

Chybu vzniklou při výrobě, pak firma opět řeší, ale s tím rozdílem, ţe se jedná o neshodu 

výrobní. 



  

 30  

Analýza výskytu dodavatelských neshod spočívá v odhalování závaţných nedostatků, 

které mají vliv na kvalitu samotného produktu. Paretovy diagramy, odhalují priority při řešení 

těchto dodavatelských neshod, ukazují hranici mezi ţivotně důleţitou menšinou a uţitečnou 

většinou. 

Provedena Paretova analýza nám oddělí podstatné faktory řešeného problému od méně 

podstatných. Základem je vybrat skupinu neshod, zjistit jejich četnost a na základě toho 

vypočítat kumulativní součty a relativní kumulativní součty v procentech. Pomocí 

vypočítaných hodnot se sestrojí Paretův diagram a za pomocí určených kritérií dojde 

k oddělení ţivotně důleţité menšiny od uţitečné většiny. V budoucnu je potřeba přednostně se 

zaměřit na významné faktory, ale opomíjet nesmíme ani ty méně významné. Ţivotně důleţité 

menšiny se stanoví na základě průměrného ukazatele. 

Pro analýzu dodavatelských neshod v podniku Arako bylo vybráno období roku 2008, 

2009 a první polovina roku 2010. Pro objektivní srovnání bylo sledované období rozděleno po 

6 měsících z důvodu zadané analýzy pro období první poloviny roku 2010, tím  došlo ke 

vzniku 5 sledovaných etap. Jelikoţ se budou vytvářet tabulky a grafy, budou jednotlivý 

dodavatelé pro větší přehlednost označení jako Dod_01, Dod_02, apod. 

Data, která jsou v jednotlivých analýzách pouţita, pocházejí z dokumentace podniku 

Arako o neshodách. 

 

Tab. č. 1: Zjištěné dodavatelské neshody rozdělené podle skupin 
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3.2 Souhrnná analýza výskytu neshodných dodávek 

sledovaných pěti etap  

 

Dodavatelské neshody byly sečteny do jednotlivých skupin. Četnost skupiny byla 

devatenáct. Tyto četnosti byly seřazeny sestupně od nejčastějších aţ po ty méně časté. 

V dalším kroku došlo k výpočtu jejich kumulativních četnosti a relativních kumulativních 

součtu udávaných v procentech a následně byly vepsány do tabulky. Jednotlivé druhy 

dodavatelských neshod byly označeny velkými písmeny abecedy pro přehlednost v Paretově 

diagramu viz. tab. č. 1. 

Do přílohy číslo 1 byla umístěna výchozí tabulka celkových dodavatelských neshod. 

V této tabulce jsou neshody zapsány v pořadí, ve kterém se ve sledovaných etapách vyskytly, 

nezáleţí zde na četnosti  neshody. 

 

Tab. č. 2: Výpočet kumulativní a relativních kumulativních součtů v % 

 

 

 

Byl sestrojen Paretův diagram a v něm zakreslena Lorenzova křivka. Obr. č. 3 

zachycuje celkový počet dodavatelských neshod za sledované období. Údaje z tab. č. 2 nám 
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poslouţí k výpočtu průměrného ukazatele a to tak, ţe všechny četnosti neshod sečteme. Tento 

součet vydělíme počtem vad, výsledek pak stanoví nejniţší číslo pro ţivotně důleţitou 

menšinu, do které dále patří všechna vyšší čísla. Niţší čísla pak patří do skupiny uţitečné 

většiny. Pro sestrojení byl vyuţit program Statgraphics.   

 

 

 

Obr. č. 3: Paretův diagram za celé sledované období 

 

 

 

Z obr. č. 3 lze vyčíst, ţe pomocí vhodně zvoleného průměrného ukazatele došlo 

k oddělení ţivotně důleţité menšiny (vlevo od Lorenzovy křivky) od uţitečné většiny (vpravo 

od Lorenzovy křivky). Do skupiny ţivotně důleţité menšiny tedy patří dodavatelské neshody 

O – rozměrová vada (30,66%), A – dodána jiná jakost (52,09%) a K – nevyhovující značení 

(68,76%), B - dodáno menší mnoţství (76,80%), H - nedodrţena vnitřní jakost (82,48%)        

a M -  povrchové vady (87,97%). Na tyto neshody by se měl podnik zaměřit do budoucna 

přednostně, protoţe právě tyto neshody ovlivňují nejen dodávky, ale posléze i celkové 

plánování výroby. 
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3.3 Analýza výskytu dodavatelských neshod zjištěna 

vstupní kontrolou v jednotlivých etapách 

sledovaného období 

 

Pro samostatné analýzy výskytu dodavatelských neshod pro jednotlivá období,  bylo 

při postupu sestrojováni Paretova diagramu postupováno stejným způsobem jako u předchozí 

celkové analýzy za celé sledované období (viz. kapitola 3.2) s rozdílem zařazení 

dodavatelských neshod na jednotlivé etapy.  

 

Do přílohy byly uvedeny tabulky s označením neshod a výpočty kumulativních 

četností    a relativních kumulativních četnosti v procentech, Paretovy diagramy pro pět etap 

sledovaného období. Přehled neshod ţivotně důleţité menšiny je znázorněn viz tab. č. 3. 

 

Tab. č. 3: Přehled ŢDM v jednotlivých obdobích analýzy 

 

 

3.4 Vyhodnocení neshod z časového hlediska 

 

Za účelem vysledování trendu v jednotlivých etapách byla vytvořena tabulka, sloţena 

z devatenácti druhů dodavatelských neshod. Tyto dodavatelské neshody byly v jednotlivých 

etapách sečteny bez ohledu na dodavatelskou firmu. Tabulka nás rychle a přehledně seznámí 

s počtem dodavatelských neshod podle druhu v jednotlivých etapách. Jsou etapy, ve kterých 

se neshoda nevyskytuje vůbec, ale v další etapě v hojném počtu. Je důleţité při vyšším 

výskytu neshody ihned zaujmout nějaké stanovisko, aby jejich počet klesl nebo se jiţ více tato 



  

 34  

neshoda neopakovala. Podklady pro vytvoření této tabulky byly čerpány z přehledu 

vystavených protokolů o neshodách firmy Arako v dané sledované etapě.  

 

Z tabulky byly pro větší přehlednost vytvořeny tři bodové diagramy. Výsledky těchto 

digramů lze porovnat s tab. č. 3 ve které zaznamenávám přehled ţivotně důleţitých menšin 

v jednotlivých etapách analýzy. 

 

 

Tab. č. 4: Výskyt jednotlivých neshod za sledované období 

 

 

Vzhledem k velkému počtu neshod, došlo k rozdělení této tabulky na tři skupiny. Pro kaţdou 

skupinu byl vytvořen bodový diagram. Podklady byly čerpány z přílohové tabulky č. 1, kde 

jsou neshody abecedně seřazeny. První skupinu tvoří 7 druhů neshod s označením A, B, C, D, 

E, F a G. Druhou a třetí skupinu pak tvoří shodně 6 druhů neshod. 
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Obr. č. 4: Bodový diagram sedmi sledovaných druhů neshod 

 

Z obr. č. 4 je patrné, ţe k výrazným změnám došlo v páté etapě sledovaného období, 

kdy došlo k náhlému výskytu dodávek jiné jakosti. Při porovnání obr. č. 4 s tab. č. 4 výskyt 

jednotlivých neshod, došlo ke zjištění, ţe daný problém se vyskytuje v páté sledové etapě, 

týkající se období od 1. 1. – 30. 6. 2010 tento problém je aktuální a je zapotřebí se jim 

zabývat. Při bliţším srovnání tabulky s přehledovou tab. č. 4, lze zaznamenat v období od 30. 

6. – 31. 12. 2009 došlo k nárůstu dodání menšího mnoţství produktu k  30. 6. 2010 pak došlo 

k prudkému zlepšení, tím došlo k vyřešení tohoto problému a není třeba se jim dále zabývat. 

 

 

Obr. č. 5: Bodový diagram šesti sledovaných druhů neshod 

 

Obr. č. 5 s bodovým diagramem pro následujících šest druhů neshod nám poskytuje 

informace o tom, ţe v první polovině roku 2010 došlo ke zvýšenému výskytu nesprávně 
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značených dodávek, při srovnání s tab. č. 4 zjistíme, ţe tato neshoda v období pěti 

sledovaných etap se vyskytla jiţ podruhé, kdy její nejvyšší četnost se týká posledního 

sledovaného období a je důleţité se tímto problémem zabývat, aby došlo ke sníţení nebo 

k úplnému odstranění této dodavatelské neshody. Z přílohové tab. č. 9, lze zjistit o jaké 

dodavatelé se jedná. Ve sledovaném období došlo k výraznému poklesu neshod, 

s nedodrţenou vnitřní jakosti, proto není potřeba dále tuto neshodu řešit. Ostatní neshody se 

udrţovaly v mezích únosnosti.  

 

 

 

Obr. č. 6: Bodový diagram šesti sledovaných druhů neshod 

 

Z obr. č. 6 vidíme, ţe křivka rozměrové vady se v celé šíři drţí ve značné vzdálenosti 

od nulové hodnoty. Tento jev je patrný pouze u této neshody, to znamená, ţe tato vada se 

vyskytuje nejčastěji a ve vyšším počtu coţ vyplývá i z tab. č. 4 výskyt jednotlivých neshod v 

jednotlivých obdobích analýzy. Vada s označením písmene O se vyskytuje ve všech pěti 

obdobích analýzy. Tato vada se netýká pouze jednoho dodavatele o tom se můţeme 

přesvědčit z přílohové tab. č. 7. V první sledované etapě došlo i ke zvyšování povrchové 

vady, která dosáhla na konci roku 2008 nejvyššího bodu, pak nastal pokles, ale v páté etapě 

dochází k opětovnému zvýšení výskytu této neshody viz. tab. č. 4, proto je potřeba včas 

zaujmout nápravné opatření. K vytvoření tří obrázků s bodovým diagramem bylo pouţito 

programu Microsoft Excel. 
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3.5 Priority v oblasti dodavatelů 

 

Základní tabulka celkových neshod byla pomoci Paterova diagramu rozdělena na 

ţivotně důleţitou menšinu a uţitečnou většinu. Ţivotně důleţitou menšinu tvoří šest druhů 

neshod, kterými se budeme nadále zabývat. Ke kaţdé neshodě bude vytvořena tabulka, ve 

které bude označení dodavatele, počet dodaných kusů celkem, počet reklamovaných kusů, 

z těchto dat následně budou vytvořeny kumulativní součty a relativní kumulativní součty 

v procentech. Poté zhotovíme obr. č. 7 pomocí programu Microsoft  Excel. 

 

Tab. č. 5: Přehled rozměrových vad 

 

 

Dodavatelé byli seřazeni sestupně, podle celkového počtu reklamovaných kusů bez 

ohledu na druh dodávaného zboţí. Označení dodavatele názvem Ostatní, mají zbývající firmy, 
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jejichţ počet reklamací byl ve srovnání s ostatními niţší a nebylo nutno upozornit nebo 

jakýmkoliv způsobit řešit jejich dodavatelské neshody.  

Mezi tyto dodavatele patří Dod_06, Dod_35, Dod_04, Dod_43, Dod_07, Dod_20, 

Dod_15, Dod_24, Dod_41, Dod_48, Dod_14, Dod_16 a Dod_32. V příloze 7 je moţno nalézt 

původní tabulku pro rozměrové vady. 

 

 

 

Obr. č. 7: Paretův diagram pro rozměrové vady 

 

K vytvoření Paterova diagramu pro rozměrové vady bylo vyuţito programu Microsoft 

Excel. Sečtením všech reklamovaných poloţek jsme dospěli k číslu 4021, které bylo vyděleno 

počtem dodavatelů, kterým je číslo 19, výsledek po zaokrouhlení vyšel 212, čímţ jsme zjistili 

průměrný ukazatel. Z přehledové tabulky rozměrových vad viz tab. č. 5 lze zjistit, ţe do 

ţivotně důleţité menšiny patří dodavatelé s vyšším číslem neţ je průměrný ukazatel a tím 

bylo zjištěno, ţe do této skupiny patří čtyři dodavatelé. Na tomto základě byl sestrojen 

Paterův diagram.  

  

Stejným způsobem bylo postupováno i při vytvoření dalších pěti dodavatelských 

neshod. Jedná se o neshody dodané jiné jakosti, nevyhovujícího značení, dodaného menšího 

mnoţství, nedodrţené vnitřní jakosti a povrchových vad. Všechny tyto neshody včetně 
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přehledových tabulek společně s obrázky nalezneme v přílohách. Orientaci usnadní 

přehledová tab. č. 6. 

 

 

Tab. č. 6: Přehled dodavatelů z ŢDM 

 

 

3.6 Přehled všech dodavatelů firmy Arako 

 

Vzhledem k tomu, ţe firma Arako odebírá široký sortiment komponentu k výrobě 

průmyslových armatur pro energetiku, chemii a petrochemii má velké mnoţství různých 

dodavatelů. Svým dodavatelům klade poţadavky na jakost dodávek, která vzhledem k pouţití 

výrobků firmy Arako musí být vysoká. Dodrţet vţdy poţadovanou jakost není jednoduché, 

proto má firma svou vlastní vstupní kontrolu, kde je odhalena neshoda někdy jiţ při 

samotném vstupu dodávky do firmy. Tato zjištěná neshoda, musí být analyzovaná, určí se 

příčiny a poté dojde k  jejímu odstranění. Firma zaujme taková opatření, aby se tato neshoda 

znovu neopakovala. Je jen málo firem, které dodávají zboţí s malým počtem neshod. Pokud 

se jedná o neopravitelnou neshodu, můţe být celá dodávka navrácena zpět dodavateli. 

Některé vady nelze odhalit při vstupní kontrole a k odhalení dochází aţ při samotném 

zpracování dodávky.  

Byla vytvořena tabulka s přehledem veškerých dodavatelů ve všech sledovaných 

etapách, bez ohledu na druh dodávky. Vycházela jsem z tabulky v příloze číslo 13. 

Dodavatele byli seřazeni podle počtu reklamací z dodávky v kusech, následně byly 

vypočítány kumulativní součty a relativní kumulativní součty v procentech. Na základě této 

tabulky,  byl pomoci Paretova diagramu  a   programu  Microsoft  Excel vytvořen obr. č. 8. 
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Obr. č. 8: Paretův diagram pro dodavatele a jejich neshody 

 

 

 

Byla vytvořena tabulka viz. přílohová tab. č. 13, z níţ byl umístěn kaţdý třetí 

dodavatel do obr. č. 8, coţ umoţnilo větší přehlednost Paterova diagramu pro dodavatele           

a jejich neshody. Celý obr. č. 8 se stal čitelnější, neţ kdyby v něm bylo umístěno všech 47 

dodavatelů z pěti sledovaných etap. Sečtením všech reklamovaných neshod bylo dospěno 

k číslu 13 121, které bylo vyděleno počtem dodavatelů, kterým je číslo 47, výsledek po 

zaokrouhlení vyšel 279, čímţ se zjistil průměrný ukazatel. Z přílohové tabulky přehledu 

veškerých dodavatelů viz tab. č. 13 lze zjistit, ţe do ţivotně důleţité menšiny patří dodavatelé 

s vyšším číslem neţ je průměrný ukazatel a tím lze zjistit, ţe do této skupiny patří dvanáct 

dodavatelů z celkových čtyřiceti sedmi. Na tomto základě byl sestrojen Paretův diagram. 

 

 

 

 



  

 41  

3.7 Souhrnný pohled na analýzy 

 

Z předešlých tabulek a grafů lze vyčíst, ţe hlavním problémem současné doby je 

dodavatelská neshoda dodávka jiné jakosti, která má označení písmenem A. Hlavními 

původci podle analýzy jsou dodavatelské firmy Abaut a Fasteners. Jmenované firmy dodávají 

spojovací materiál, který do firmy Arako přichází v tisícových sériích, proto je důleţité brát 

tuto informaci na zřetel s tím, ţe odběratelské firmě nevzniká ţádná finanční škoda, jelikoţ 

lze zboţí navrátit dodavatelské firmě a ta zboţí v krátké době nahradí správným poţadavkem. 

Objektivní pohled na tuto analýzu je velmi zkreslený vzhledem k mnoţství dodávaného 

spojovacího materiálu. Důvod řešit či dokonce ukončit spolupráci s těmito firmami není 

nutný. Firma Arako by vzhledem k minulosti, kdy dodávky jiné jakosti byly nulové nebo 

minimální, měla tyto firmy upozornit na tento problém, jelikoţ v období od 1. 1. - 30. 6. 2010 

došlo k prudkému nárůstu. Tento problém není velmi závaţný, jde však o to, ţe můţe dojít ze 

strany firmy Arako ke zpoţdění dodávek jejich produktu zákazníkovi.  

Druhým vyskytujícím se problémem je nevyhovující značení dodávek. K této neshodě 

došlo jiţ v období od 1. 7. – 31. 12. 2008 a opět v období od 1. 1. – 30. 6. 2010. Tento 

problém se týká více firem, jde především o firmy Fasteners, Kebek, Jacpol a firmu 

Possession. Nedostatečné značení dodávek nemá vliv na funkčnost či další zpracování 

dodaného zboţí, jde především o rozlišení jednotlivých materiálů, rozdělení dodávek, 

přiřazování materiálu na jednotlivá pracoviště, k  jednotlivým zakázkám, přiřazování 

k celkům. Toto nedostatečné značení je problémem pro odběratele. Tato neshoda je řešena 

v podniku Arako, který na základě znalostí, díky dlouholeté práci s tímto zboţím uţ ví, kam 

jednotlivé kusy přiřadit. Zboţí nemusí být navráceno dodavateli, pouze se musí řádně 

rozdělit. Firma Arako by měla své dodavatele na tuto neshodu upozornit, přinese to méně 

problémů nejen dodavateli, ale i samotnému odběrateli. O neshodě pak nemusí být sepsán 

protokol a urychlí se tím u odběratele samotné rozdělení materiálů. Tento druh neshody je 

rychle odstranitelný. 

Třetí největší dodavatelskou neshodou je rozměrová vada. V hojném počtu se tato 

neshoda vyskytuje ve všech pěti sledovaných etapách. K mírnému poklesu došlo k 31. 12. 

2009, následně pak došlo k ještě většímu nárůstu neţ v minulém období. Tato neshoda se týká 

převáţného počtu dodavatelů. Záleţí však na objemu dodávek. Jestliţe firma dodává menší 

mnoţství zboţí do firmy Arako, je i podíl jejich neshod vůči větším dodavatelům 

zanedbatelný. Mezi největší podílníky neshod rozměrových vad patří firmy FS Group, OZT 
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Touţim, MaxMothes a firma Güschu. Firma Güsch tvoří téměř 50% všech dodávek s těsnicím 

materiálem.  

 

Opět je na místě připomenout, ţe dodávky nejsou v přehledových tabulkách zapsány 

podle druhu dodávky, ale podle mnoţství neshod. Tyto tabulky jsou pouze orientační a 

zaměřují se na neshody evidované v protokolech o neshodách. Některé neshody jsou závaţné 

a ovlivňují plynulý chod firmy Arako, jiné neshody jsou pro chod podniku méně důleţité. 

K realizaci včasných a kvalitních dodávek produktů firmy Arako jsou však stejně důleţité.  

Ostatní druhy neshod vyskytující se v niţších počtech nevedou k nutným opatřením     

u dodavatele. Je pouze na firmě Arako a na oddělení jakosti jaký postup pouţijí při jednání    

a nápravném opatření s dodavatelskými firmami. Analýzou všech druhů neshod došlo 

k závěru, ţe není nutné ukončit spolupráci s některou s mnoha dodavatelských firem. 

Doporučující je pouze včasné upozornění na zvyšující se počet neshod. 

 

 

3.8 Návrh postupu řešení vzniklé neshody s dodavatelem 

 

Hlavním cílem firmy Arako je udrţet se ve světové špičce mezi výrobci průmyslových 

armatur a výrobního sortimentu. Konkurenční boj o zákazníka není jednoduchý, stále je třeba 

výrobu zdokonalovat, automatizovat a tím i sniţovat počet neshod. Arako se zaměřuje na 

základní výrobní procesy a od svých dodavatelů vyţaduje rozvíjet a zdokonalovat své výrobní 

schopnosti. Ţádá, aby všichni dodavatelé byli schopni ukázat a zajistit poţadavky, které 

produkty firmy Arako vyţadují. Ţádá jejich jakost, technologii, řádné plnění dodávek. Výběr 

dodavatelů se provádí na základě faktorů, mezi něţ patří:   

 zajištění kvality, 

 plnění dodávek, 

 konkurence schopné cenové kalkulace, 

 rozvoj dlouholetých vztahů, 

 dobrá pověst, atd. 

 

Pokud dojde k výběru firmy pro dodavatelské účely, je s touto firmou sepsána 

dodavatelská smlouva, která obsahuje všechny právní náleţitosti. Spolupráce probíhá na 

základě konkrétních písemných objednávek.  
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V této práci navrhuji tento postup při řízení neshodné dodávky: 

1) vstupní kontrola vystaví protokol o neshodě, 

2) identifikace druhu neshody a identifikace vzniku, 

3) jednání s dodavatelskou firmou písemnou formou, 

4) náprava v podniku Arako, kdy náklady uhradí dodavatelská firma nebo navrácení 

celé dodávky zpět dodavateli, 

5) pokud se jedná o náhodné či méně časté neshody je celé jednání uzavřeno 

6) pokud jde o často opakující se neshody, měla by firma Arako zváţit rozhodnutí     

o rozvázání dodavatelského poměru 

7) s nekvalitní dodávkou vznikají problémy s dodáním produktu firmy Arako 

zákazníkovi 

8) setkání zástupců firmy Arako s dodavatelskou firmou a hledání příčin vzniku 

neshod, navrhnout nápravná opatření 

9) snaha o kvalitní opětovnou spolupráci 

10)  předejít problému s vyhledáváním nového dodavatele 

11)  vzájemná spolupráce je důleţitým bodem obou stran 

 

 

Dle mého názoru by firma dodavatelská i odběratelská měla brát tyto fakta na zřetel. 

Kaţdá negativní změna je krokem zpět a zůstat konkurenceschopný na dnešním silném          

a náročném trhu, není jednoduché. 
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4 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

 

Výroba průmyslových armatur, zahrnuje celou řadu výrobních procesů a velmi 

sloţitých a komplexních technologií. Ani zde není moţné předejít neshodám. Důleţitou roli 

ale hraje jiţ materiál, který do firmy Arako přichází od dodavatele. Firma klade důraz na 

eliminaci těchto neshod a tento problém se snaţí odhalovat jiţ při vstupní kontrole.  

Není samozřejmě moţné odhalit veškeré dodavatelské neshody, ale dochází k odhalení 

jejich převáţné většiny. Je nutno stále zvyšovat kvalitu výrobků a k tomu je potřeba neustále 

komunikovat s dodavateli a navrhovat zlepšení společné spolupráce a tím zkvalitňovat            

i dodávky. 

Na základě získaných informaci z  reklamačních protokolů firmy Arako pro 

vypracování mé bakalářské práce, navrhují některá menší zlepšení, která by usnadnila 

propojenost informací v podniku a usnadnila rychlejší odhalování zvyšujícího se počtu 

neshod pro včasné informování dodavatele o tomto vznikajícím problému.  

 

 Rychlý, včasná a přesný záznam neshody nejen do protokolu o neshodách, ale   

i do vhodného softwarové systému. 

 

 Pro snadnější a rychlejší kontrolu stávající situace, vytvářet grafy, které odhalí 

stoupající počet neshod. 

 

 Včas upozornit dodavatele na třeba i sebemenší náznak vzrůstu počtu neshod. 

 

 Jednotnost záznamů a jejich uschování po etapách co umoţní snadnější 

orientaci v dokumentech. 

 

 Pravidelně vyhodnocovat dodavatele a tím zjišťovat u kterého je nutno dbát na 

zvýšení kvality dodávek. 

 

 Neustálá kontrola dokumentace je základem předcházení nárůstu neshod. 

 

 Upozorňovat dodavatele na nutné poţadavky na jakost dodávky.  
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5 ZÁVĚR 

 

Cíle  této bakalářské práce byla analýza neshod od dodavatelů za sledované období 

pomocí tabulek a obrázků. Formou Paretovy analýzy došlo k oddělení ţivotně důleţité 

menšiny od uţitečné většiny a poukázat na nejčastější druhy vyskytujících se neshod. 

Teoretická část obsahuje základní pojmy a následně některé nástroje managementu 

jakosti, které byly pouţity v praktické části této práce. Tato část ještě obsahuje charakteristiku 

a historii společnosti Arako i řízení společnosti v součastné době.  

V praktické části bylo vytvořeno pět sledovaných etap, pomocí interních dat 

z protokolu o neshodách zaznamenaných do formulářů, došlo k přepsání dat do softwarového 

systému pro následné zpracování. Pomocí filtru došlo k výběru potřebných dat pro sestrojení 

tabulek. Formou Paretovy analýzy a na základě dat, byly určeny nejčastější dodavatelské 

neshody, následně i určen nejhorší dodavatel. Jeho označení zapříčil vysoký počet reklamací.  

Z důvodu neúplné informace o neshodách v podniku, které neinformují o podílu 

neshod  na celkových dodávkách, doporučuji postupovat podobným způsobem  jakým jsou 

analyzována data na vstupu v této práci. Z poskytnutých materiálů nebylo moţno rozeznat 

mnoţství celkové dodávky a tím zjistit procento neshod. Záznamy se týkaly počtu neshod 

v kusech a tím došlo k tomu, ţe nejhůře dopadla firma, dodávající spojovací materiál. S tímto 

dodavatelem má firma Arako dlouhodobě dobrou zkušenost. O rozvázání dodavatelského 

poměru nelze v ţádném případě uvaţovat.  

Reklamované zboţí a jejich vystavené protokoly o neshodách nedělají rozdíl mezi 

minimální hodnotou za kus v korunách a mezi kusem s vyšší hodnotou. Firma, která dodala 

tisíce kusů zboţí v minimální hodnotě, je zde srovnávána s firmou, která dodala zboţí 

v malém mnoţství kusů, jehoţ hodnota měla velmi vysokou částku.   

Závěrem práce je návrh na zlepšení evidence a informovanosti o neshodách. Pokud by 

došlo k zavedení navrhovaného opatření, došlo by k odhalení nárůstu neshod a by podnikla 

rychlé opatření, čímţ by docházelo k udrţení neshod v únosných mezích. Je však nutné zavést 

softwarovou evidenci, neustále doplňovat informace o dodavatelských neshodách                    

a  pravidelně tyto informace vyhodnocovat. 
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