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ANOTACE 

Disertační práce se zaměřuje na rozvoj metodiky zlepšování jakosti a její praktické 

uplatnění. V teoretické části práce shrnuje nejnovější poznatky o existujících postupech, 

metodách a nástrojích zlepšování jakosti. Byla provedena identifikace vhodných metod, jejich 

modifikace a kombinace pro podporu aktivit zlepšování a také jejich systematické členění. 

Pozornost byla věnována projektovému a vizuálnímu managementu, významu týmové 

spolupráce a byly identifikovány přínosy a překáţky efektivního uplatňování metod a nástrojů 

zlepšování jakosti v praxi. Byla specifikována velmi podstatná podpora vrcholového vedení a 

důleţitost komunikace uvnitř organizace. 

Model zdokonaleného přístupu ke zlepšování jakosti principiálně vychází z metodologie 

neustálého zlepšování (Demingova cyklu PDCA).  Pozornost byla zaměřena především na 

efektivní realizaci jednotlivých kroků všech pěti navrţených fází. Kroky metody „Quality 

Journal“ a některé přístupy při řešení problémů pomocí procesu Global 8D tvoří základní bázi 

navrţeného modelu, jenţ je doplněn o metody a nástroje a jejich případné kombinace, které 

lze vyuţít v dílčích krocích navrţeného modelu. 

Poslední část práce je věnována ověření modelu v podmínkách společnosti vyrábějící 

interiérové komponenty pro automobilový průmysl. Nejprve byl identifikován problém 

s vysokým počtem neshodných jednotek při výrobě výplně zadních dveří. Dále pak byla 

provedena analýza příčin problému s vyuţitím Ishikawova diagramu a pro porovnání byla 

uvedena i metoda 5WHY. Následovala fáze návrhu a realizace opatření a kontrola účinnosti 

přijatého opatření. 

Praktické ověření modelu prokázalo vhodnost zpřesnění navrţeného modelu ve fázi 

identifikace všech potenciálních příčin a ve fázi kontroly účinnosti implementovaných 

opatření.  

Ověření modelu poskytuje moţný návod, jak řešit definovaný problém a jaké metody či 

nástroje je vhodné pouţít. Navrţený model lze uplatnit ne jen v automobilovém průmyslu, ale 

i v jiném odvětví podnikatelské činnosti.  
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ANNOTATION 

The thesis focuses on the development of quality improvement methodology and its 

practical application. The theoretical part summarizes the latest knowledge on existing 

practices, methods and tools of quality improvement.  The identification of appropriate 

methods was made and their modifications and combinations of activities to support and 

improve and their systematic classification as well. The attention was addressed to visual and 

project management, the importance of teamwork and identified benefits and barriers to 

effective application of methods and tools of quality improvement in practice. A substantial 

support of top management and the importance of communication within the organization was 

specified. 

The model improved access to quality improvement which is based on the principle of 

continuous improvement methodology (Deming PDCA cycle). Attention was focused on the 

efficient implementation of individual steps of the proposed five phases. The steps of "Quality 

Journal" method, and some approaches to solve problems by using the Global 8D process 

form the basis of the proposed model, which is completed by methods and tools and their 

possible combinations, which can be used in intermediate steps of the proposed model. 

The last part of this thesis is devoted to the validation of the model in terms of producing 

interior components for the automotive industry. First problem was identified with a high 

number of nonconforming units in the production of rear door panels. Furthermore, an 

analysis of the root causes was carried out by using the Ishikawa’s diagram and to compare 

5WHY method was introduced. It was followed by the proposal and implementation of action 

phase and the effectiveness verification of the action which was implemented.  

Practical validation of the model showed the suitability of the proposed refinement of the 

model at the identification of potential causes  and effective  verification of implemented 

action phase.  

The model validation provides possible guidance on how to solve the defined problem 

and what methods or tools should be used. The proposed model can be applied not only in 

automotive industry but also in other business sectors.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

              
       

ZKRATKA VÝZNAM 

ANOVA Analýza rozptylu 

Cg, Cgk Indexy způsobilosti systému měření 

DOE Plánování experimentů 

DFA Design for Assembly 

DFM Design for Manufacturability 

FFA Analýza silového pole 

FMEA Analýza moţností vzniku vad a jejich následků 

FTA Analýza stromu poruchových stavů 

G8D Řešení problémů procesem Global 8D 

ISO International Standard Organization 

MSA Analýza systému měření 

PDCA/PDCS Demingův (cyklus) kruh jakosti 

PERT Program Evaluation and Review Technique 

PPAP Proces schvalování dílů k výrobě 

PPM Parts per million 

Ppk (Cpk) Indexy způsobilosti procesu 

QFD Quality Function Deployment 

SIT Strukturované inventivní myšlení 

SPC Statistická regulace procesu 

TQM Total Quality Management 

TRIZ Tvorba a řešení inovačních zadání 

8D Osm disciplín 
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1. ÚVOD 

Zlepšování jakosti je dle stávající terminologie chápáno jako část managementu jakosti, 

jeţ se zaměřuje na zvýšení schopnosti plnit poţadavky na jakost [1]. Jedná se tedy o aktivity, 

jejichţ cílem je dosaţení vyšší úrovně jakosti v porovnání s předchozím stavem. Zlepšování 

jakosti se dosahuje zlepšováním procesu.  

V současném chápání pojmu jakosti, jako míry schopnosti plnit poţadavky, termín 

zlepšování jakosti zcela nepostihuje všechny aktivity zlepšování, kterým by kaţdá organizace 

měla věnovat pozornost. Proto se jiţ nezdůrazňuje, ţe se jedná zejména o zlepšování jakosti, 

ale pouţívá se zkrácený termín „zlepšování“. Metodické postupy, které byly vyvinuty zejména 

pro zlepšování jakosti, jsou přitom plně vyuţitelné pro jakékoliv aktivity zlepšování. 

Zlepšování by v ţádném případě nemělo být povaţováno za jednorázovou aktivitu, která 

po dosaţení plánovaných cílů končí. Naopak, proces zlepšování by měl být chápán jako 

nepřetrţitý proces, ve kterém by dosaţený zlepšený stav měl být východiskem pro další 

zlepšování.  

Toto neustálé zlepšování je pro kaţdou organizaci důleţité z řady důvodů. Uveďme si 

alespoň tři z nich:  

 Neustálý vývoj vědy a techniky přináší celou řadu nových příleţitostí ke zlepšování. 

 Konkurenti věnují aktivitám zlepšování výraznou pozornost a usilují o získání 

konkurenčních výhod. 

 Aktivity zlepšování podporují aktivní zapojení pracovníků do plnění cílů organizace. 

 

Neustálé zlepšování je jedním ze základních principů komplexního („totálního“) 

managementu jakosti (TQM) a stalo se rovněţ jednou ze zásad managementu jakosti, ze 

kterých vycházejí normy souboru ISO 9000. Je důleţitou součástí dosaţení a udrţení 

konkurenceschopnosti a mělo by se stát trvalým cílem kaţdé organizace [2,3]. 

Aktivity zlepšování mají mnoho společného s obecným řešením problémů. Hlavní rozdíl 

je v tom, ţe aktivity zlepšování jsou plánovány a obvykle organizovány jako části rozsáhlého 

programu, zatím co aktivity řešení problémů jsou obvykle bezprostřední a neplánované [4]. 

Přes tyto rozdíly, podobnost cíle znamená, ţe v obou případech lze pouţít podobný přístup. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, zlepšování by v ţádném případě nemělo být povaţováno za 

jednorázovou aktivitu, která po dosaţení plánovaných cílů končí. Naopak, proces zlepšování 

by měl být chápán jako nepřetrţitý proces, ve kterém by dosaţený zlepšený stav měl být 

východiskem pro další zlepšování.  

 Základem musí být to, aby se neustálé zlepšování stalo přirozenou součástí systému 

managementu, tedy ne jen systému managementu jakosti, a aby mělo ustálený postup. Tento 

postup je ve všech známých přístupech rozvinutím jiţ několikrát zmíněného Demingova 

PDCA cyklu, který tvoří rámec metodiky zlepšování. Právě rozvoj metodiky zlepšování jakosti 

a její praktické uplatnění bude hlavní náplní disertační práce. Stěţejní cíle disertační práce 

jsou navrţeny takto: 

 

1. Analýza jednotlivých přístupů ke zlepšování jakosti – cílem je popsat hlavní 

metodologické přístupy ke zlepšování jakosti (PDCA vs. Six Sigma) a jejich rozdíly na 

základě důkladně provedené analýzy současného stavu v této oblasti včetně specifikace 

organizační podpory a zajištění realizace zlepšování jakosti. Různé přístupy k problematice 

neustálého zlepšování budou poukazovat na hlavní rozdíly - půjde o konfrontaci informací 

publikovaných v literatuře s ryze praktickými zkušenostmi, které autor disertační práce 

v průběhu své praxe v automobilovém průmyslu získal. 

 

2. Specifikace vhodných metod pro zlepšování jakosti – identifikace vhodných metod, 

jejich modifikace a kombinace pro podporu aktivit zlepšování a provést jejich systematické 

členění. 

 

3. Návrh modelu zdokonaleného přístupu ke zlepšování jakosti – cílem je navrhnout 

model zlepšování jakosti optimalizující vyuţití vhodných metod při realizaci procesu 

zlepšování s důrazem na jejich provázanost a efektivní vyuţití. 

 

 

4. Praktické ověření navrţeného modelu – ověření vybrané části navrţeného modelu 

zlepšeného přístupu v podnikové praxi, a tak získat důleţitou zpětnou vazbu. 

 



Rozvoj metodiky zlepšování jakosti a její praktické uplatnění 
_________________________________________________________________________________ 

 

9 

 

3. PROCES NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ A JEHO PODSTATA 

Na základě uvedeného je vhodné se nejprve zabývat samotnou podstatou procesů 

vedoucích ke zlepšování jakosti a pochopit je tak, aby bylo moţné si odpovědět na otázku, 

proč neustále zlepšovat všechny procesy ve firmě. A poté pozornost autora práce bude 

zaměřena na jednotlivé kroky procesu neustálého zlepšování a také budou zmíněny platné 

zásady neustálého zlepšování.  

Nejvhodnějším způsobem podstatu zlepšování jakosti charakterizoval Juran tzv. “Trilogii 

jakosti” [5]. Juran v podstatě chápe management jakosti jako trojici velmi rozsáhlých aktivit - 

plánování, řízení a zlepšování jakosti.  

Řízení jakosti obvykle reaguje na výskyt sporadických nedostatků. Jejich typickým 

představitelem mohou být pasivní reklamace, skluzy ve výrobě, prostoje apod. Tyto 

sporadické odchylky od stabilizovaného stavu jsou svým způsobem záludné, protoţe bývají 

velmi rychle identifikovatelné a nabývají někdy i drastických obrysů, jako např. řešení 

rozsáhlých havárií apod. V rámci regulace jakosti pak jde většinou o to, aby sporadické 

nedostatky byly co nejdříve zahlazeny, např. vyřízením reklamace zákazníka. Zmiňovaná 

záludnost je pak v tom, ţe odstraňování sporadických nedostatků váţe v podniku často 

velkou část kapacit a zdrojů. Je nutné si uvědomit, ţe tento proces není zlepšováním, ale 

pouze návratem k jiţ jednou dosaţené úrovně. 

Podstatou zlepšování je totiţ odstraňování chronických nedostatků v ţivotě firmy, které 

jsou často latentní a osazenstvo je buď vůbec nevnímá jako handicap, nebo je bere jako 

nutné zlo. Příkladem chronických nedostatků můţe být nedostatečná kvalifikační struktura 

pracovních sil, opakované neshody v dodávkách od monopolního dodavatele, fyzické 

opotřebení výrobních zařízení, nevhodné řešení materiálových toků apod. Díky odhalovaní 

tohoto typu nedostatků a řešení takových projektů, které je dokáţe jednou provţdy eliminovat, 

můţe firma dosáhnout nové úrovně pro regulaci jakosti, kterou i Juran charakterizoval 

významným sniţováním nákladů na jakost [6].  

Lze konstatovat, ţe management českých firem zatím nevyuţívá dostatečným 

způsobem impulsů k tomu, aby metodologie zlepšování byla účinně aplikovaná v podnikové 

praxi. Základním problémem, který předchází samotné aplikaci, je neznalost metodologie 

zlepšování, jeţ je alfou a omegou, bez které se firma v rámci konkurenčního boje neobejde. 
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4. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ V SYSTÉMECH MANAGEMENTU 
JAKOSTI 

Podle všeobecných poţadavků na systém managementu jakosti a dle souboru norem 

ISO 9000 organizace musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udrţovat systém 

managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivnost v souladu s poţadavky normy [7].  

Pod pojmem „neustálé zlepšování“ zahrnujeme takové aktivity, které vedou 

k dosažení nové, doposud nedosažené lepší úrovně v jakýchkoliv oblastech života 

organizací. 

Z výše uvedené citace [6] je zřejmé, ţe úhel pohledu na pojem „neustálé zlepšování“ 

můţe být různý stejně jako tomu je u samotné definice „jakosti“, a tedy záleţí pouze na 

interpretaci a pochopení. Nicméně zjednodušeně lze „neustálé zlepšování“ chápat jako nikdy 

nekončící proces dosahování lepší úrovně neţ je současný stav. Poţadavek na proces 

neustálého zlepšování je definován rovněţ v osmé kapitole normy ČSN EN ISO 9001 [7] 

nazvané „Měření, analýza a zlepšování“. 

Neustálé zlepšování vyţaduje také podporu vrcholového vedení. Vrcholové vedení musí 

poskytnout důkazy o své osobní angaţovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování systému 

managementu jakosti a neustálém zlepšování jeho efektivnosti.  

Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu jakosti a aby se 

vyhodnotilo, kde lze provádět neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, 

musí organizace určovat, shromaţďovat a analyzovat vhodné údaje. To musí zahrnovat údaje 

získané jako výsledek monitorování a měření a údaje z jiných odpovídajících zdrojů [8].  

Zlepšování se můţe realizovat různými přístupy, od průběţného neustálého zlepšování 

v malých krocích aţ po strategické projekty se skokovým zlepšováním. Organizace má mít 

vytvořen proces pro identifikování a řízení činností zlepšování. Tato zlepšování mohou mít za 

následek změnu produktu nebo procesů a dokonce změnu systému managementu jakosti 

nebo změnu organizace [9].  

Pro neustálé zlepšování je v organizaci potřeba vytvořit vhodné podmínky. K zajištění 

budoucnosti organizace a spokojenosti zainteresovaných stran má vedení vytvářet kulturu, 

která aktivně zapojuje zaměstnance do hledání příleţitostí pro zlepšování výkonnosti 

procesů, činností a realizaci výrobků [10,11].   
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5. PŘÍSTUPY KE ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI 

5.1 Cyklus PDCA /PDCS a metoda „Quality Journal“ 

Postup neustálého zlepšování uváděný v kapitole 3 je v podstatě rozpracováním 

Demingova cyklu PDCA / PDCS (Plan – Do – Check – Act - Standardize), který je základním 

modelem zlepšování jakosti. Tento cyklus (viz obr. 5.1) se skládá ze čtyř fází, ve kterých by 

mělo probíhat zlepšování jakosti nebo provádění změn. Jedná se o cyklus, který nemá konec 

a měl by se pro zajištění neustálého zlepšování stále opakovat [12,13]. 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Cyklus PDCA 

 

V podstatě všechny pouţívané metodiky zlepšování jakosti, případně řešení problémů, 

jsou rozpracováním těchto čtyř základních kroků cyklu PDCA / PDCS. V literatuře lze nalézt 

celou řadu různých přístupů, které jsou však ve skutečnosti pouze různými modifikacemi 

základního algoritmu. Postup neustálého zlepšování uváděný v normách souboru ISO 9000 

[1,7,9] je v podstatě upravenou metodikou zlepšování jakosti, jeţ je označována jako „Quality 

Journal“ [14], případně i jako „Deník jakosti“ [15]. Porovnání jednotlivých kroků obou postupů 

ukazuje, ţe si v podstatě odpovídají.  

Metoda „Quality Journal“ je jedním ze systematických přístupů zlepšování jakosti. Tato 

metoda byla převzata z japonského přístupu k řešení problémů nazývaného QC Story. Jde 

v podstatě o podrobněji rozpracovaný cyklus PDCA, který je zvláště vhodný v případě řešení 

chronických problémů [16]. Jedná se o systematický postup zlepšování procesu, který 

probíhá v sedmi krocích - identifikace problému, sledování problému, analýza příčin 

problému, návrh a realizace opatření k odstranění příčin problému, kontrola účinnosti 

opatření, trvalá eliminace příčin problému, zpráva o postupu řešení problému a plánování 

budoucích aktivit [14,17]. V disertační práci je kaţdý z těchto kroků detailně charakterizován 

stejně jako podpůrné nástroje a techniky, které lze v jednotlivých krocích efektivně vyuţít. 
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5.2 Řešení problémů pomocí procesu Global 8D a jeho porovnání 
s metodou „Quality Journal“ 

Aktivity zlepšování mají mnoho společného s přístupy k řešení problémů. Global 8D 

(G8D) je velmi účinná standardizovaná metoda šetřící čas a investice v situaci, kdy se náhle 

objeví problém, jehoţ příčina je neznámá, kdy je třeba problém řešit co nejrychleji, nejúčinněji 

a přitom ochránit zákazníka od neţádoucích důsledků.  

Proces G8D se aplikuje na stávající systém v situaci, kdyţ vznikne problém. Proces 

G8D hledá definici a pochopení problému. Nalézá odpovědi na otázky, proč proces funguje 

mimo cílový stav a poskytuje mechanismus pro určení kořenových příčin a implementaci 

vhodného nápravného opatření [18,19]. 

Jednotlivé kroky G8D (8D = osm disciplín) jsou:  

D0 - Příprava na proces G8D, D1 - Zaloţení týmu, D2 - Popis problému, D3 - Navrţení 

dočasných nápravných opatření, D4 - Definování a verifikování kořenových příčin a „míst 

úniku“, D5 - Výběr a ověření (verifikace) trvalých nápravných opatření, D6 - Implementace a 

validace trvalých nápravných opatření, D7 - Prevence opětovného výskytu problému,          

D8 - Uznání týmových a individuálních příspěvků 

Pro kaţdý krok procesu G8D je zpracován kontrolní seznam otázek, které jsou vodítkem 

pro realizaci jednotlivých aktivit a umoţňují ověřit, zda v dané fázi nebylo něco opomenuto. U 

řady kroků jsou pro podporu práce týmu zpracovány pracovní formuláře usnadňující 

systematický postup řešení.  

Hlavní rozdíly mezi metodou G8D a „Quality Journal“ spočívá zejména v důrazu na 

realizaci dočasných opatření, která mají zajistit, aby vzniklý problém nijak nepocítil zákazník v 

budoucnu. Dalším specifickým úkolem postupu G8D je stanovení „míst úniku“. Identifikace 

místa úniku poskytne informace, zda stávající kontrolní systém je schopen problém 

detekovat, pokud ne, je potřeba navrhnout změny kontrolního systému.  

Oproti metodě „Quality Journal“ postup G8D neopomíjí velice důleţitou součást 

posledního kroku řešení, ve kterém se shrnují zkušenosti týmu a zpracovává zpráva G8D.  

V podnikové praxi se s aplikací procesu G8D lze setkat především v automobilovém 

průmyslu, kde je kladen velký důraz na řešení problémů a hlavně zlepšování současného 

stavu v organizaci.  
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5.3 Filozofie Six Sigma 

Six Sigma shrnuje některé známé postupy a nástroje jakosti, které jsou známy jiţ 

z dřívějška, např. TQM [2], ale přináší samozřejmě i nové postupy a přístupy. Je pouţitelná 

pro všechny typy organizací, nejen tedy pro organizace zabývající se výrobou. Dosaţení 

úrovně Six Sigma znamená, ţe se podnik dostává na špičkovou úroveň v oblasti jakosti a 

výkonnosti. Kromě spokojených zákazníků to v důsledku znamená i dramatické sniţování 

nákladů, zvýšení prodeje a zisku. Six Sigma však má pozitivní  vliv i v nehmotné oblasti (lepší 

komunikace, zainteresovanost vzhledem k jakosti, aj.). Filozofie Six Sigma je postavena na 

modelu DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve) [6,10,20]. 

Model DMAIC, je-li náleţité implementován, ponechává chybě jen malý prostor. 

Samozřejmě pouţívá klasické nástroje zlepšování jakosti, ale pouze k tomu, aby v úvodní fázi 

změřil a následně ve fázi inspekce kontroloval, zda podniknuté kroky sníţily proměnlivost 

analyzovaného procesu.  

  Filozofie Six Sigma značně vyuţívá statistiku v oblasti řízení jakosti. Projekty Six Sigma 

by měly být zaměřeny na definici klíčových proměnných spojovaných s daným procesem a 

poté na zlepšení tohoto procesu a odstranění odchylek [21,22].  

Dalším významným rozdílem a výhodou v porovnání s tradičními přístupy k zlepšování 

jakosti je, ţe Six Sigma investuje do jedinců s potenciálem. Praktické zkušenosti potvrzují, ţe 

klasické nástroje zlepšování jakosti, které jsou blíţe charakterizovány v kapitole 6, se často 

pouţívají velice nesourodými způsoby. Six Sigma je znovu zavádí v rámci strukturovaného 

přístupu, který jim vrací jejich poţadovanou efektivitu a zároveň odstraňuje některé z mýtů, 

které je obklopují [23,24].  

Opodstatněným přínosem přístupu zlepšování jakosti zaloţeným na aplikaci jednotlivých 

fází Six Sigma je redukce nákladů, zvýšení jakosti a výkonnosti organizace.  

 

5.4 Systematický přístup ke zlepšování jakosti a jeho význam 

Algoritmus jednotlivých kroků neustálého zlepšování představuje konkrétní realizaci 

systematického přístupu k neustálému zlepšování.  

Aplikace systematického přístupu ke zlepšování není nijak omezená plánovanou dobou 

řešení. Systematický přístup by měl být pouţit jak v případech, kdy řešení trvá několik 
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měsíců, tak i při řešení krátkodobých úkolů zlepšování jakosti [10].  

Mezi typické projevy nesystematického přístupu patří netýmový přístup, problém s 

časovým deficitem, nedostatek údajů o procesu potřebných k objektivní analýze moţných 

příčin, nedostatek záznamů pro ověření účinnosti opatření před zavedením trvalých změn, 

provádějí se nahodilé změny více parametrů současně apod. [15]. 

V běţné praxi, ve snaze celý proces zlepšování urychlit, často dochází k přeskakování, 

zkracování či tu a tam dokonce k vynechání důleţitých kroků systematického postupu. 

Výsledek však obvykle bývá zcela opačný, neboť dosaţení úspěšného řešení se naopak 

oddálí, coţ se z ekonomického pohledu nakonec projeví i ve vyšších nákladech.  

 

5.5 Skokové zlepšování a zlepšování po malých krocích 

Při neustálém zlepšování se uplatňují dva základní postupy, a to skokové zlepšování a 

zlepšování po malých krocích. Tyto postupy jsou základem dvou přístupů ke zlepšování, 

které se označují jako Reengineering a Kaizen [6]. 

Reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci (re-

design) podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaţeno dramatického zlepšení z hlediska 

kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, jakost, sluţby a rychlost.  

Reengineering není jen rychlý a zaručený způsob nápravy či nový trik, který slibuje skok 

v jakosti výrobků a sluţeb, jeţ organizace dodávají či poskytují nebo výrazné sniţování 

nákladů. Reengineering je radikální proměna firmy, v podtitulu je dokonce označován jako 

manifest revoluce v podnikání [25,26]. Reengineering rovněţ úzce souvisí s budováním 

systému managementu jakosti v podniku a jako takový je tudíţ procesem trvalým, který není 

nikdy ukončen a neustále se vyvíjí. Pojem reengineeringu pokrývá celý soubor podnikových 

aktivit, sahajících od zajišťování prvotřídního řešení procesů aţ po znovuobjevení smyslu a 

cílů podnikání [27]. Obsah reengineeringu je dán šířkou a hloubkou změn, ke kterým má dojít.  

Průběţné a stálé zlepšování v malých krocích (Kaizen) vyţaduje spoluúčast všech 

pracovníků podniku v rozsahu nesrovnatelném s dosavadním stavem. Týká se to nejen 

odborných vědomostí, nýbrţ také vztahů mezi lidmi. Jinými slovy, Kaizen vyţaduje jinou 

podnikovou kulturu, neţ jaká v našich českých podnicích mnohdy stále ještě přetrvává. 

Zavedení tohoto systému tedy nevyţaduje ţádné nové techniky, ale vyuţívá těch 

nejosvědčenějších z nich. První zkušenosti s vyuţitím této koncepce v našem prostředí 
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dokladují, ţe zavedením Kaizen ve svém podniku lze dosáhnout zvýšení produktivity práce o 

30 – 50 % a více (bez dodatečných kapitálových investic) [6]. 

Nezastupitelnou a veledůleţitou částí je přítomnost vedení na operativní rovině, stejně 

jako boj proti plýtvání nebo změna v systému odměňování [28, 29].    

Míra uplatnění přístupu „Kaizen“ a „Reengineeringu“ závisí na konkrétní situaci a na 

úrovni organizace. Reengineering je vhodný zejména pro organizace, které zůstávají pozadu 

(pokud to jsou schopny zvládnout finančně), zatím co Kaizen je vhodný pro organizace, které 

jsou jiţ na vyšší úrovni.  

 

5.6 Preventivní a nápravná opatření ve vztahu k WV modelu zlepšování 

Opatření k nápravě představuje opatření realizované pro odstranění příčiny zjištěné 

neshody nebo jiné neţádoucí situace. Vrcholové vedení má zajistit, aby se opatření 

k nápravě pouţívalo jako nástroj pro zlepšování [31]. Preventivní opatření představuje 

opatření realizované pro odstranění příčiny moţné neshody nebo jiné moţné neţádoucí 

situace. Opatření k nápravě nebo také v praxi častěji nazývané „nápravné opatření“ je 

reprezentantem reaktivního přístupu ke zlepšování, čímţ se diametrálně liší od preventivního 

opatření, který je zástupcem proaktivního způsobu zlepšování. Oba zmíněné typy neustálého 

zlepšování jsou vysvětleny v disertační práci na WV modelu [11,30].     

 

6. VHODNÉ METODY A NÁSTROJE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ 
PRO VYUŢITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI 

Všechny cílené aktivity zlepšování, které se organizace rozhodne uskutečnit, budou 

mnohem úspěšnější a efektivnější jen tehdy, kdyţ budou pouţity vhodné metody a nástroje 

v jednotlivých krocích řešení problému. 

Aby bylo moţné odpovědět si na otázku, jaký nástroj či metodu pouţít v jednotlivých 

fázích procesu neustálého zlepšování podle norem souboru ISO 9000, byla proto za tímto 

účelem v literatuře publikována [31,32] pomocí maticového diagramu analýza vhodnosti 

uplatnění vybraných základních metod a nástrojů řízení jakosti (v příloze 3 disertační práce). 
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V následujících podkapitolách jsou uvedeny bliţší charakteristiky metod neustálého 

zlepšování. Moţnosti praktického vyuţití a také slabé a silné stránky některých metod jsou 

uvedeny v disertační práci.  

 

6.1 Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – Analýza moţností vzniku vad a 

jejich následků se zabývá systematickým týmovým zkoumáním moţných vad, které by se 

mohly projevit u produktu nebo při realizaci procesů. Příčinami těchto vad můţe být přímo 

navrţená konstrukce produktu (FMEA návrhu produktu, resp. FMEA konstrukce) nebo faktory 

působící v procesu jeho výroby (FMEA procesu). Analyzovaný objekt (produkt, proces) je 

rozkládán na jednotlivé prvky (produkt na díly, proces na jednotlivé operace) a ke kaţdému 

prvku jsou identifikovány moţné vady, jejich následky pro zákazníka a pravděpodobné 

příčiny. K jednotlivým vadám způsobeným určitou příčinou je přiděleno tzv. rizikové číslo, 

které charakterizuje míru rizika moţných vad. U nejrizikovějších vad jsou navrţena a 

realizována opatření vedoucí ke zlepšení jakosti návrhu [33,34].      

 

6.2 Hodnocení způsobilosti procesu 

Způsobilostí procesu rozumíme schopnost procesu trvale realizovat produkt, tak, aby 

byly splněny poţadavky na jakost produktu. Hodnocení způsobilosti procesu je zaloţeno na 

porovnání předepsané přípustné variability hodnot (poţadovaná úroveň jakosti), dané 

tolerančními mezemi, se skutečně dosahovanou variabilitou sledovaného znaku jakosti. 

K hodnocení způsobilosti procesů se pouţívá indexů způsobilosti. Mezi nejznámější a 

nejčastěji pouţívané patří indexy způsobilosti Cp a Cpk [35,36]. 

 

6.3 Hodnocení způsobilosti systému měření 

Hodnocení způsobilosti systému měření charakterizuje vhodnost daného systému 

měření k měření určitého znaku jakosti v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí [37]. 
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6.4 Kontrolní plán – plán kontroly a řízení 

Kontrolním plánem nebo také tzv. „Plánem kontroly a řízení“ lze charakterizovat přehled 

všech typů kontrolních postupů pouţitých pro řízení výrobního procesu. Kontrolní plán by měl 

zahrnovat dostupné metody pro monitorování a řízení zvláštních znaků stanovených 

zákazníkem a organizací a rovněţ i případné informace poţadované zákazníkem. Plán 

kontroly a řízení by měl uvádět stanovené plány reakce, jestliţe se proces stane statisticky 

nestabilním nebo nezpůsobilým [38]. 

 

6.5 Vybrané metody ze skupiny tzv. ”Sedmi základních a nových nástrojů 
managementu jakosti” 

Skupina sedmi tzv. „základních“ nástrojů řízení jakosti patří do širokého spektra metod, 

které se vyuţívají při aplikacích procesů neustálého zlepšování a tvoří metodický základ, na 

který navazují v různých kombinacích další metody. Metody orientované na plánování jakosti 

a skupina tzv. „nových“ nástrojů řízení jakosti nacházejí rovněţ široké uplatnění a jsou 

dobrými pomocníky v průběhu všech aktivit neustálého zlepšování [39].  

Nyní bude uveden výčet několik „základních a nových“ nástrojů řízení jakosti a jejich 

krátká charakteristika [10,35,36,40,41,42]: 

 Diagram příčin a následku (Ishikawův diagram) - slouţící k systematické komplexní 

analýze všech moţných příčin daného blíţe specifikovaného jevu je vhodnou metodou 

hojně vyuţívanou v praxi.  

 Vývojový (postupový) diagram - slouţí k názornému grafickému zobrazení 

posloupnosti a vzájemných návazností všech dílčích kroků určitého procesu, coţ přispívá 

k jeho lepšímu a rychlejšímu pochopení.  

 Formulář pro sběr údajů (kontrolní tabulky) - jsou určeny k systematickému 

shromaţďování údajů, vztahujících se k řízení a zlepšování jakosti organizovaným a 

spolehlivým způsobem.  

 Paretův diagram - nástroj umoţňující stanovit priority při řešení problému tak, aby při 

účelném vyuţití zdrojů byl dosaţen maximální efekt. Aplikací Paretova diagramu lze 

odlišit skupinu nejdůleţitějších příčin řešeného problému od skupiny méně podstatných 

příčin. 
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 Histogram - sloupcový diagram znázorňující rozdělení četnosti hodnot ve vhodně 

zvolených intervalech (třídách) a je povaţován za základní grafický nástroj hodnocení 

shromáţděných dat.  

 Regulační diagram - základní grafický nástroj, jenţ umoţňuje odlišit variabilitu procesu 

vyvolanou vymezitelnými (zvláštními) příčinami variability od variability vyvolané 

náhodnými příčinami.  

 Afinitní diagram - vhodný nástroj pro vytvoření a uspořádání velkého mnoţství informací 

souvisejících s daným problémem.  

 Diagram vzájemných vztahů - identifikuje logické nebo příčinné souvislosti mezi 

jednotlivými náměty, které se vztahují k určitému problému.  

 Systematický (stromový diagram) - názorně zobrazuje systematickou dekompozici 

určitého celku na jednotlivé dílčí části.  

 Maticový diagram - se pouţívá k posouzení vzájemných vztahů mezi dvěma nebo více 

oblastmi problému.  

 

6.6 Metoda „5WHY“ 

Metoda 5WHY pomáhá identifikovat kořenovou příčinu daného problému, určuje vztah 

mezi nimi různými příčinami zkoumaného jevu a patří mezi nejsnadnější a v praxi rychle 

aplikovatelné nástroje s jednoduchou kompletací bez statistické analýzy. Opakováním otázky 

„PROČ“ pětkrát po sobě při řešení určitého problému dostává tým jasnou představu o 

podstatě problému a jeho řešení. 5WHY je ovšem také kritizována z důvodu, ţe je příliš 

elementární na to, aby pomocí ní byl tým schopen analyzovat kořenovou příčinu do hloubky a 

měl jistotu, ţe skutečná kořenová příčina bude nalezena. Mezi výhody metody 5WHY patří 

fakt, ţe se při její aplikaci můţeme odkrýt i takové souvislosti spojené s problémem, které by 

nám u tradičního způsobu (např. u diagramu rybí kosti) byly neznámy [41,43].  

 

6.7 Poka Yoke 

Systém Poka Yoke je označení pro praktický přístup, který eliminuje chyby (především 

chyby z nedbalosti) v případě, ţe došlo k jejich vzniku. Poka Yoke lze tedy chápat jako 

vyhnutí se (prevence, zabránění) zbytečným chybám (anglický ekvivalent je „mistake – 
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proofing“). Poka Yoke vychází ze skutečnosti, ţe efektivnější je aktivně eliminovat důsledky 

chyb včasnou identifikací a odstraněním chyby bezprostředně v místě jejího vzniku. Výhodou 

Poka Yoke „zařízení“ je, ţe jsou levná a jednoduchá na instalaci. Zařízení Poka Yoke jsou 

součástí pracovního procesu. Poka Yoke je tedy hlavně vyuţívané v praxi a teoreticky si jej 

nelze představit, neboť se jedná o specifická zařízení vyuţitelná pro konkrétní situace [44]. 

 

6.8 Vizuální management jako podpůrný nástroj ke zlepšování jakosti 

Zviditelnění informací o výrobě a práci různých skupin a týmů v podniku pomocí 

názorných audiovizuálních pomůcek (vizuální management) je jedním z finančně 

nenáročných způsobů optimalizace průběhu prací v podniku. Přináší také moţnosti, jak získat 

potřebnou zpětnou vazbu mezi managementem a pracovníky společnosti. 

Výrazem „Vizuální management“ se míní styk vedoucích pracovníků se zaměstnanci 

všemi druhy informačních a komunikačních prostředků podporujících společnou práci a 

umoţňujících přímou a zpětnou vazbu. Nejdůleţitější je, aby kaţdý měl přehled o stavu 

výroby a mohl se zúčastňovat neustálého zlepšování. Tabule v podobě „zviditelňovacích“ 

panelů, na které lze umístit prezentované sledované údaje, řeší velmi cíleně a především 

elegantně tuto záleţitost. Úspěšný návrh by měl být doloţen obrázky, grafikou nebo 

fotografiemi. Zviditelnění informací se však nesmí zneuţívat. Nikdy se mezi ně nesmějí dostat 

např. údaje o opoţděných příchodech do práce apod. Metodami zviditelňování jako 

komunikačního prostředku by měl být pověřen kvalifikovaný pracovník ve společnosti [45]. 

 

7. ORGANIZAČNÍ PODPORA K  ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE 
ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI V ORGANIZACÍCH 

V sedmé kapitole disertační práce se její autor zaměřil na organizační podporu, která 

tvoří základní rámec pro samotné zajištění realizace zlepšování jakosti v organizacích. Byla 

věnována pozornost samotnému projektovému managementu, byl zdůrazněn význam 

týmového pojetí spolupráce všech členů projektové skupiny a také byla nalezena odpověď na 

otázku, proč všechny projektové aktivity nemohu být úspěšně realizovány bez patřičné 

podpory vrcholového vedení a jakou roli hraje komunikace uvnitř projektového týmu 

[10,40,46,47,48,49,50,51,52].         
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8. NÁVRH MODELU ZDOKONALENÉHO PŘÍSTUPU KE 
ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI 

Na základě provedeného rozboru dostupných literárních zdrojů o současných přístupech 

neustálého zlepšování jakosti zahrnující nespočet různých metod a nástrojů a jejich 

kombinace a také praktických zkušeností autora disertační práce v oblasti zlepšování jakosti 

z prostředí automobilového průmyslu byl zpracován návrh modelu zdokonaleného přístupu ke 

zlepšování jakosti.  

Navrţený model je rozčleněn do následujících pěti základních fází, které na sebe logicky 

navazují. Model zdokonaleného přístupu ke zlepšování jakosti včetně výše uvedených fází 

navrţený autorem práce principiálně vychází z metody „Quality Journal“, jednoho ze 

systematických přístupů zlepšování jakosti. Pozornost je zaměřena především na efektivní 

realizaci jednotlivých kroků všech pěti navrţených fází, které jsou systematicky popsány 

v následujících podkapitolách návrhové části práce. 

Z  úhlu pohledu procesního přístupu jsou pro kaţdou fázi modelu jasně definované 

vstupy a výstupy. Je zřejmé, ţe výstupy z předcházející fáze jsou vstupy do fáze následující. 

Z toho vyplývá, ţe pro zajištění účinnosti při řešení jakéhokoli problému nelze přeskočit či 

dokonce vynechat ani jednu z fází navrţeného modelu zlepšování jakosti.  

Na konci kaţdé fáze modelu je v disertační práci uveden kontrolní seznam otázek, 

kterými lze získat důleţitou zpětnou vazbu, zda v dané fázi byl dodrţen uvedený algoritmus. 

Takto navrţený model odráţí nejnovější trendy v oblasti zlepšování jakosti a je 

rozpracováním dílčích kroků obecné metodologie neustálého zlepšování – tedy vychází 

z jednotlivých fází Demingova cyklu PDCA/PDCS a optimalizuje tyto kroky do konkrétního 

postupu, jakým proces zlepšování jakosti uskutečnit. Kroky metody „Quality Journal“ a 

některé přístupy při řešení problémů pomocí procesu Global 8D tvoří základní bázi 

navrţeného modelu, jenţ je doplněn o metody a nástroje a jejich případné kombinace, které 

lze hojně vyuţít v dílčích krocích při řešení daného jevu. Model tak poskytuje návod, jak řešit 

definovaný problém, jaké metody či nástroje je vhodné pouţít a co je potřeba vzít v úvahu a 

co nesmí v průběhu projektu zlepšování jakosti řešitelský tým opomenout.    
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8.1 Identifikace a sledování problému 

V první fázi modelu je potřeba určit důvod pro aktivity zlepšování jakosti, tedy 

kvantifikovat konkrétní tzv. „symptom“. Těchto symptomů můţe být odhaleno více, a proto je 

vhodné si stanovit priority pro aktivity zlepšování jakosti z hlediska důleţitosti rychlého 

vyřešení problému. Poté následuje analýza současného stavu výskytu jiţ definovaného 

problému. 

Je rovněţ nutné sestavit tým (např. krouţek jakosti, projektový tým neustálého 

zlepšování nebo tzv. Kaizen tým apod.), který se bude podílet na řešení konkrétního 

problému, jenţ by měl být definován v této fázi modelu zlepšování jakosti.  

Mezi vstupy řadíme podněty pro zlepšování a symptom indikující problém. 

Mezi výstupy řádíme identifikaci a popis konkrétního problému a cíl projektu zlepšování 

jakosti.  

Algoritmus poukazuje na jednotlivé dílčí kroky této fáze, které je vhodné při identifikaci a 

sledování problému dodrţet, je: 

1. Kvantifikace symptomu – určení události, která můţe poukázat na jeden nebo více jiţ 

existujících problémů a také na moţné problémy, které mohou v budoucnosti nastat. 

Impulzem pro kvantifikaci symptomu můţe být reklamace zákazníka (interního či externího) 

nebo jakýkoliv návrh podaný kýmkoli v organizaci za účelem zlepšování.  

2. Sestavení týmu – sestavení skupiny lidí (počet členů mezi 4 aţ 10) za účelem řešení blíţe 

definovaného problému. Ve skupině by měl být stanoven „vedoucí“ týmu, který bude 

zodpovědný za průběh, koordinaci a také za výsledky projektu zlepšování jakosti.  

3. Identifikace a sledování problému – projektový tým konkrétně definuje problém a objekt 

tohoto problému. Kořenová příčina problému je v této fázi zatím neznámá. Je potřeba 

rozvinout stanovení (identifikaci) problému. 

4. Návrh a realizace dočasného opatření ke zlepšení – účelem toho kroku je definovat, 

verifikovat a realizovat dočasné (v podobě nouzového nebo prozatímního) opatření, aby se 

izolovaly důsledky problému, dokud nebude implementováno trvalé opatření ke zlepšení 

stávající situace. Definovaná opatření jsou stanovená na základě identifikace a sledování 

problému.  

Následuje shrnutí vhodných metod a nástrojů, které lze doporučit pro jednotlivé kroky 

výše zmíněného algoritmu v této fázi modelu zlepšování jakosti: brainstorming, průběhový 
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diagram, histogram, metoda JE/NENÍ, vizuální management, regulační diagramy, analýza 

nákladů.   

 

8.2 Analýza příčin problému 

V druhé fázi je potřeba v rámci projektu zlepšování jakosti se zaměřit na určení a 

verifikaci kořenových příčin zkoumaného problému. Tato fáze modelu zlepšování jakosti patří 

mezi nejpodstatnější. Analýza příčin problému vede projektový tým k poznání, co je hlavní 

„kořenovou“ příčinou daného jevu. Bez tohoto poznání lze v další fázi sice přijmout a posléze 

i realizovat opatření, které pomůţe vyřešit problém, nicméně „díky“ této neznalosti o příčině 

problému nezaručíme, ţe se problém nebude v budoucnosti opakovat. Cílem projektového 

týmu není pouze sjednat nápravu, a tedy se vrátit do původního stavu, avšak nalézt 

kořenovou příčinu problému a trvale ji odstranit implementací vhodného opatření ke zlepšení.  

Mezi vstupy řadíme identifikaci a popis konkrétního problému, data pořízená o průběhu 

procesu z minulosti, cíl a harmonogram projektu zlepšování jakosti. 

Mezi výstupy řádíme potvrzení (uznání) kořenové příčiny zkoumaného problému. 

Algoritmus, jenţ poukazuje na jednotlivé dílčí kroky této fáze, které je vhodné při 

analyzování příčin problému dodrţet, je: 

1. Rozvoj popisu problému – účelem tohoto kroku je detailní rozpracování popisu problému 

tak, aby bylo zřejmé „kdy, jak a kde“ se problém vyskytnul. Zde je vhodné vyuţít analýzy 

provedené z dat v minulosti o chování procesu.  

2. Identifikace všech moţných příčin – v tomto kroku projektový tým zlepšování jakosti určí 

všechny moţné příčiny, které mohou souviset s definovaným problémem, dokonce i ty, jeţ se 

mohou jevit jako nelogické. Cílem je kvantita nápadů určujících potenciální příčiny 

zkoumaného jevu.  

3. Identifikace nejpravděpodobnějších příčin – identifikované všechny potenciální příčiny 

z předešlého kroku je nutné opět v týmu vyhodnotit. Za pomocí Paretovy analýzy tým určí 

nejpravděpodobnější příčiny, které tím oddělí od těch nepodstatných. Zde lze vyuţít dvě 

deduktivní metody za účelem bliţšího seznámení se s nejpravděpodobnějšími příčinami: 

A. Sekvenční analýza – nachází uplatnění tam, kde v souvislosti s definovaným 

problémem jsou k dispozici data z minulosti aţ do okamţiku, kdy se problém vyskytnul. 

B. Srovnávací analýza – v případě, ţe data z minulosti aţ do okamţiku, kdy se problém 
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vyskytnul, nejsou k dispozici z jakéhokoli důvodu, je vhodné pouţít srovnávací analýzu. 

 Projektový tým pouţitím jedné z výše popsaných metod nashromáţdí potřebné údaje, 

které pomohou blíţe specifikovat nejpravděpodobnější příčiny definovaného problému. 

4. Verifikace nejpravděpodobnějších příčin – je nutné sumarizovat všechny 

nejpravděpodobnější příčiny zkoumaného jevu, které byly identifikovány v předchozím kroku 

a provést jejich přezkoumání a ověření, zda souvisejí s definovaným problémem.  

5. Odsouhlasení (uznání) kořenové příčiny – v posledním kroku dochází k posouzení 

nejpravděpodobnějších příčin a výběru jedné nebo také více kořenových příčin, které 

způsobují problém. Posléze je zapotřebí tyto kořenové příčiny v projektovém týmu 

odsouhlasit formou konsensuálního uznání v týmu. 

Následuje shrnutí vhodných metod a nástrojů, které lze doporučit pro jednotlivé kroky 

výše zmíněného algoritmu v této fázi modelu zlepšování jakosti: brainstorming, vizuální 

management, metoda 5WHY, Ishikawův diagram, Paretův diagram.     

 

8.3 Návrh a realizace opatření ke zlepšení  

V této fázi modelu zlepšování jakosti je potřeba zváţit všechny moţnosti v organizaci 

(technické, organizační, ekonomické aj.) a navrhnout konkrétní opatření ke zlepšení a vybrat 

nejlepší variantu. Cílem je trvale odstranit zjištěné kořenové příčiny problému a trvale zlepšit 

stávající situaci, která byla v první fázi navrţeného modelu identifikována na základě 

symptomu. Posléze projektový tým můţe přistoupit k samotné realizaci opatření ke zlepšení. 

Mezi vstupy řadíme potvrzení (uznání) kořenové příčiny zkoumaného problému. 

Mezi výstupy řádíme implementace opatření ke zlepšení.  

Algoritmus, jenţ poukazuje na jednotlivé dílčí kroky této fáze, které je vhodné při návrhu 

a realizaci opatření ke zlepšení dodrţet, je: 

1. Posouzení moţností organizace – v tomto kroku by měl projektový tým zlepšování jakosti 

zváţit všechny moţnosti organizace.  

2. Návrh konkrétních opatření – kreativita členů projektového týmu zaloţená na erudovanosti 

a zkušenostech z minulých či podobných projektů je v tomto kroku ţádoucí, aby příslušná 

opatření mohla být navrţena.  

3. Výběr a verifikace optimální varianty opatření – hodnocení jednotlivých návrhů opatření by 
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mělo předcházet výběru optimální varianty. Toto hodnocení by měl tým provést 

kvantifikovaným způsobem, nejlépe přidělováním bodů pro jednotlivá opatření odráţející 

preference všech členů v projektovém týmu zlepšování jakosti.  

4. Realizace opatření – závěrečný krok v této fázi modelu zlepšování jakosti by měl vyústit 

v praktickou implementaci ověřené optimální varianty opatření ke zlepšení.  

Následuje shrnutí vhodných metod a nástrojů, které lze doporučit pro jednotlivé kroky 

výše zmíněného algoritmu v této fázi modelu zlepšování jakosti: brainstorming, Ishikawův 

diagram, afinitní diagram, Paretův diagram, systematický diagram, vývojový diagram, analýza 

nákladů, analýza rizik a přínosů.    

 

8.4 Kontrola účinnosti opatření a trvalá eliminace stavu před realizací 
opatření 

Ve čtvrté fázi modelu zlepšování jakosti je nutné provést validaci jiţ realizovaných 

opatření ke zlepšení z předchozí fáze a standardizovat nové řešení, a tak trvale eliminovat 

všechny negativní důsledky problému.  

Validací projektový tým zlepšování jakosti potvrdí prostřednictvím poskytnutí 

objektivních důkazů, ţe opatření ke zlepšení byla implementována. Pak následuje kontrola 

účinnosti opatření, která vychází z porovnání výsledků dosaţených před realizací opatření a 

po jejich realizaci. Při tomto hodnocení je potřeba, aby data byla zpracována stejným 

způsobem. Pakliţe projektový tým po provedené kontrole zjistí, ţe opatření nebyla účinná, je 

nutné najít jiná vhodná řešení, a tedy se vrátit do předchozí fáze – u komplikovanějších jevů 

dokonce aţ ke sledování problému. 

Jsou-li opatření účinná a projektový tým zaznamenal zlepšení problému, je potřeba 

zajistit standardizaci, jinými slovy trvale implementovat všechny změny a zabezpečit to, ţe se 

jiţ vyřešený jev nevrátí do původního stavu. 

Mezi vstupy řadíme implementované opatření ke zlepšení. 

Mezi výstupy řadíme validované a posléze standardizované opatření ke zlepšení trvale 

eliminující stav před realizací opatření.    

Algoritmus poukazuje na jednotlivé dílčí kroky této fáze, které je vhodné při kontrole 

účinnosti opatření a trvalé eliminaci stavu před realizací opatření dodrţet, je: 
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1. Validace opatření ke zlepšení - potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, 

ţe opatření k trvalé eliminaci stavu před realizací opatření byla implementována.  

2. Kontrola účinnosti opatření ke zlepšení – kontrola účinnosti implementovaných opatření 

stejným způsobem před a po realizaci opatření. V případě, ţe opatření není účinné, je nutné 

najít jiné řešení – návrat do fáze analýza příčin problému, popř. fáze sledování problému 

3. Standardizace opatření ke zlepšení – implementace všech změn souvisejících 

s odstraněním problému a trvalá eliminace stavu před realizací opatření. Tento krok je velmi 

podstatný z hlediska dlouhodobé budoucnosti. 

Následuje shrnutí vhodných metod a nástrojů, které lze doporučit pro jednotlivé kroky 

výše zmíněného algoritmu v této fázi modelu zlepšování jakosti: histogram, Paretův diagram, 

regulační diagram, kontrolní tabulky, brainstorming, vizuální management, Paynterův 

diagram, vývojový diagram, Poka Yoke.    

 

8.5 Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit 

Účelem závěrečné fáze modelu zlepšování jakosti je vyhodnocení efektivnosti a 

účinnosti celého procesu zlepšování jakosti. Je potřeba zpracovat závěrečnou zprávu o 

průběhu řešení problému, jeţ by měla obsahovat všechny analýzy, rozbory a zkoumání, které 

byly provedeny v jednotlivých fázích projektu zlepšování. Cílem je dokumentovat 

nashromáţděné zkušenosti, ke kterým tým dospěl při aplikaci jednotlivých dílčích kroků 

modelu. Toto nabyté know-how lze poté efektivně vyuţít i pro další projekty či aktivity 

zlepšování jakosti v organizaci. Ve zprávě je vhodné uvést i problémy, které se nepodařily 

zcela vyřešit. Součástí závěrečného hodnocení by mělo být uznání jak týmové práce, tak i 

ocenění individuálních příspěvků. Spolupracovníci, kteří se účastnili projektu zlepšování 

jakosti a jiţ nejsou součástí týmu (ať jiţ z jakéhokoli důvodu), by měli být pozváni na 

závěrečné vyhodnocení, aby jejich příspěvky mohly být v týmu zhodnoceny. Forma ocenění 

vţdy záleţí na moţnostech a přístupu v dané organizaci.  

Mezi vstupy řadíme validované a standardizované opatření trvale eliminující stav před 

realizací opatření ke zlepšení. 

Mezi výstupy řadíme zprávu o řešení problému, podněty pro další projekty (aktivity) 

zlepšování jakosti a databázi zkušeností (tzv. „Lessons Learned“). 
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Následuje shrnutí vhodných metod a nástrojů, které lze doporučit pro jednotlivé kroky 

výše zmíněného algoritmu v této fázi modelu zlepšování jakosti: brainstorming, vizuální 

management. 

   Je-li sepsána závěrečná zpráva o postupu řešení problému a jsou-li naplánovány 

budoucí aktivity zlepšování jakosti, definovaný projekt můţe být ukončen. Výstupem z tohoto 

projektu můţe být jeden nebo více impulsů pro další projekty zlepšování jakosti. Tento dílčí 

projekt by měl být součástí mnoha projektů, které jsou v organizaci řešeny v rámci neustálého 

zlepšování jakosti.   

 

9. PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ NAVRŢENÉHO MODELU 

Cílem této části disertační práce bylo ověřit vybrané části navrţeného modelu 

zlepšování jakosti, a tak z praktického úhlu pohledu získat velmi důleţitou zpětnou vazbu, zda 

model, který byl popsán v předchozí kapitole, lze účinně uplatnit v podnikové praxi.  

Praktické příklady, na kterých byly ověřeny jednotlivé fáze a dílčí kroky navrţeného 

modelu, byly aplikovány u výrobce komponentů dodávajícího produkty automobilkám v celé 

Evropě. I přes skutečnost, ţe toto praktické ověření modelu bylo provedeno v sektoru 

automobilového průmyslu, je nutné zdůraznit, ţe model zdokonaleného přístupu vedoucí k 

aktivitám zlepšování jakosti lze uplatnit v jakékoli oblasti podnikové praxe.  

Nyní si uvedeme jednotlivé fáze modelu zlepšovaní jakosti v součinnosti s praktickou 

aplikací jednotlivých kroků s vyuţitím vhodných metod a nástrojů pro zlepšování jakosti. 

 

9.1 Ověření fáze „Identifikace a sledování problému“ 

V rámci kvantifikace symptomu byly ve výrobní společnosti produkující interiérové díly 

vyčísleny velmi vysoké náklady na interní vady zjištěné u procesu čalounění (kašírování) 

vnitřní výplně do zadních dveří v období první poloviny roku 2009. Organizace se rozhodla 

v souvislosti s tímto kvantifikovaným symptomem vzniknuvší nepříznivou situaci mající dopad 

na finanční ukazatele řešit formou strukturovaného přístupu (aplikace modelu zlepšování 

jakosti) za účelem zlepšení současného stavu.  

Na základě uvedeného rozhodnutí managementu společnosti byl zaloţen projektový 
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tým, do kterého byli nominováni zástupci útvarů organizace, v níţ se model zlepšování jakosti 

ověřoval, a autora disertační práce: 

 Vedoucí úseku řízení a kontroly jakosti (manaţer jakosti), 

 Projektový inţenýr jakosti z úseku řízení a kontroly jakosti se zaměřením na proces 

čalounění výplně zadních dveří, 

 Technolog realizačního procesu čalounění výplně zadních dveří, 

 Dva výrobní operátoři z realizačního procesu čalounění výplně zadních dveří, 

 Výrobní předák zodpovědný za výsledky realizačního procesu čalounění výplně 

zadních dveří (vlastník realizačního procesu čalounění výplně zadních dveří), 

 Projektový manaţer zodpovědný za plánování jakosti projektu a výrobní manaţer. 

V následném kroku této fáze bylo potřeba jasně definovat problém. Jinými slovy byla 

potřeba, aby si projektový tým odpověděl na otázku: 

“Jaké důvody způsobily vysoké náklady na interní vady u procesu čalounění 

(kašírování) výplně zadních dveří v období první poloviny roku 2009?“ 

Po uskutečněném týmovém brainstormingu všechny odpovědi jasně ukazovaly na níţe 

stanovený problém: 

Vysoký počet neshodných jednotek při výrobě (čalounění) výplně zadních 

dveří (vysoký podíl neshodných výrobků). 

V rámci analýzy současného stavu při sledování problému bylo pro projektový tým 

zlepšování jakosti důleţité potvrdit výše uvedený problém. A proto zkoumal podmínky vzniku 

jiţ definovaného problému z hlediska času, provedl analýzu dat z minulosti. Data byla získána 

ze záznamových procesních listů, které vyplňují dle patřičné kontrolní instrukce operátoři na 

svém pracovišti. Analýza dat jasně potvrdila vysoký počet neshodných jednotek (uvedených 

v PPM) při výrobě (čalounění) výplně zadních dveří (viz obrázek 9.1 v disertační práci). 

Tímto tým zlepšování jakosti jednoznačně potvrdil výše uvedený problém a také se 

shodl na skutečnosti, ţe vysoké procento oprav při výrobě výplně zadních dveří u tohoto 

projektu je důsledkem vysokého počtu neshodných jednotek při výrobě výplně zadních dveří. 

Proto se všichni členové týmu dohodli na jasné definici problému: 

„Vysoký podíl neshodných výrobků u výplně zadních dveří s následným vysokým 

podílem oprav (víceprací).“ 
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V souvislosti s povahou uvedeného problému se tým zlepšování jakosti rozhodl 

nepřijmout a také nerealizovat ţádná dočasná opatření ke zlepšení, avšak hlavním cílem, a 

tedy i prioritou bylo tento problém vyřešit v co nejkratší době a zlepšit současný stav výroby 

výplně zadních dveří. 

Praktické ověření modelu potvrzuje, ţe mezi zásadní kroky v této fázi patří identifikace 

problému a jeho sledování. Management společnosti, kterému jsou reportovány výsledky 

činnosti řešitelského týmu jeho vedoucím, dal přednost systematickému řešení za pomocí 

modelu zdokonaleného přístupu ke zlepšování jakosti před rychlým vyřešením výše 

specifikovaného problému např. pouze metodou „5WHY“. Bohuţel se ovšem nepodařilo 

ověřit krok reflektující návrh a realizaci dočasného opatření ke zlepšení. Důvodem byla 

skutečnost, ţe tým řešitelů se rozhodl pro definovaný typ problému nepřijmout ţádné 

dočasné opatření a zaměřil se na další kroky modelu, aby mohl implementovat opatření 

k trvalému odstranění příčin problému. Nicméně lze doporučit, aby řešitelé jakéhokoli 

problému ve fázi identifikace a sledování problému navrhovali a také realizovali dočasná 

opatření za účelem izolace důsledků problému, dokud nebude implementováno opatření 

k trvalému zlepšení.  

 

9.2 Ověření fáze „Analýza příčin problému“ 

V této fázi bylo zapotřebí rozvinout popis problému, tedy z praktického pohledu se 

detailně seznámit s aktuální situací a také nalézt kořenovou příčinu či příčiny vysokého podílu 

neshodných jednotek při výrobě výplně zadních dveří. 

Nejprve se tým obeznámil s vadami, které negativně ovlivňují vysoký podíl neshodných 

jednotek při výrobě výplně zadních dveří. Projektový inţenýr jakosti z úseku řízení a kontroly 

jakosti provedl analýzu všech typů neshod, které byly monitorovány a zaznamenány do 

kontrolních tabulek (sběrné karty vad) pro proces čalounění a také na finální montáţi. 

K vyhodnocení nejvýznamnějších neshod byl pouţit Paretův diagram (viz obr. 9.2 v disertační 

práci). Z něj je patrné, ţe mezi nejvýznamnější typy neshod patří zejména:  

 zvlněný povrch – vada č. 824 

 zašpiněné místo lepidlem – vada č. 822 

 špatně poloţená koţenka (vráska na koţence) – vada č. 828 
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Dále byla v týmu prezentována analýza četnosti výskytu výše uvedených 

nejvýznamnějších vad doplněná také o počet uskutečněných oprav za období první poloviny 

roku 2009 (viz obr. 9.3 v disertační práci).  

Následným krokem v této fázi byla analýza příčin problému. Nejprve tým identifikoval 

všechny moţné příčiny formou řízené diskuze a za pouţití diagramu příčin a následků. Před 

brainstormingem bylo provedeno porovnání výsledků analýzy procesní FMEA se současným 

stavem procesu výroby v sériových podmínkách. Účelem provedené analýzy bylo provést 

zkoumání potenciálních rizik, která mohou nastat v průběhu výroby produktů v sériových 

podmínkách. Tým zlepšování jakosti se seznámil s moţnými riziky, která byla jiţ v minulosti 

řešena ve vývojové etapě projektu v rámci plánování jakosti produktu a mohly souviset i se 

současným problémem.  

Všechny moţné příčiny byly zaznamenány v průběhu brainstormingu do diagramu příčin 

a následků, který je uveden v příloze 5 disertační práce.  

Následně po provedené identifikaci všech moţných příčin musel tým zlepšování jakosti 

určit nejpravděpodobnější příčiny vysokého podílu neshodných výrobků a vysokého podílu 

následných oprav. Za účelem určení nejpravděpodobnějších příčin tým ohodnotil všechny jiţ 

specifikované příčiny přiřazením bodů v rozmezí 1-3 podle názoru všech členů o významnosti 

jednotlivých příčin. Jednotlivá bodová ohodnocení pro všechny moţné příčiny se sečetla a 

jsou uvedena v příloze 6 disertační práce.  

V dalším kroku této fáze projektový tým zlepšování jakosti sumarizoval všechny 

nejpravděpodobnější příčiny, které bylo potřeba verifikovat. Verifikace proběhla pasivním 

způsobem tak, ţe tým prověřil technickou a logickou souvislost všech sumarizovaných 

nejpravděpodobnějších příčin s problémem, který řešil. Nelze nesouhlasit s takto provedenou 

verifikací. Poté tým došel k závěru, ţe všechny nejpravděpodobnější příčiny souvisejí s 

problémem, a proto došlo k poslednímu kroku této fáze, a to k potvrzení kořenových příčin. 

Výběr kořenových příčin byl v týmu proveden ze všech nejpravděpodobnějších příčin, 

které získaly 10 a více bodů. V tomto případě se jednalo o tyto kořenové příčiny: 

 znečištění pracoviště míchání lepidla,  

 znečištění stříkací šablony, 

 vysoká fluktuace pracovníků,  

 nedostatečné zaškolení pracovníků.  



Rozvoj metodiky zlepšování jakosti a její praktické uplatnění 
_________________________________________________________________________________ 

 

30 

 

Autor disertační práce nepovaţuje za optimální, ţe se tým zlepšování jakosti omezil jen 

na selekci těch nejpravděpodobnějších příčin, které po součtu dílčích hodnocení v rámci 

identifikace nejpravděpodobnějších příčin přesáhly hodnotu „10“. Celková hodnota sečtených 

bodů souvisí s počtem členů v týmu zlepšování jakosti, a proto kritérium pro uznání kořenové 

příčiny by nemělo být kvantifikováno hodnotou „10“. Zde by se dala uplatnit Paretova analýza. 

Řešitelský tým se rozhodl, ještě neţ byl aplikován diagram příčin a následků pro 

identifikaci všech moţných příčin zkoumaného problému, vyzkoušet metodu 5WHY pro jiţ 

identifikovaný problém. Pouţitím tohoto nástroje došel tým k závěru, ţe kořenovou příčinou je 

nedostatečné zaškolení pracovníků. Tento závěr ovšem v souvislosti s definováním všech 

nejpravděpodobnějších příčin zkoumaného problému není dostatečný. I přes skutečnost, ţe 

tým provedl identifikaci příčin metodou 5WHY, jasně zde došlo k potvrzení, ţe definovaný 

problém je sloţitější a vyţaduje detailnější přístup, místo hledání rychlého (mnohdy 

povrchnějšího) řešení problému.  

Nejpravděpodobnějších příčin, jeţ způsobují zkoumaný problém, je mnohem více, a tak 

bylo řešitelskému týmu doporučeno, aby provedl identifikaci všech moţných příčin za pomocí 

diagramu příčin a následků. Všechny identifikované kořenové příčiny výše jiţ uvedené jsou 

výsledkem praktického vyuţití Ishikawova diagramu. Je zřejmé, ţe jedna z kořenových příčin 

„nedostatečné zaškolení pracovníků“ byla identifikována i metodou 5WHY. Je však zcela 

zřejmé, ţe metoda 5WHY byla pouţita v kombinaci s diagramem příčin a následků při 

identifikaci všech moţných kořenových příčin. Praktické ověření této fáze modelu ukázalo, ţe 

kombinace uvedených nástrojů je opodstatněná, obzvláště v případě, kdy jedna či více 

z identifikovaných moţných příčin za pomocí metody diagramu příčin a následků nebyly 

shledány jako kořenové příčiny. Ovšem aplikací techniky kladení otázek 5WHY se nakonec 

podařilo odhalit to, ţe identifikovaná moţná příčina byla shledána za kořenovou. Metodu lze 

úspěšně pouţít, kdyţ definovaný problém zahrnuje lidský faktor či různé interakce příčin 

problému. Metoda 5WHY se můţe aplikovat při kaţdodenní práci jako součást jakéhokoli 

projektu. 

 Autor disertační práce shledal vyuţití kombinace těchto dvou nástrojů zlepšování jakosti 

za velmi přínosné, a proto lze prakticky aplikovat vyuţití těchto dvou metod nejen 

samostatně, ale i v kombinaci. Vzhledem k faktu, ţe výše zmíněné zjištění není součástí 

navrţeného modelu, lze zde doporučit, aby se toto přínosné zjištění, ověřené na praktickém 

příkladě, stalo součástí navrţeného modelu.   
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9.3 Ověření fáze „Návrh a realizace opatření ke zlepšení“ 

V této části praktického ověření modelu tým zlepšování jakosti zváţil všechny technické, 

organizační a ekonomické moţnosti organizace, aby následně navrhnul konkrétní opatření ke 

zlepšení. Ta byla uspořádána v průběhu řízené diskuze (brainstorming) a všechny nápady 

byly pečlivě zaznamenány vedoucím projektu zlepšování jakosti. 

V rámci výběru optimální varianty opatření projektový tým zlepšování jakosti vyhodnotil 

všechny návrhy formou bodového hodnocení. Příklady některých vybraných opatření ke 

zlepšení byly: 

 Provést úpravu pracoviště míchání lepidla – oddělit skladování lepidla a 

rozpouštědla od míchacího zařízení, 

 Rozdělit prostor stříkacích kabin - oddělit prostor pro stříkání koţenky a korpusů, 

 Standardizovat postupy pro čištění stříkacích šablon (kabin), 

 Zajistit stabilizaci korpusu při stříkání lepidlem ve stříkací šabloně, 

 Zamezit znečištění koţenky při stříkání lepidla pouţitím ochranné šablony, 

 Zkrátit hřeby nutné pro umístění koţenky před stříkáním  

 Organizovat pravidelné schůzky týmů montáţ versus čalounění 

 Seznámit pracovníky s aktuálními vadami a sjednotit pohledy na hodnocení 

dosaţené úrovně kvality mezi pracovními týmy montáţe a čalounění) apod. 

 

Výše vybraná opatření ke zlepšení byla verifikována z hlediska aplikovatelnosti v praxi. 

Jako hlavní kritérium pro verifikaci opatření bylo zvoleno hledisko ekonomické. Tedy přednost 

dostala ta opatření, která z hlediska finanční náročnosti nebyla tak nákladná. Autor disertační 

práce se však domnívá, ţe ekonomické kritérium sice má bezesporu své opodstatnění, 

nicméně tým zlepšování jakosti by měl vzít v úvahu i další kritéria, jako např. časovou 

náročnost, reálné moţnosti organizace z vlastních (interních) zdrojů, měřitelnost efektivity 

opatření a také účinnost přijatých opatření.  

Po výběru aplikovatelných opatření, který byl uskutečněn selekcí několika dle týmu 

nejvhodnějších opatření pro kaţdou z kořenových příčin (na základě erudovanosti a uváţení 

členů týmu), vedoucí týmu zlepšování jakosti ve spolupráci s ostatními členy sestavil 

přehlednou tabulku (viz příloha 7 disertační práce) s plánem všech opatření, která měla být 

prakticky realizována. Např. pro kořenovou příčinu „znečištění pracoviště míchání lepidla“ 
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způsobující vadu č. 822 „zašpiněné místo lepidlem“ byla naplánována následující opatření ke 

zlepšení:  

 Zamezit znečišťování nádob i okolí ochrannou textilií v míchacím prostoru, 

zařízení oblepit teflonovou páskou. 

 Zamezit rozstřiku při míchání lepidla výrobou krytu míchacího zařízení. 

 Stanovit optimální počet skladovaných balení lepidla a tvrdidla ve výrobním 

postupu. 

 Zajistit odsávání výparů z prostoru míchání. 

 

Ke všem opatřením byl stanoven termín jejich splnění na základě posouzení náročnosti 

vyplývající z praktických zkušeností člena týmu, který je zodpovědný za jejich realizaci. Při 

realizaci opatření ke zlepšení se doporučuje, aby všechna vybraná opatření byla realizována 

postupně. Rovněţ by měl být zpracován harmonogram (např. Ganttův diagram) realizace 

opatření, ve kterém by neměly být opomenuty činnosti zaměřené na vyhodnocení účinnosti 

implementovaných opatření v takovém časovém sledu, jak byla jednotlivá opatření postupně 

realizována. 

Tým doporučen, aby byl sestaven vývojový diagram za účelem přehledné vizualizace 

jednotlivých posloupností, nerespektoval. Ukázalo se, ţe nepouţití vývojového diagramu 

nemělo vliv na samotnou praktickou implementaci vybraných opatření. Z výše uvedeného 

vyplývá, ţe doporučení uvedené v modelu (vizualizace) je vhodné, nikoli v kaţdém případě 

bezpodmínečně ţádoucí a nutné.  

 

9.4 Ověření fáze „Kontrola účinnosti opatření a trvalá eliminace stavu 
před realizací opatření“ 

V této fázi ověření modelu zlepšování jakosti se organizace zaměřila na kontrolu 

účinnosti všech přijatých a hlavně úspěšně implementovaných opatření vedoucí k vyřešení 

problému. Vzhledem k obsaţnosti problému se autor disertační práce zaměřil na validaci 

nápravného opatření řešícího vadu číslo 822 „zašpiněné místo lepidlem“. Kořenovou příčinou 

vady číslo 822 bylo znečištění pracoviště míchání lepidla. Tým zlepšování jakosti navrhnul, 

verifikoval a posléze také realizoval opatření ke zlepšení. Po úspěšné realizaci opatření se 

tým zlepšování jakosti zabýval tím, jakou efektivitu implementovaná opatření přinesla. A tak 
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na základě sběru dat (která jsou uvedena v tabulce v příloze 10 disertační práce) o 

neshodných jednotkách v průběhu výroby čalounění výplně zadních dveří před a po 

implementaci opatření ke zlepšení tým provedl analýzu neshodných jednotek. 

Z analýzy bylo zřejmé, ţe došlo ke sníţení podílu výskytu neshodných jednotek pod 

cílovou hodnotu u vady číslo 882 „zašpiněné místo lepidlem“. Tým zlepšování jakosti na 

základě uvedeného konstatoval, ţe opatření bylo účinně implementováno a efektivním 

způsobem přispělo ke sníţení podílu neshodných jednotek. Rovněţ byla řešena otázka, zda 

podmínky výroby výplně zadních dveří byly srovnatelné před i po implementaci nápravného 

opatření. Stejný sortiment výroby byl produkován v obdobných objemech v jednotlivých 

měsících, a to před i po implementaci opatření ke zlepšení. Lze tedy konstatovat, ţe 

podmínky výroby byly srovnatelné.  

Nelze ovšem souhlasit se způsobem, jakým byla efektivita implementovaného opatření 

vyhodnocena, a tak autor práce navrhnul provést test hypotézy o relativní četnosti podílu 

neshodných jednotek. A tedy za pomocí exaktní metody podat důkaz o tom, zda opatření ke 

zlepšení vedlo ke statisticky významnému poklesu podílu neshodných jednotek. V disertační 

práci jsou detailně popsány jednotlivé kroky testu o relativní četnosti podílu neshodných 

jednotek [53] včetně numerického dosazení do příslušných vzorců. Testováním se potvrdilo, 

ţe podíl neshodných jednotek po implementaci opatření ke zlepšení je menší neţ před 

přijetím opatření. To jednoznačně znamená, ţe přijaté opatření mělo vliv na sníţení podílu 

neshodných jednotek u výroby výplní zadních dveří, a tím byl doloţen jasný důkaz o tom, ţe 

opatření ke zlepšení bylo účinné. 

Po potvrzení o účinnosti opatření ke zlepšení bylo nutné realizované změny na 

pracovišti míchání lepidla standardizovat, a tím zabezpečit trvalou implementaci všech 

provedených opatření, a tedy z hlediska budoucího vývoje eliminovat kořenovou příčinu 

jednou provţdy.  

Myšlenka kontrolovat účinnost opatření jednotlivě je logicky správná, avšak praktické 

ověření navrhovaného modelu ukázalo, ţe je potřeba přihlédnout i k jiným okolnostem (např. 

časové hledisko), jeţ v modelu nebyly zmíněny.       
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9.5 Ověření fáze „Zpráva o postupu řešení problému a plánování 
budoucích aktivit“ 

V závěrečné fázi ověření modelu zlepšování jakosti byla zpracována zpráva přehledně 

sumarizující všechny postupy při řešení problému, výsledky, a analýzy. Cílem bylo 

dokumentovat nashromáţděné zkušenosti, ke kterým tým zlepšování jakosti dospěl při 

aplikaci jednotlivých dílčích kroků modelu. Sestavený tým se v celém průběhu řešení 

problému velmi osvědčil. Některé individuální příspěvky a dobré nápady byly vyhodnoceny 

týmem jako nejlepší.  

I kdyţ se na první pohled můţe jevit tato závěrečná fáze projektu zlepšování jakosti jako 

formální záleţitost, nemělo by tomu tak být. Zpracování zprávy o postupu řešení problému 

jasně a přehledně dokumentuje všechny aktivity a činnosti, které byly uskutečněny. Ocenění 

pracovníků potvrdilo skutečnost, ţe motivace a uznání je opravdu důleţité.  

9.6 Diskuze (SHRNUTÍ) dosaţených výsledků 

V první fázi ověřování modelu bylo zkoumáno, jak probíhá identifikace a sledování 

problému. Ověření ukázalo, ţe tuto fázi modelu lze povaţovat za velmi podstatnou a zásadní, 

ve které dochází ke kvantifikaci symptomu. Na konci této fáze projektový tým zlepšování 

jakosti jasně identifikoval a popsal konkrétní problém, který se snaţil vyřešit. Nepodařilo se 

však ověřit dílčí krok návrhu a realizace dočasného opatření z důvodu, ţe tým řešitelů se 

rozhodl pro definovaný problém nepřijmout ţádná dočasná opatření a zaměřil se na další 

kroky modelu za účelem implementace trvalého opatření ke zlepšení. 

Mezi nejkomplikovanější a také nejdůleţitější fáze bezesporu patří fáze, ve které se tým 

zabýval různými analýzami (analýza typů neshod, četnosti výskytů nejvýznamnějších vad 

apod.) za účelem specifikace příčin problému. Projektový tým vyuţil několik metod (Paretův 

diagram, Ishikawův diagram apod.) doporučených autorem disertační práce. V této fázi byla 

pouţita metoda 5WHY v kombinaci s diagramem příčin a následků při identifikaci všech 

potenciálních kořenových příčin, coţ se posléze při praktickém ověřování modelu zlepšování 

jakosti ukázalo jako opodstatnění a velmi prospěšné. Vzhledem ke skutečnosti, ţe zmíněná 

kombinace těchto dvou metod není součástí navrţeného modelu, doporučuje autor disertační 

práce o tuto přínosnou kombinaci metod navrţený model rozšířit. 

Návrhem a realizací opatření ke zlepšení se zabýval projektový tým zlepšování jakosti 

v další fázi. Nejprve tedy navrhnul potenciální varianty opatření, z kterých byly na základě 
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bodového hodnocení vybrány konkrétní opatření, jeţ byla verifikována z hlediska 

aplikovatelnosti. Po výběru aplikovatelných opatření ke zlepšení byla všechna tato 

sumarizována a sestavena v přehledné tabulce s plánem, kdy konkrétně (časový 

harmonogram) by měla být realizována a kdo za realizace jednotlivých opatření ke zlepšení je 

odpovědný. Autor navrţeného modelu v souvislosti s realizací opatření doporučoval 

sestavení vývojového diagramu za účelem přehledné vizualizace všech posloupností při 

implementaci vybraných opatření. Toto doporučení nakonec nebylo respektováno týmem 

zlepšování jakosti. Ukázalo se, ţe nepouţití metody vývojového diagramu nemělo přímý vliv 

na praktickou implementaci jednotlivých opatření. Z praktického ověření vyplývá, ţe 

doporučení v navrţeném modelu není bezpodmínečně ţádoucí a nutné, jen pouze vhodné. 

V předposlední fázi projektový tým stál před úkolem provést kontrolu účinnosti 

implementovaných opatření a zabezpečit trvalou eliminaci příčin problému. Vzhledem 

k obsaţnosti problému byla v rámci ověření navrţeného modelu věnována pozornost pouze 

na validaci opatření ke zlepšení řešící jednu vadu (č. 822 – zašpiněné místo lepidlem). Na 

základě sběru dat byla provedena analýza podílu neshodných jednotek před i po 

implementaci opatření ke zlepšení. Výsledkem této analýzy bylo jasné sníţení podílu 

neshodných jednotek po implantaci opatření, avšak nebylo z analýzy zřejmé, zda realizované 

opatření bylo opravdu efektivní. Autor disertační práce navrhnul provést test hypotézy podílu 

neshodných jednotek, a tedy za pomocí exaktní metody podat důkaz o tom, zda opatření 

k nápravě bylo opravdu realizováno účinně. Toto doporučení není součástí navrţeného 

modelu (kapitola 8), a proto by bylo vhodné tuto metodu hodnocení účinnosti realizovaného 

opatření ke zlepšení do modelu zahrnout. 

V závěrečné fázi ověření modelu zlepšování jakosti byla zpracována zpráva přehledně 

popisující všechny kroky, jakým způsobem k řešení problému projektový tým zlepšování 

jakosti přistupoval a také zpráva obsahovala všechny relevantní výsledky a analýzy. Všechny 

podnětné nápady členů týmu byly vyhodnoceny a ty nejpřínosnější byly oceněny. 

Praktické ověření všech fází navrţeného modelu proběhlo úspěšně v organizaci 

vyrábějící díly pro automobilový průmysl. Lze konstatovat, ţe navrţený model zlepšování 

jakosti se dá vyuţít i ve firmách působící i v jiných průmyslových oblastech. Vţdy záleţí na 

správném dodrţování jednotlivých fází při řešení problémů, strukturovaném pojetí a 

systémovém přístupu všech členů týmu zlepšovaní jakosti. 
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10. ZÁVĚR A PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předloţená disertační práce byla zaměřena na rozvoj metodiky zlepšování jakosti a její 

praktické uplatnění. 

V teoretické části práce byla provedena analýza současných trendů v oblasti zlepšování 

jakosti, které vycházejí z Demingova cyklu PDCA. Analýza publikací související se 

zlepšováním jakosti ukázala, ţe obecná metodika, jak zlepšovat interní procesy v organizaci 

je v soudobé literatuře popisována mnohými autory v různých odborných knihách, článcích a 

studií, jeţ se zabývají nejen managementem jakosti. Provedená analýza však rovněţ ukazuje 

spektrum různých přístupů, které byly porovnány – např. metoda „Quality Journal“ a G8D. 

Základní nástroje a metody, které jsou popsány v šesté kapitole práce, které podporují 

základní algoritmus metodiky neustálého zlepšování, a tak prakticky napomáhají řešit 

jednotlivé aktivity zlepšování v organizacích. Na základě provedené analýzy současných 

přístupů lze konstatovat, ţe je věnována malá pozornost optimálnímu vyuţití vhodných metod 

v  procesu neustálého zlepšování. Z tohoto důvodu byl zpracován návrh modelu 

zdokonaleného přístupu ke zlepšování jakosti, který odráţí nejnovější trendy v oblasti 

zlepšování jakosti a je rozpracováním dílčích kroků obecné metodologie neustálého 

zlepšování a je doplněn o metody a nástroje a jejich případné kombinace. Model tak 

poskytuje návod, jak řešit definovaný problém, jaké metody či nástroje je vhodné pouţít a co 

je potřeba vzít v úvahu a co nesmí v průběhu projektu zlepšování jakosti řešitelský tým 

opomenout. 

V další části disertační práce bylo provedeno ověření navrţeného modelu zlepšování 

jakosti za účelem získání velmi cenné zpětné vazby, zda model lze účinně uplatnit 

v podnikové praxi. Praktické ověření, které bylo aplikováno u výrobce komponentů 

dodávajícího své produkty automobilkám v Evropě, proběhlo úspěšně a model se osvědčil 

v souladu s doporučeními, jeţ byla specifikována v jeho návrhové části. Praktické ověření 

navrţeného modelu je detailně shrnuto v diskuzi o dosaţených výsledcích (kapitola 9.6). 

Dokonce ve dvou fázích při ověřování navrţeného modelu došlo k upřesnění tohoto modelu 

na základě praktických zkušeností týmu zlepšování jakosti. Za prvé se jednalo o vyuţití 

metody 5WHY v kombinaci s diagramem příčin a následků ve fázi identifikace všech 

potenciálních příčin za účelem specifikace kořenových příčin definovaného problému. K 

druhému upřesnění zdokonaleného modelu zlepšování jakosti došlo ve fázi kontroly účinnosti 
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implementovaných opatření, které spočívá v aplikaci testu hypotézy o podílu neshodných 

jednotek – za pomocí exaktní metody byl tedy podán jasný důkaz o tom, zda opatření ke 

zlepšení bylo realizováno opravdu účinně.  

 Praktické ověření prokázalo, ţe navrţený model představuje účinný nástroj pro podporu 

aktivit zlepšování jakosti a vyuţívá různých metod v průběhu realizace procesu zlepšování 

jakosti. Přestoţe ověření bylo provedeno v sektoru automobilového průmyslu, můţe být 

navrţený model zdokonaleného přístupu ke zlepšování jakosti (nebo jeho části) uplatněn i 

v jakémkoli jiném odvětví podnikatelské činnosti. Navrţený model přináší jiný pohled na 

aplikaci vhodných metod a nástrojů neustálého zlepšování. Metody jsou v modelu vyuţívány 

nejen samostatně, ale i v různých kombinacích dle potřeby, a tak získané výstupy z jedné 

metody slouţí jako cenné vstupy pro metodu druhou v rámci vzájemné interakce obou metod. 

Model zdokonaleného přístupu ke zlepšování jakosti díky jeho efektivnímu a praktickému 

uplatnění by měl napomoci organizacím soutěţit s jinými firmami v daném odvětví a přispět 

ke zvyšování konkurenceschopnosti. 

Navrţený model je přínosem pro další rozvoj problematiky zlepšování jakosti a pro 

podporu aktivit zlepšování v průmyslové praxi. Výsledky disertační práce také přispívají 

k rozvoji oboru managementu jakosti a budou rovněţ vyuţívány ve výuce tohoto oboru.    
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