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Abstrakt 

 Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu lidského činitele na kvalitu vybraných 

výrobních procesů a produktů.  

Teoretická část se týká řízení kvality a výdajů vztahujících se ke kvalitě. Rovněž je 

zde vysvětlen pojem fluktuace zaměstnanců. 

V praktické části je provedena analýza příčin šrotací neopravitelných produktů 

znehodnocených operátory. Jsou zde navrhnuta nápravná opatření pro eliminaci vzniku těchto 

neshod. Pro kontrolu účinnosti navržených opatření bylo vybráno srovnávací období, kde byla 

provedena stejná analýza. 

 

Klíčová slova: 

 Management kvality, lidský kapitál, znalosti, dovednosti, fluktuace zaměstnanců 

 

 

 

 

 

Abstract 

 Diploma thesis is focused on analyzing the influence of human factors on the quality 

of selected production processes and products.  

Theoretical part is related to the quality control and quality costs. Labour turnover also 

has been explained as one of the central term. 

In the practical part the scrap cause analysis of un-repairable products which were 

caused by the operators has been realized. Specific charter of the diploma thesis contains 

corrective actions that are considered to lead to the elimination of the non-conformities. In 

order to check the effectiveness of the proposed corrective actionsthe repeated analysis after 

implementation of them was performed. 

 

Key words: 

 Quality Management, humancapital, knowledges, skills, labourturnover 
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1. ÚVOD 

 V současné době jsou v každém odvětví kladeny stále větší požadavky na zvyšování 

produktivity a snižování nákladů. Ve firmách se klade důraz na pečlivé monitorování všech 

výdajů, ať už spojených s výrobou daného výrobního programu, nebo spojených s kvalitou.  

Neznamená to ovšem, že snižováním výdajů by měla kvalita výrobků klesat. Právě 

naopak, pokud chce firma být na trhu konkurenceschopná, musí na trh dodávat výrobky 

vysoké kvality. V současné době se také klade důraz na další aspekty. Patří sem produktivita, 

výtěžnost aktiv, výrobní náklady, návratnost vložených prostředků. Můžeme tedy konstatovat, 

že kvalitu konečného výrobku udává kvalita celého výrobního procesu, materiálu, zařízení a 

v neposlední řadě i práce zaměstnanců.  

  

 

 

 

 

Formulace hlavního cíle diplomové práce 

 

 Diplomová práce je zpracována ve společnosti Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o. - divize elektronických řídicích systémů motorů a převodovek ve 

Frenštátě pod Radhoštěm.  

 Hlavním cílem diplomové práce je analýza vzniku neshodných produktů ve výrobě 

řídicích jednotek se zaměřením na neshodné produkty způsobené nově příchozími operátory a 

na fluktuaci pracovníků ve výrobě. Za analyzovanou skupinu byly vybrány řídicí jednotky 

řady S, které obsahují řídicí jednoty S1 – S3. Rovněž bude provedena analýza programu 

zaškolování jak v tréninkovém centru, tak i ve výrobě.  

Ověření účinnosti navržených řešení bude provedeno na základě analýzy za nově 

vybrané období. 
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2. TEORETICKÉ ZÁKLADY ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Teoretická část práce zahrnuje objasnění základních pojmů z oblasti řízení kvality a 

z oblasti řešené problematiky 

2.1 Základní pojmy 

 Zde jsou definovány základní pojmy. [1] [2] [3]  

 Kvalita, jakost – norma ISO 9000:2006 definuje jako: stupeň plnění požadavků 

souborem inherentních znaků  

 Poţadavek – norma ISO 9000:2006 definuje jako: potřeba nebo očekávání, které jsou 

stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. Požadavky mohou být 

vytvářeny různými zainteresovanými stranami.  

 Dodavatel – druhý partner odběratelsko-dodavatelských vztahů, tj. osoba nebo 

organizace, která poskytuje produkt 

 Produkt – výsledek procesu 

 Proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy 

 Shoda – splnění požadavků 

 Neshoda – nesplnění požadavků 

 Vada – nesplnění požadavků ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití 

 Sledovatelnost – schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je 

předmětem úvah 

 Preventivní opatření – opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

nežádoucí potenciální situace. Může existovat více než jedna příčina potenciální 

neshody. Preventivní opatření se přijímá s cílem zabránit výskytu neshody, zatímco 

k nápravě se přijímá s cílem zabránit opětovnému výskytu neshody   

 Opatření k nápravě – odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí 

situace 

 Přepracování – opatření provedené na produktu tak, aby byl přijatelný pro zamýšlené 

použití 
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 Náprava – opatření provedené na neshodném produktu tak, aby byl přijatelný pro 

zamýšlené použití 

 Informace – údaj obsahující význam 

 Dokument – informace a jejich podpůrné médium 

 Specifikace – dokument, v němž jsou stanoveny požadavky 

 Záznam – dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se 

poskytují důkazy o provedených činnostech. Záznamy se mohou používat například 

pro dokumentování sledovatelnosti a poskytování důkazů o ověřování, preventivním 

opatření a o opatření k nápravě 

 FPY – počet výrobků, které projdou výrobním procesem napoprvé (bývá vyjádřen 

v procentech)   

 ESD – Elektrostatistic Discharge – elektrostatický výboj 

 LPA – Layered Process Audit – pravidelné víceúrovňové audity prováděné ve výrobě 

zaměřené na kvalitu a dodržování předepsaných návodů 

 TPM – Total Productive Maintenance  - totálně produktivní údržba; soubor aktivit 

vedoucích k provozování strojního parku v optimálních podmínkách a udržení těchto 

podmínek 

 JIDOKA – základním principem je "nepokračuj ve výrobě vadného produktu", neboť 

náprava vadné produkce je rozsáhlým plýtváním. Výrobní zařízení a procesy jsou 

přizpůsobeny tak, aby při výskytu nedostatku v kvalitě produktu se tento nedostatek nemohl 

ve výrobním systému dále šířit. Podstata problému je zachycována v místě vzniku, což 

umožňuje zjištění jeho skutečných příčin a rychlou nápravu. 

 FIFO – First In First Out- zabezpečení toku výroby a materiálu 

 5S – 5 základních pravidel organizace, která zavádí štíhlou výrobu 

 ESDS - Electrostatic Discharge Sensitive device – součástka citlivá na elektrostatický 

výboj 

 SMD - Surface Mounting Device – součástky pro povrchovou montáž 

 Nutzen – panel se dvěma či více deskami plošných spojů 

 Kanban – systém řízení toku materiálu ve výrobě 
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 Tracebilita – systém pro sledovatelnost všech výrobních operací a použitých 

materiálů pro jednotlivý výrobek 

2.2 Management kvality 

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

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

totožný. 

 Management kvality představuje koordinované činnosti vedení a řízení organizace 

v otázkách kvality. Podle normy ČSN EN ISO 9000:2007 zahrnuje management kvality šest 

samostatných oblastí s vlastním zaměřením. Jsou to: 

 politika kvality – vymezení celkového postoje organizace ke kvalitě; 

 cíle kvality – vymezení jednotlivých úrovní a funkcí organizace  mety, na které se 

organizace zaměřuje a kterých chce dosáhnout; 

 plánování kvality – určení cílů kvality, procesů nezbytných pro provoz a zdrojů 

potřebných pro splnění těchto cílů; 

 řízení kvality – plnění projevených požadavků na kvalitu produktu; 

 prokazování kvality – poskytování důvěry ve splnění požadavků na kvalitu; 

 zlepšování kvality – zvyšování schopnosti vyhovět požadavkům na kvalitu. [4]     

 Uvedené oblasti jsou prováděny se vzájemným koordinováním a harmonizováním. Pro 

současný management kvality jsou typické tyto znaky: 

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

jejich přizpůsobování požadovanému výstupu; 

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

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

požadovaného cíle celého systému; 

 prevence před následností – uplatňování prevence nekvality v každém procesu za 

účelem omezení rizika vzniku neshod a průniku těchto neshod do dalších procesů; 

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

kvality, neboť zabezpečování kvality je celopodniková záležitost. [5] 
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2.3 Řízení kvality 

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

na plnění požadavků, které jsou kladeny na kvalitu vlastností produktů. 

2.4 Výdaje vztahující se ke kvalitě 

 Výdaje vztahující se ke kvalitě jsou finanční nástroj, který můžeme v praxi použít a 

navíc nám dokáže v řeči peněz zdůvodnit veškerá technická a organizační opatření, která se 

v oblasti kvality přijímají. [6]    

 2.5 Měření výdajů vztahujících se ke kvalitě  

 Měření a monitorování výdajů vztahujících se ke kvalitě je jedním z typů měření, které 

doporučuje norma ČSN EN ISO 9004:2010. Hlavním cílem je v pojetí této normy snižování 

vnitřních neefektivností a prevence ztrát v dodavatelských organizacích. V organizaci by ve 

všeobecnosti měly být sledovány tyto podskupiny výdajů: 

 výdaje na interní vady; 

 výdaje na externí vady; 

 promrhané investice a příležitosti; 

 škody na prostředí; 

 výdaje na hodnocení; 

 výdaje na prevenci. [5] [6]    

2.6 Výdaje na interní vady 

 Ze všech výdajů, které mají charakter naprosto zbytečně vynakládaných prostředků, 

jsou výdaje na interní vady nejméně nebezpečné, byť ne vždy si pracovníci organizace 

uvědomují jejich objem a význam. Vznikají uvnitř organizace v důsledku vad při plnění 

požadavků na jakost a požadavků stanovených jak legislativou, tak i vnitropodnikovými 

výrobními předpisy a jinou dokumentací. 

 Hrubé členění těchto výdajů vypadá následovně: 

 výdaje na vady vzniklé při výrobě;   

 výdaje vztahující se ke kvalitě dodávek; 
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 výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje; 

 další výdaje na interní vady. 

Mezi nejčastější položky výdajů na vady při výrobě lze zařadit: 

 ztráty z neopravitelných vad – hodnota materiálů, polotovarů a práce, která byla 

vynaložena na výrobky, vyřazené interním ověřováním shody z dalšího zpracovávání 

a používání; 

 celkové výdaje na práci při opravách opravitelných vad – část mzdových, 

materiálových a režijních výdajů spojených s nutným přepracováním a uvedením do 

stavu shody produktu se specifikací; 

 celkové výdaje na procesy řízení neshodných produktů – aktivity spojené 

s identifikací, separací a vypořádáním neshodných produktů; 

 celkové výdaje na procesy řízení neshodných produktů – tj. aktivity spojené 

s identifikací, separací a vypořádáním neshodných produktů; 

 celkové výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných produktů – výdaje na 

odvoz, šrotaci; 

 celkové výdaje na ověřování shody u opravitelných vadných produktů – mají sice 

povahu výdajů na hodnocení, ale příčinu těchto činností lze identifikovat ve vadných 

produktech. 

K výdajům vztahujícím se ke kvalitě dodávek patří: 

 celkové ztráty z vadných dodaných produktů, pokud vady v dodávaných materiálech a 

produktech byly odhaleny až po jejich přijetí – mohou zde být zahrnuty i výdaje na 

třídění, přepracování, ztráty na výkonech. 

K dalším výdajům vztahujícím se ke kvalitě dodávek patří: 

 celkové výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje. 

Dalšími výdaji na interní vady pak mohou být: 

 celkové výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad; 

 celkové ztráty způsobené nižší výkonnosti procesů. 

Pro všechny zmíněné položky však platí, že je lze účinným managementem kvality 

výrazně eliminovat, někdy i odstranit. Úspěch management kvality je spojen především 



7 

 

s lidmi, se všemi zaměstnanci organizace. Organizace by se tedy měla zaměřit i na řízení 

lidských zdrojů. [7] 

2.7      Řízení lidských zdrojů 

Organizace může fungovat jen tehdy, pokud se ji podaří shromáždit, propojit, uvést do 

pohybu a využívat 4 zdroje: 

 materiální; 

 finanční; 

 informační; 

 lidské. 

Neustálé shromažďování, propojování výše uvedených zdrojů, uvádění do pohybu a 

využívání by mělo být stěžejním úkolem řízení každé organizace. [8] 

2.8       Lidský kapitál 

Nejcennější zdroj každé organizace představují lidé jako nositelé lidského kapitálu, 

bez nichž by jakékoliv technické vymoženosti a řešení zůstaly nevyužity nebo nevznikly 

vůbec. Lidský kapitál je charakterizován jako souhrn vrozených a získaných schopností, 

vědomostí, dovedností, zkušeností, návyků, motivace a energie, jimiž lidé disponují. 

V průběhu určitého období mohou být využívány k výrobě produktů. 

Lidský kapitál lze rozdělit na: 

 specifický – využitelný v dané organizaci; 

 všeobecný – využitelný ve více typech zaměstnání. [9] 

2.9   Znalosti a dovednosti 

 Lidský kapitál vlastní jednotlivci v podniku. Právě tito jednotlivce jsou ti, kteří 

vytvářejí, uchovávají, rozvíjejí a využívají základní jednotku lidského kapitálu – znalosti. 

Znalosti jsou rozděleny na: 

 explicitní;  

 implicitní;  

 tacitní;  
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Explicitní znalosti jsou znalosti dokumentované. Implicitní znalosti jsou znalosti 

uložené v hlavách zaměstnanců, které můžeme kdykoliv převést na explicitní. Tacitní znalosti 

jsou znalosti uložené v hlavách zaměstnanců, avšak nelze je převést na explicitní. 

Toto rozlišení je užitečné při analýze fluktuace zaměstnanců. [10] 

2.10    Fluktuace zaměstnanců 

  Slovo fluktuace pochází z latinského fluctuare, což znamená „houpat se na vlnách“ 

nebo také „pohybovat sem tam“.  Tento  pojem  je  užíván  v  přírodních  vědách,  ale  také  v  

managementu lidských zdrojů. Pod tímto pojmem můžeme zahrnout veškerý pohyb 

zaměstnanců, tedy i jejich příchod do organizace. Problematika příchodu nových zaměstnanců 

hraje významnou roli při vymezování nákladů fluktuace.  

Rozlišujeme čtyři druhy fluktuace: 

  přirozenou – např. smrt zaměstnance, odchod do důchodu; 

  v rámci podniku – změna pracovního umístění; 

  z podniku – všechny odchody, které jsou iniciovány výpovědí zaměstnance;  

 příchod nových zaměstnanců. 

 Příčin fluktuace můžeme nalézt mnoho. Každý zaměstnavatel provádí výstupní 

pohovory, ale protože odcházející zaměstnanci nejsou vždy ochotni uvést pravé důvody 

odchodu, nelze je považovat za spolehlivé. Odpověď na otázku „Proč zaměstnanec odchází?“ 

můžeme hledat jak v zaměstnanci samotném, v organizaci, tak v okolí organizace. Některé 

příčiny může organizace ovlivnit, ale ty, které nemají spojitost se zaměstnavatelem nikoliv. 

To jsou např. změna bydliště, změna zaměstnání související s partnerem. [11]  

Co může zaměstnavatel ovlivnit, je motivace. U pracovníků, kteří nejsou motivováni 

nebo jsou motivováni nesprávnými způsoby, je vysoká pravděpodobnost, že se budou snažit 

hledat si jiné zaměstnání. Proto je důležité zvolit správnou formu motivace v závislosti na 

osobnosti pracovníka. [12] 

2.11   Neustálé zlepšování v systémech management jakosti 

 Neustálé zlepšování je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti organizace. 

Proces zlepšování by měl být chápán jako nepřetržitý proces, ve kterém by dosažený zlepšený 
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stav měl představovat východisko pro další zlepšování. Cílem zlepšování je dosáhnout 

vyššího stupně kvality při porovnání s původním stavem. 

 Dalšími důvody pro neustálé zlepšování mohou být. 

 dynamické požadavky zákazníků; 

 odstraňování vnitřní neefektivnosti organizace;  

 stálý vývoj vědy a techniky; 

 zvyšující se požadavky na jakost života; 

 sílící vliv konkurence; 

 rozvíjení vnějších podmínek – legislativa, dostupnost surovin. 

Pro zlepšování kvality jsou k dispozici různé metody a nástroje, které mají pomoci 

dosáhnout efektivního výsledku. Nejužívanější jsou Cyklus PDCA, Metoda Quality Journal, 

Global 8D. 

Metoda Quality Journal 

 Metoda Quality Journal je jedním ze systematických přístupů ke zlepšování jakosti. 

Probíhá v sedmi krocích. Jsou to: 

1) Identifikace problému 

V tomto kroku je třeba získat a zpracovat všechny informace o problému. Na základě 

výsledků potom specifikovat cílový stav a stanovit termín vyřešení a časový harmonogram 

dílčích kroků. 

2) Sledování problému 

Sledování problému by mělo probíhat přímo na místě, kde problém vzniká.  

3) Analýza příčin problému 

Obvykle probíhá ve dvou fázích: stanovení hypotéz a testování hypotéz. 

4) Návrh a realizace opatření 

Návrhy opatření je vhodné zpracovat v týmu, u jednotlivých návrhů provést jejich 

zhodnocení. Na základě hodnocení by tým měl vybrat optimální variantu a realizovat ji. 
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5) Kontrola účinnosti opatření 

Hodnocení účinnosti provedených opatření je založeno na porovnání výsledků 

dosahovaných před a po realizaci. Údaje by měly být zpracovány stejným způsobem. 

6) Trvalá eliminace příčin 

V případě, že realizovaná opatření přinesla zlepšení, je nutné zajistit jejich standardizaci a 

to nejenom změnou dokumentace, ale i výcvikem pracovníků. 

7) Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit 

V závěrečné zprávě se popisuje průběh řešení problému podložený konkrétními daty a 

rozbory. Je zde i hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu. [13] 
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU  

Diplomová práce byla realizována ve společnosti Continental Automotive Systems 

Czech Republic s r.o., Frenštát pod Radhoštěm. Tato společnost se zabývá výrobou dílů pro 

automobilový průmysl, přičemž působí v 36 zemích světa.  

V České republice má společnost Continental závody v Adršpachu, Brandýse nad 

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

výroba zaměřuje na brzdové válce, posilovače brzd, elektronické řídicí systémy, hadicové 

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

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

Radhoštěm  

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

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

Siemens VDO Automotive, Frenštát p. R. V  květnu 1995 byli přijímáni první pracovníci a 

výroba nejprve probíhala v pronajatých objektech. Následně proběhla výstavba vlastní haly a 

začalo se vyrábět v nových prostorách.  

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

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

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

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

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

3. 2 Řízení kvality v organizaci  

Ve společnosti je zaveden a certifikován systém managementu jakosti. Nejprve 

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

normy TS 16949:2002.  

Systém managementu jakosti vede k dosažení a udržení dobrého jména společnosti 

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

postavením na trhu.  

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

chyb a jejich následků, ale zejména na preventivní opatření proti riziku vzniku odchylek, 
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odbornou znalost problematiky a především zaměření na trvalé zlepšování ve všech oblastech 

a procesech.  

3. 3 Produkty a odběratelé  

Produkce podniku je tvořena elektronickými prvky pro automobilový průmysl. Jako 

vývojový partner automobilových producentů vyrábí Continental  Automotive Systems Czech 

Republic s r.o. Frenštát p. R. široké spektrum produktů souvisejících s pohonem, elektronikou 

motorů a palivovými systémy. Tyto výrobky zároveň zlepšují výkon motorů a redukují emise. 

Podnik je rozdělen do tří podnikatelských jednotek. Jsou to: 

 výroba elektronických systémů pro centrální zamykání, bezpečnostní systémy, 

otevírání oken osobních automobilů a pro řízení motoru traktorů,  

 výroba elektronických řídicích systémů motorů, převodovek, pro přístrojové desky 

osobních automobilů,  

 výroba teplotních, rychlostních a polohových senzorů pro automobily.  

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

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

začátku kalendářního roku. Platnost je po celý daný rok, ovšem průběžně může docházet 

k mírným odchylkám dle poptávky trhu.  Zákazníky společnosti jsou výrobci osobních a 

nákladních automobilů značek např. Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, John 

Deere, Land Rover, Mazda, Mercedes, Opel, Scania, Škoda, Volkswagen, Volvo a další.   

Na obr. 1 a na obr. 2 jsou příklady produktů firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 1 Řídící jednotka řady S            Obr. 2 Jiný typ řídicí jednotky řady S 
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3.4    Organizační struktura 

Jak již bylo uvedeno, společnost Continental Automotive Systems Czech Republic  

s r.o., Frenštát pod Radhoštěm je rozdělena do tří podnikatelských jednotek.  

 Organizační schéma je uvedeno na obr. 3. Zvýrazněná je ta podnikatelská jednotka, 

pro kterou byla tato diplomová práce zpracována.  

                                       Obr. 3 Organizační schéma výroby 

 Podnikatelská jednotka 2 zaměstnává 60 operátorů, kteří pracují ve čtyřech směnách 

v nepřetržitém 12-ti hodinovém směnném provozu. Každá směna má svého týmového 

předáka a 3 členy systémové obsluhy. Tuto pozici zaujímají muži. Zbylí operátoři jsou z 95% 

ženy. 
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3.5  Ochrana proti poškození produktů elektrostatickým výbojem 

 Již od nepaměti se lidé setkávají s účinky elektrostatického výboje, ať už jsou to 

přírodní jevy nebo podstatně menší výboje v dnešním světě, kdy jsou ve velké míře používané 

syntetické materiály. 

 Pak již stačí vzájemný pohyb a třením vznikne elektrostatický náboj na vodivých 

površích, což je i povrch lidského těla. Při pouhém přiblížení k jinému vodivému povrchu 

dojde k vyrovnání elektrostatických potenciálu a tím i k elektrostatickému výboji, který osoba 

ucítí přímo svým tělem. 

 V případě, že bude v dosahu náš výrobek, který obsahuje ESDS (Electrostatic 

Discharge Sensitive device – součástka citlivá na elektrostatický výboj), může dojít buď 

k úplnému, nebo částečnému poškození elektrostatickým výbojem. Vada se nemusí projevit 

ihned, může se projevit jako skrytá závada mnohem později, např. až po nějaké době 

používání.  

Z tohoto důvodu jsou ve výrobních prostorách podniku striktně dodržovány zásady 

ESD prostředí (Electrostatic Discharge – elektrostatický výboj; dále jen ESD). Zkratka ESD 

představuje elektrostatický výboj, na který jsou velice citlivé SMD součástky (Surface 

Mounting Device – součástky pro povrchovou montáž; dále jen SMD), které se používají při 

osazování výrobků společnosti. Při kontaktu SMD součástky s elektrostatickým výbojem 

může dojít k poškození či celkovému zničení výrobku.  

Nedílnou součástí prevence proti ESD jsou antistatické oděvy a nastavení režimu tzv. 

ESD zón. Do těchto zón je možné vstoupit a pohybovat se pouze v antistatických oděvech, 

operátoři jsou povinni používat doplňkové ESD pomůcky. Oděvy jsou vyrobeny ze 

speciálních materiálů. Jedná se o speciální uhlíková vlákna, která jsou v dostatečném podílu 

zapřádána do přízí, z nichž následně vznikají antistatické textilie. Pro všechny platí 

následujících pět zásad: 

 1.ESD oděv  

Pracovníci používají ESD plášť zapnutý na minimálně 4 patentky a překrývající civilní 

oděv, případně ESD polokošili s ESD kalhotami. 

2. ESD obuv 

Pracovníci používají ESD obuv, případně 2 ks ESD patních pásků. Pro návštěvy jsou 

určeny ESD návleky. 
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3. ESD ţidle 

Pouze židle označená ESD  značkou lze použít v EPA, toto musí pracovník zkontrolovat 

před použitím. 

4. Při práci v sedě se pouţívá ESD náramek 

Rozdělení: modrý na zápěstí, červený na dolní končetinu, vždy v přímém kontaktu s 

pokožkou těla. Před připojením musí pracovník vizuálně zkontrolovat zemní propojení 

ESD boxu s kostrou stolu a propojení kostry stolu se zemnící svorkou. 

5. Kontrola na kartovém testeru PGT2000 

Tato kontrola musí být provedena při každém vstupu do výrobních hal B a C. 

Při zjištění nevyhovující obuvi, musí být tato očištěna, případně je nutno použít ESD 

patní pásky. V případně vadného náramku je nutno tento ihned vyměnit. [14] 

3.6 Zaměstnanci 

 Společnost Continental Automotive Systems Czech Republic s r.o., Frenštát pod 

Radhoštěm zaměstnávala ke dni 31. 10. 2011 přibližně 1950 kmenových zaměstnanců. 

Průměrná věková hranice se pohybovala okolo 35 let. Poměr zaměstnanců je vyjádřen  

grafem 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Graf 1 Poměr zaměstnanců společnosti 
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4.  POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Hlavním impulsem pro zpracování tématu diplomové práce je chybovost operátorů při 

výrobě řídicích jednotek způsobující šrotaci.  

Tyto výpadky se promítají do interních výdajů na vady, jako jsou: 

 ztráty z neopravitelných vad tj. hodnota všech materiálů, polotovarů práce vynaložená 

na výrobky, které jsou vyřazené interním ověřováním shody; 

 celkové výdaje na práci při opravách opravitelných vad tj. příslušná část výdajů 

spojených s nutným přepracováním a uvedením do stavu shody produktu se 

specifikací; 

 celkové ztráty na procesy řízení neshodných produktů tj. aktivity spojené s identifikací, 

separací a vypořádáním neshodných produktů; 

 celkové výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných produktů tj. výdaje na 

šrotaci; 

 celkové výdaje na ověřování shody u opravitelných vadných produktů.  

  Veškeré produkty takto znehodnoceny jsou určeny k fyzické likvidaci. Důvodem je, že 

jakýkoliv zásah nepodložený platným pracovním návodem. Může tak způsobit ve výrobku 

závadu, která se nemusí projevit ihned, ale až u zákazníka. Cílem je tedy nejen ochrana 

zákazníka před takovými výrobky, ale také předcházení vzniku takových neshodných 

produktů.   

Chyby mohou být způsobeny vadou vstupního materiálu, neovlivnitelnou událostí 

nebo zde zahraje svou roli lidský faktor. Neopatrnou či nesprávnou manipulací, nepozorností 

nebo nedodržením platné výrobní dokumentace vzniknou znehodnocené produkty. 

4.1 Výroba 

 Automobilový průmysl se řadí mezi nejsilnější průmyslové obory s téměř 15 % 

podílem na tvorbě globálního hospodářského produktu. Panuje zde neustálý silný 

konkurenční boj a tlak na snižování cen. Automobiloví dodavatelé musí vyhovět 

nekompromisním požadavkům zákazníků na přesnost a včasnost dodávek, na jejich kvalitu 

a značení. Současně jsou nuceni zpracovávat neustálé změny v odvolávkách zákazníků. 

Konkurenční výhodu získávají firmy, které umí využít osvědčené postupy pro plánování 
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a řízení výroby v kombinaci s moderními informačními technologiemi. V neposlední řadě je 

pro úspěch důležité přenesení části tlaku od zákazníků na vlastní dodavatele. 

Jedním z těchto postupů je i zavádění tzv. Lean přístupu (dále štíhlá výroba). Výrobní 

zařízení jsou sestavována do pracovišť buňkového typu.  

4.1.1 Lean přístup 

Lean znamená štíhlý a v přeneseném významu je to i cíl pro naše procesy. Vzhledem k 

tomu, že výrobní náklady tvoří zpravidla rozhodující část celkových nákladů, aplikace se 

proto soustředí na činnosti spojené s výrobou. 

Štíhlá výroba vznikla a dosáhla velkých úspěchů v automobilovém průmyslu. 

Postupně se však uchytila celkově ve strojírenském průmyslu. Neomezuje se jen na výrobní 

sféru, je to filosofie, která je aplikovatelná v jakémkoliv odvětví a téměř v jakémkoliv 

procesu. [15] 

 Pro operátory ve výrobě znamená velké změny výrobního toku a s tím spojené nároky 

na přesnost, na osvojování a dodržování nových zásad. Pokud se do zavedeného procesu na 

bázi štíhlé výroby dostane nový operátor, musí se soustředit na všechny tyto zavedené 

postupy a zároveň i na kvalitu práce, kterou odvádí. Tým si pečlivě vše hlídá a novy operátor 

se často dostává do konfliktu. Buď se příliš soustředí na tok výroby a nevěnuje tolik 

pozornosti kvalitě, kterou odvádí, nebo se příliš soustředí na kvalitu a tím zpomaluje 

nastavený takt výroby. Tým jej potom přesouvá na činnosti, kde jeho nezkušenost nebude 

přinášet kvalitativní problémy nebo zdržení, což pracovníkovi neusnadňuje plnohodnotné 

zapojení. 

4.1.2 Výroba řídících jednotek 

Výroba řídicích jednotek řady S probíhá na dvou výrobních střediscích. První výrobní 

středisko je linka SMT, kde probíhá osazování desek plošných spojů elektronickými 

komponenty. Osazování provádí automatizovaná zařízení. Celá linka je zakončena zařízením 

automatické optické kontroly, které kontroluje přítomnost a polaritu všech součástek a 

zároveň posuzuje jejich zapájení. 

Druhé výrobní středisko je finální montáž. Z kapacitních důvodů se finální montáž 

provádí na třech montážních linkách. Výstupem z každé linky je kompletní řídící jednotka 

skládající se z desky plošných spojů, konektoru, horního a spodního víka. Fáze finální 

montáže se skládá z 20 operací. Finální výrobní proces je popsán v tabulce 1. [16] 
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Tab. 1 Seznam finálních výrobních operací 

číslo výrobní 
operace název výrobní operace 

1. dělení nutzenů 

2. lisování konektoru 

3. ruční osazování komponent a strojní pájení 

4. vizuální kontrola po osazování a zapájení 

5. tisk výrobního kódu na konektor 

6. ICT - testování funkčnosti součástek 

7. nanášení teplovodivé pasty na spodní víko 

8. nanášení těsnící 1 pasty na víko 

9. vkládání DPS do spodního víka 

10. zalisování DPS 

11. šroubování DPS 

12. nanášení těsnící pasty 2 

13. osazení horním víkem a zalisování 

14. test těsnosti, nanášení goretexové membrány a krycího plíšku 

15. PT - dílčí zátěžový test 

16. ohřev v peci 

17. HT - vysokoteplotní test 

18. EOL - programování  

19. pincheck - testování všech pinů konektoru a aplikace zákaznické etikety 

20. balení 

Konečné zpracování začíná dovozem osazených nutzenů z SMT linky. Následuje 

rozdělení nutzenů na dvě desky plošných spojů (dále DPS ). Potom je DPS vložena do 

zařízení, které provede zalisování konektoru. Následuje ruční osazení elektronickými 

součástkami a vložení do pájecí stanice. Po zapájení je provedena vizuální kontrola správného 

zapájení. Poté je na konektor nalepen výrobní kód.   

 Následuje první test funkčnosti součástek v elektrickém obvodu - ICT test. Zároveň se 

do jednotky nahrává testovací software. Otestovaná jednotka je umístěna do zásobního boxu. 

V následující operaci je na spodní víko aplikována teplovodivá pasta a první část těsnící 

hmoty. Na další operaci je DPS vložena do spodního víka a pokračuje ke stanici zalisování a 



19 

 

zašroubování. Následuje nanesení druhé části těsnící hmoty a vložení horního víka. Všechny 

části jsou zalisovány do konečné podoby řídící jednotky. 

 Druhým testem je test těsnosti. Pokud jednotka splňuje předepsané hodnoty těsnosti, je 

na spodní víko aplikována membrána, která zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř jednotky. 

Membrána je překrytá kovovou krytkou. 

 Třetím testem je dílčí zátěžový test. Zde se simuluje reálná zátěž v autě. Pro další test 

je nutno jednotku zahřát na teplotu 85˚C. Bezprostředně po nahřátí následuje vysokoteplotní 

test. 

 Na konci výroby je nutné jednotku naprogramovat aplikačním softwarem. 

Předposlední operací je tzv. pincheck, tedy kontrola funkčnosti všech pinů konektoru. Zde se 

také na jednotku aplikuje zákaznická etiketa, která nese potřebné údaje o jednotce. Poslední 

operací je balení. Jednotky jsou ukládány do přepravních boxů v předem nadefinovaném 

množství. 

  Všechny operace jsou plně automatizovány. Operátor provádí manipulační úkony 

mezi jednotlivými výrobními zařízeními. 

4.2 Výběr operátorů 

Výroba řídících jednotek pro automobilový průmysl je složitý výrobní proces, který 

vyžaduje důkladně zaškolené operátory. Také je to proces náročný i z hlediska kvalitativních 

požadavků ze strany zákazníka. 

4.2.1 Přijetí uchazeče o zaměstnání 

V současné době všichni nově příchozí uchazeči o zaměstnání procházejí tzv. testy 

zručnosti. Zde se monitoruje a hodnotí manuální zručnost při manipulaci buď s drobnými 

předměty či manipulace samotná.  

Výběr operátorů je založen na třech testech zručnosti. Každý test je zaměřen na 

simulaci určité pracovní činnosti. Na základě úspěšných výsledků je operátor doporučen na 

určitou pracovní pozici. Testování probíhá dle předem nastavených pravidel: 

 do místnosti nesmí vstoupit žádná jiná osoba, která by svou přítomností mohla 

odvádět pozornost; 
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 uchazečům je popsána určitá pracovní metoda a poskytnut dostatečný čas na 

procvičení; 

 na samotné provedení testu dostane uchazeč předepsaný čas; 

 nakonec se provede množstevní vyhodnocení školitelem. 

 Test 1  - postřeh. 

Tento test simuluje provádění vizuálních kontrol ve výrobě. Ne všechny kontrolní 

činnosti mohou být prováděny automatickou optickou kontrolou. Při některých kontrolách se 

musíme spoléhat na oko operátora, proto je z hlediska kvality důležité vybrat na takové pozice 

operátory, kteří se dokážou koncentrovat i na drobné časti a součásti a naleznout na nich 

neshodu. Operátor dostane několik formulářů, kde jsou graficky znázorněny různé prvky. 

V předem stanoveném čase musí rozpoznat a zaškrtnout pouze předem určené. 

Test 2 – osazování. 

Tento test simuluje osazování desek plošných spojů. Osazování desek se ve výrobě 

z větší části provádí automatickými osazovacími stroji. Ne všechny komponenty však stroje 

umí osadit. Proto se větší komponenty osazují ručně. Testuje se pohybová motorika oko – 

prsty – ruka. 

Test 3 – jemná montáž 

 Tento test simuluje montáž drobných dílů nebo osazování vícepólových součástek. 

Test spočívá v tom, že jeden přípravek se provléká druhým, přitom oba musí být 

nasměrovány do určité polohy. Testována je jemná motorika a koordinace v oblasti oko – 

ruka – prsty. Lze velmi dobře rozpoznat cit pro přesnost, pečlivost a trpělivost. [14] 

Po úspěšném absolvování těchto testů pracovníci procházejí pohovory s personalisty. 

Jsou seznámeni s pracovním režimem směnného provozu, je s nimi prodiskutována otázka 

dopravy do zaměstnání popř. i směna, která jim z hlediska dojíždění vyhovuje. Poté 

procházejí vstupní lékařskou prohlídkou. Po všech vstupních náležitostech a s doporučením 

lékaře jsou pracovníci přijati a zařazeni do tréninkového centra.  

4.2.2 Tréninkové centrum a zařazení do výrobního procesu 

V tomto centru by měli uchazeči být jeden měsíc a procházet postupně předdefinovaný 

plán školení. Avšak z důvodu nedostatku pracovníků ve výrobě jsou často zařazováni do 

výrobního procesu již mnohem dříve, někdy i po dvou či jednom týdnu popř. i několika 
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dnech. Krátká doba zaškolení má negativní dopad na dosahovanou kvalitu práce, kterou takto 

málo zaškolení pracovníci odvádějí, a také na předčasné ukončení pracovního poměru. 

Výuka probíhá 5 dnů v týdnu, každý den od 6:00 do 14:00.  

První týden je zaměřen na obecné předpisy, jako jsou BOZP (Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci), Požární ochrana, vstupní školení o ochraně životního prostředí. Také se zde 

seznámí s již dříve zmiňovaným speciálním režimem ESD, kterým se musí řídit všichni 

zaměstnanci firmy. Na konci tohoto týdne jsou již seznámeni s principy FIFO ( First In First 

Out), znají Kanban, zásady 5S. 

Druhý týden je zaměřen obecné pracovní návody. Operátoři se seznámí s vypisováním 

výkazů práce, s kódy prostojů, prostojovými okny na testovacích zařízeních, s uvolňováním 

výroby, s manipulací s neshodnými výrobky. Jsou také seznámeni s principy sledovatelnosti a 

identifikovatelnosti výrobků - tzv. tracebility systémem a se systémem JIDOKA a jeho 

nástrojem Quality Stop. Absolvují i první průběžný test.  

Třetí týden je zaměřen na praktické ukázky pracovišť a pracovních operací. Výuka 

probíhá kombinací ukázek na DVD a praktickou částí přímo ve výrobě pod vedením školitelů, 

popř. zkušených pracovníků výroby. Operátoři se seznámí s regulačními kartami a SPC 

kontrolou. Seznámí se s principy týmové práce, s kvalifikační maticí a systémem 

odměňování. 

Čtvrtý týden začíná delším zaučováním na pracovištích a střediscích, kam jsou 

operátoři přiděleni. Prakticky si ověří svou znalost vypisování výkazů práce, zadávání 

prostojových kódů. Seznámí se s LPA (Layered Process Audity – víceúrovňové audity) a 

projdou praktickou ukázkou zavádění TPM (Total Produktive Maintenace -  totálně 

produktivní údržba ) - ve výrobě. 

Pobyt ve školicím centru je uzavřen závěrečným testem s vyhodnocením a zpětnou 

vazbou. 

Jak již bylo zmíněno, nedostatek pracovníků způsobuje, že pracovníci jsou zařazováni 

do výrobního procesu již po několika dnech. Výrobní linka i samotný výrobní režim jsou 

velmi specifické. Linky jsou ve většině případů koncipovány na bázi štíhlé výroby, pracoviště 

jsou uspořádána do buněk a výrobní tok je označován jako „ tok jednoho kusu“. Pracovníci 

v lince tedy přecházejí s jedním kusem od pracoviště k pracovišti dle zavedených pracovních 

scénářů. Tento systém práce je velmi náročný ať už z hlediska dodržování sledů operací, tak i 
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z hlediska fyzického. Také manipulace s kusy má svá pravidla, protože zde hrozí vysoké 

riziko poškození kusu nesprávnou manipulací, které má za následek zvýšené náklady na 

přepracování, opravu či v neposlední řadě šrotaci.  Náročnost ještě zvyšuje nepřetržitý 

pracovní režim 12 hodinových směn, tedy práce i v noci a o víkendech dle předem 

navrženého pracovního kalendáře a také práce ve stoje. 

Proto je tedy důležité, aby pracovníci, kteří přicházejí z tréninkového centra, měli 

dostatečné znalosti o základě výrobního procesu a měli odzkoušené všechny činnosti.  

4.2.3 Ověřování a prohlubování znalostí operátorů  

    Ověřování znalostí stávajících operátorů přináší firmě zpětnou vazbu, zda jejich 

zařazení do výrobního procesu bylo natolik úspěšné, že kvalita práce, kterou odvádějí je na 

požadované úrovni.  

Vlivem nových požadavků jak ze strany zákazníků, tak ze strany interních auditorů i 

z podnětů samotných operátorů, dochází k častým úpravám pracovních návodů a výrobních 

předpisů. Operátoři jsou zaplavováni spoustou nových a upravovaných nařízení, je pro ně dost 

náročné vše si zapamatovat. Proto v pravidelných intervalech probíhá ověřování jejich 

znalostí. Cílem je najít oblasti, ve kterých nejsou znalostně dostatečně silní a na ty oblasti 

soustředit při dalším osobním rozvoji. 

Ověřování provádějí pracovníci školícího centra a probíhá na třech úrovních: 

 teoretické ověřování znalostí formou testů; 

 praktické ověřování; 

 hodnocení vedoucího. 

V teoretické části operátoři absolvují testy zaměřené především na oblast kvality, 

BOZP, principy štíhlé výroby, Kaizen a TPM. Další test je zaměřen na znalosti všeobecných 

pracovních návodů. Rovněž procházejí i přezkoušením v oblasti vizuální kontroly se 

zaměřením na platnou normu IPC.  

  Praktické část spočívá v tom, že pracovník školícího centra zadá operátorovi práci na 

středisku, které nezná. Cílem je prověřit, zda se operátor umí orientovat ve specifických 

pracovních návodech, zda si dokáže dle platného návodu připravit pracoviště k práci a zda 

dokáže dle uvolňovacího formuláře provést uvolnění pracoviště. 
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 Poslední oblastí je pohovor prověřujícího pracovníka s vedoucím středisek. Ten 

provede zhodnocení kvality práce operátora, jeho schopností zvládnout náročnou práci ve 

výrobě, flexibilitu, ochotu pracovat i na ostatních střediscích. 

 Výsledkem je hodnotící zpráva. Cílem hodnocení je stanovení dalšího postupu při 

osobním rozvoji a zvyšování kvalifikace. 

 Zvyšováním kvalifikace může být zařazení do tzv. autonomního týmu. Do tohoto 

týmu jsou vybíráni zkušení, znalí a flexibilní pracovníci. Autonomní tým tvoří skupinu 

pracující samostatně na lince sestavené na zásadách štíhlé výroby. Tito operátoři procházejí 

speciálním doškolováním s cílem předcházet poruchám a výrobě nekvalitních výrobků, umět 

si poradit s jednoduchými poruchami na zařízeních, dokázat je odstranit, aniž by vznikaly 

delší prostoje způsobené čekáním na systémovou obsluhu. Zároveň se také snižuje doba při 

přetypování zařízení na jiný typ výrobků. Tým dosahuje výborných výsledků z hlediska 

sledovaných ukazatelů kvality a výkonnosti procesů. 

4.2.4 Fluktuace zaměstnanců 

Automobilový průmysl je velmi dynamické odvětví, kde ze strany zákazníků rostou 

požadavky jak na kvalitu, tak i na dodávky „In Time“.  Divize vyrábí řídicí jednotky do 

různých druhů automobilů. Jsou to jednotky komplexní, vážící okolo 800 – 900g. Buňkové 

uspořádání výrobních linek vyžaduje práci ve stoje, kdy operátoři s poměrně těžkým kusem 

v jedné ruce přecházejí z pracoviště na pracoviště. Pro mnohé je to fyzická zátěž. Operátor se 

k tomu musí plně soustředit na práci, provádět při tom kontrolní činnosti, což je další zátěž, 

psychická. Požadavky ze strany zákazníků se stále mění a od toho se dále odvíjejí i 

požadavky na výrobu a pracovníky, na jejich flexibilitu a schopnost rychle se adaptovat. 

Fakt, že firma se nachází v regionu, kde je větší konkurence firem zabývajících se 

výrobou pro automobilový průmysl, přináší s sebou neustálé odchody a nástupy pracovníků. 

 Fluktuace se dá rozdělit na: 

 funkční; 

  dysfunkční.  

Za funkční se dá označit ta, kdy odchází zaměstnanec s nižším výkonem. Firma může 

místo něj přijmout schopnějšího zaměstnance.  

Naopak dysfunkční fluktuace s sebou nese nejenom náklady spojené s přijetím a 

zaučením nových pracovníků, ale i ztrátu znalostí, které si pracovník s sebou odnáší. [17] 
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 Důležité je sledovat procento fluktuace a také důvody, proč se pracovník rozhodl 

odejít. Graf 2 ukazuje důvody odchodů zaměstnanců za rok 2011. 

Graf 2 Důvody odchodů zaměstnanců 

 Velká část odcházejících zaměstnanců uvádí jako důvod odchodu finanční stránku. 

Naopak za nepodstatné uvádějí stabilitu firmy a zadané úkoly. 

4.2.5 Sledování kvality ve výrobě 

 Sledování kvality ve výrobě probíhá na denní bázi formou pravidelných denních 

obchůzek nebo víceúrovňových auditů.  

 Denní obchůzky probíhají v předem určenou dobu a zúčastňují se pracovník oddělení 

kvality, plánovač výroby, vedoucí střediska a týmový předák směny. Společně probírají 

výrobní problémy uplynulého dne, výpadky ve výrobě za uplynulý den i výpadky 

z aktuálního dne, poruchy na zařízení.  

 Víceúrovňové audity jsou prováděny na týdenní bázi. Zúčastňují se jich opětovně 

pracovník kvality, plánovač výroby, vedoucí střediska nebo předák směny, ale samostatně. 

Audit probíhá na základě formuláře s předem definovanými otázkami z oblastí kvality, TPM, 

5S. Nalezené neshody se zapisují do akčního plánu s definováním řešení, termínem odstranění 
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a zodpovědnou osobou. Pokud je v průběhu auditu nalezena závažná neshoda, je vypsán 

Interní 8D report. Formulář reportu je na obr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                     Obr. 4 Formulář interního 8D reportu 

 

Při řešení se postupuje dle jednotlivých kroků. 

D0) Okamžité nouzové opatření 

        Zde je definováno takové opatření, které okamžitě zamezí dalšímu výskytem problému. 

D1) Stanovení týmu 

       V prvním kroku je stanoven řešitelský tým. Do týmu by měli být voleni pracovníci 

s odpovídajícími znalostmi o výrobku nebo procesu, který se vznikem souvisí.   

D2) Popis problému 

       Shromáždění informací ohledně problému. 

D3) Implementace dočasného ochranného opatření 

       Zavedení takového opatření, které zamezí opětovnému výskytu problému, dokud 

nebudou realizována opatření trvalá. 
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D4) Definování hlavní příčiny a místa úniku 

       V tomto kroku je třeba ověřit vznik kořenové příčiny, identifikovat místo úniku v procesu 

a snažit se definovat období vzniku příčiny. 

D5) Navrhované trvalé nápravné opatření 

       Zde se stanovuje nebo stanovují nejlepší varianty trvalého nápravného opatření pro 

eliminaci příčin problém. 

D6) Implementace preventivního opatření zamezujícího opakování problému 

      Cílem je připravit a realizovat plán pro zavedení vybraných trvalých opatření, validovat 

opatření, kontrolovat účinnost zavedených opatření, dlouhodobě sledovat výsledky a 

odstranit dočasná ochranná opatření. 

D7) Implementace preventivního opatření zamezujícího opakování problému 

      Úkolem kroku je změnit systémy, metody, návody a zvyklosti takovým způsobem, aby 

znemožnily opakování stejného nebo podobného problému. 

D8) Zhodnocení výkonu úspěšnosti týmu 

       V tomto kroku se shromažďují získané zkušenosti a ukončuje se činnost týmu. Rovněž se 

zde hodnotí výkony jednotlivých členů a výkon týmu jako celku. 

4.2.6 Sledované ukazatele kvality a výkonnosti 

 Mezi nejdůležitější ukazatele kvality a výkonnosti procesů patří: 

FPY – First Pass Yield -  tento ukazatel popisuje podíl výrobků, které projdou celým 

výrobním procesem „ napoprvé“. Metodika výpočtu je stanovena dle vzorce (1): 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

FPY =      
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Dalším ukazatelem je  

ppm – Parts per milion – ukazatel se využívá ke sledování „zmetkovitosti“. Metodika 

výpočtu je stanovena dle vzorce (2) 

 

 

 

 

 

 

Posledním sledovaným ukazatelem je  

OEE - Overal Equipment Effectiveness -  celkový efektivnost zařízení. Metodika výpočtu je 

stanovena dle vzorce (3) 

   

 

 

Kde dostupnost, výkon a kvalita se počítají dle vzorců (4), (5), (6): 

 

Dostupnost =  

 

 Výkon =  

 

Kvalita =    

Tyto ukazatele jsou sledovány a dosahované hodnoty jsou součástí osobního 

odměňování pracovníků. 

OEE = dostupnost x výkon x kvalita 

 

(2) 

 

(3) 

 

 

(5) 

 

(4) 

 

(6) 

 

ppm =  x 1 000 000 
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5. ANALÝZA CHYB ZPŮSOBENÝCH OPERÁTORY 

Analýza a zlepšování výroby řídicích jednotek je zaměřena na chyby způsobené 

operátory tzn. na chyby, které byly způsobeny neopatrnou manipulací či lidským 

pochybením.  

5.1 Řízení neshodného produktu ve výrobě 

Řízení neshodného produktu začíná v okamžiku, kdy pracovník výroby zjistí neshodu 

na výrobku ať již při vizuální kontrole nebo je na ni upozorněn automaticky testovacím 

zařízením. Pracovník je povinen označit tento výrobek buď červenou šipkou – při nalezení 

neshody na vizuální kontrole, nebo označit chybovým štítkem – při upozornění testovacím 

zařízením. Takový kus operátor umístí do červeně označené přepravky mimo pracoviště. Tím 

je provedena separace kusu od sériové výroby.  

Ve výrobě je uplatňován systém JIDOKA.  Každé výrobní zařízení má definováno 

přípustný počet neshodných produktů. Po dosažení stanoveného limitu je práce na zařízení 

přerušena, je povolána systémová obsluha, která musí provést analýzu výpadků, nápravné 

opatření, ověření účinnosti tohoto opatření a teprve potom může operátor pokračovat v práci. 

Přepravky s neshodnými kusy jsou opatřeny identifikačním lístkem a jsou separovány 

do tzv. marketu neshodných kusů. Zde jsou na denní bázi posuzovány pracovníky oddělení 

kvality a tříděny na opravitelné neshodné produkty a produkty určené ke šrotaci. Důležitým 

faktorem při posuzování neshody jsou požadavky zákazníka na produkt – režim nulových 

oprav, definovaný počet oprav na jeden produkt, časová náročnost opravy a pravděpodobnost 

opakovaného výskytu neshody či pozdějšího výskytu např. u zákazníka. Další pohyb výrobku 

závisí na rozhodnutí pracovníka oddělení kvality: 

 opravitelné produkty – produkt je přesunut na pracoviště oprav, kde je podroben 

analýze opravářem. Opravář tento produkt opraví, provede zápis do databáze a předá 

jej zpět do výroby na zpracování. 

 neopravitelné produkty -  produkt je označen „k likvidaci“. Opravář provede zápis do 

databáze o likvidaci. Kus je uložen do šrotačního regálu. 1x týdně probíhají šrotace. 

Veškeré likvidované produkty jsou zapsány do likvidačního protokolu a protokol je 

zasán ke schválení na příslušné vedoucí pracovníky oddělení. Po schválení protokolu 

jsou kusy fyzicky zlikvidovány. 
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Analýza je zpracovávána pro produkty označené jako neopravitelné. 

5.2 Výběr hodnotícího období 

Jako hodnotící období je vybráno období od 1. 1. 2011 – 31. 10. 2011 s výjimkou 

měsíců červenec a srpen, kdy by analyzované hodnoty byly ovlivněny brigádníky. Jak je 

uvedeno na obr. 3 v kap. 3.4, práce je zpracovávána pro podnikatelskou jednotku 2. Za výše 

uvedené období zde bylo přijato celkem 50 nových operátorů. Průměrná doba pobytu ve 

školicím centru se pohybovala okolo 4 pracovních dnů. 

 Cílem je analyzovat příčiny neopravitelných produktů a zaměřit se na fakt, zda 

výpadky jsou ve větší míře způsobeny nově příchozími operátory nebo operátory pracujícími 

již delší dobu v podniku. Dle výsledků analýzy budou navrženy a aplikovány postupy pro 

eliminaci takových výpadků. V neposlední řadě bude provedeno vyhodnocení účinnosti.  

5.3 Sledování problému 

Zdrojem pro sběr dat byly  šrotační protokoly vytvářené v týdenních obdobích, kde 

jsou uvedeny všechny výrobky určené k likvidaci. Dále jsem využila i interní databáze 

k určení přesné příčiny výpadku. Hlavičky šrotačního protokolu je na obr. 5. Na obr. 6 je 

hlavička interní databáze. 

 

                                          Obr. 6 Hlavička šrotačního protokolu 
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                                                    Obr. 5 Hlavička interní databáze 

 

Šrotační protokol obsahuje všechny neshodné produkty určené k likvidaci, které se 

vyskytly v daném týdnu. Chyby obsluhy se dají rozeznat podle kódu příčiny. Pro účely 

zpracování diplomové práce jsou vyfiltrovány pouze neshody způsobené operátory. Za 

uvedené období bylo vyšrotováno celkem 342 ks, které byly znehodnoceny chybami 

operátorů.  Příčinou bylo 12 chyb, jejímž opakováním byly kusy znehodnoceny a určeny 

k likvidaci. V tabulce 2 je přehled těchto chyb. Neshody jsou seřazeny sestupně podle počtu 

výskytu. Zároveň jsou zde uvedeny i finanční náklady na likvidaci jednoho kusu a celkové 

vynaložené finanční náklady. Z důvodu citlivosti dat je zvolena adekvátní peněžní jednotka, 

dále p.j. 

Tab. 2 Přehled opakujících se chyb včetně finančních nákladů 

Označení 
chyby Popis chyby počet kusů 

náklady na 
likvidaci 1 
kusu ( p.j.) 

náklady na 
likvidaci všech 
kusů (p.j.) 

A poškozeno při dělení 63 45 2835 

B 

poškozeno manipulací – 
vysypaný magazín 61 45 2745 

C chybně vloženo do crimpu 47 45 2115 

D spadl na zem 45 45 2025 

E cínový můstek 38 45 1710 

F chybně odesláno 19 45 855 

G poškozeno manipulací 17 45 765 

H poškozený konektor 13 45 585 

I kus bez ICT - nový operátor 13 45 585 

J nezapájený pin 12 45 540 

K kus bez ICT   9 45 405 

L chybí bostik2 5 45 225 

  Celkový součet 342   16515 
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Pomocí Paretova diagramu byly data vyhodnoceny za každý měsíc zvlášť. Graf byl 

doplněn také o procentuální vyjádření chyb způsobených operátory vzhledem k celkové 

šrotaci za daný měsíc a o vyjádření v peněžních jednotkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 7 Vyhodnocení za měsíc leden 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 1/2011 

 

V měsíci lednu 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 14,38%, což 

představovalo náklady ve výši 3 150 p.j. 

 

 

14,38% 
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                           Obr. 9 Vyhodnocení za měsíc únor 2011 

 

 

 

 

 

         

 

 

                                      

                                          

          Obr. 10 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 2/2011 

 

V měsíci únoru 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 5,22%, což 

představovalo náklady ve výši 1 125 p.j. 

 

 

5,22% 
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     Obr. 11 Vyhodnocení za měsíc březen 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 12 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 3/2011 

 

V měsíci březnu 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 5,01%, což 

představovalo náklady ve výši 1 440 p.j. 

 

 

 

5,01% 
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                            Obr. 13 Vyhodnocení za měsíc duben 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 14 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 4/2011 

 

V měsíci dubnu 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 7,63%, což 

představovalo náklady ve výši  1 890 p.j. 

 

 

7,63% 

7,63% 
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                         Obr. 15 Vyhodnocení za měsíc květen 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 5/2011 

 

V měsíci květnu 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 3,33%, což 

představovalo náklady ve výši 450 p.j. 

 

 

 

 

3,33% 
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   Obr. 17 Vyhodnocení za měsíc červen 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 6/2011 

 

V měsíci červnu 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 7,73%, což 

představovalo náklady ve výši 1 575 p.j. 

 

 

 

 

7,73% 
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Obr. 19 Vyhodnocení za měsíc září 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 20 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 9/2011 

 

V měsíci září 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 16,12 %, což 

představovalo náklady ve výši 4 500 p.j. 

 

16,12 % 
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 Obr. 21 Vyhodnocení za měsíc říjen 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 22 Procentuální vyjádření chyb operátorů vzhledem ke šrotaci za 10/2011 

 

V měsíci říjnu 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 4,41  %, což 

představovalo náklady ve výši 1 125 p.j. 

 

 

4,41% 
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5.4 Analýza příčin problému 

Z grafů je patrné, že přestože máme 12 opakujících se příčin, jejich výskyt 

v jednotlivých měsících se liší. Je to způsobeno nejen novými operátory, ale také operátory již 

zkušenými. Po rozhovorech s kmenovými operátory se jako hlavní příčiny výskytu těchto 

chyb se objevilo: 

 

 noví nezkušení operátoři – jejich zapojení do výrobního procesu po krátké době 

strávené ve školícím centru; 

 zaučování nových operátorů – dohled a zaučování těchto operátorů snížilo koncentraci 

kmenových pracovníků, snadněji tak dochází k poškození neopatrnou manipulací. 

 

Přestože se příčiny opakují, nelze uplatnit Paretovo pravidlo 80:20. Je třeba zaměřit se 

na všechny příčiny a brát zřetel i na zjištěnou skutečnost, že nezkušenost a nezaučenost 

nových operátorů způsobuje i chybovost operátorů stávajících. 

Do analýzy příčin neshodných produktů byli zapojeni i výrobní pracovníci. Byl 

vytvořen tým, kde byli zastoupeni operátoři, tak i týmoví předáci a pracovníci systémové 

obsluhy. Do týmu nebyli zapojeni jen kmenoví zaměstnanci, ale také zaměstnanci, kteří ještě 

nemají tolik zkušeností. Jejich poznatky jsou přínosné z hlediska toho, že ještě nejsou 

postižení takovou „provozní slepotou“ jako pracovníci stávající. Formou brainstormingu byly 

postupně analyzovány všechny příčiny výpadků a sestavovány možné příčiny vzniku. 

Všechny údaje jsou zpracovány v tab. 9. 
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Tab. 9 Popis chyby a možné příčiny vzniku 

Popis chyby Počet kusů Příčina vzniku neshody 

spadl na zem 37 

neopatrnost pracovníka  

- nepozornost 

-rozptylování 

cínový můstek 33 nepozornost operátora - nevycvičené oko 

chybně vloženo do crimpu 34 

nepozornost pracovníka - čidlo v zařízení 

hlídá správné založení kusu, nepozná zaseklý 

kus v zařízení 

poškozeno manipulací – 

vysypaný magazín 30 

porušení PN pracovníkem-neuzavřen 

přepravní box pro kusy, kusy se při 

manipulaci vysypaly na zem 

chybně odesláno 14 

přílišná aktivita nových operátorů - kamera 

vyhodnotí  pseudochybu na kusu a operátor 

odešle kus na špatnou pozici v zařízení 

nezapájený pin 14 nepozornost operátora - nevycvičené oko 

poškozený konektor 12 

neopatrnost operátora - operátor zavadí 

kusem o zařízení 

poškozeno manipulací 11 

neopatrnost operátora - operátor zavadí 

kusem o zařízení 

kus bez ICT - nový operátor 11 

nedodržení PN - operátor nezkontroloval 

provedení předchozí operace 

poškozeno při dělení 8 

neopatrná manipulace- operátor poškodil 

DPS při dělení 

chybí bostik2 5 

kamera není schopna rozlišit přítomnost 

černé hmoty na černém konektoru 

kus bez ICT   1 

nedodržení PN - operátor nezkontroloval 

provedení předchozí operace 

 

 

5.5  Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

Po stanovení všech příčin neshodných produktů bylo nutné nastavit opatření tak, 

abychom eliminovali nebo úplně odstranili jejich výskyt. Opatření byla navržena společně 

s vedoucími jednotlivých středisek, plánovači výroby, týmovými předáky a vyučujícími ze 

školícího centra. Opatření byla navrhnuta pro tři oblasti: 
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 pro operátory ve výrobě; 

 opatření technického zaměření; 

 pro operátory připravující se v rámci tréninkového centra.  

Situaci neusnadňuje fakt, že poptávka po nových operátorech je příliš velká a pobyt ve 

školicím centru se zkracuje. Navržená opatření včetně zodpovědností jsou uvedena v tab. 10. 

Tab. 10 Navržená opatření pro operátory ve výrobě 

Popis chyby Příčina vzniku neshody Navržená opatření Zodpovídá 

spadl na zem 

neopatrnost pracovníka  
- nepozornost 
-rozptylování proškolení operátorů  

plánovač 
kvality 

chybně odesláno 

přílišná aktivita nových operátorů - 
kamera vyhodnotí pseudochybu na kusu a 
operátor odešle kus na špatnou pozici v 
zařízení 

vydána Výstraha kvality-tuto 
operaci může provádět pouze 
zaškolený operátor 

plánovač 
kvality 

poškozeno 
manipulací 

neopatrnost operátora - operátor zavadí 
jednotkou o zařízení proškolení operátorů  

plánovač 
kvality 

kus bez ICT - nový 
operátor 

nedodržení PN - operátor nezkontroloval 
provedení předchozí operace vydána Výstraha kvality 

plánovač 
kvality 

poškozeno při dělení 
neopatrná manipulace- operátor poškodil 
DPS při dělení proškolení operátorů 

plánovač 
kvality 

chybí bostik2 
kamera není schopna rozlišit přítomnost 
černé hmoty na černém konektoru 

Vydán PN na VK bostiku na 
konektoru 

plánovač 
kvality 

kus bez ICT   
nedodržení PN - operátor nezkontroloval 
provedení předchozí operace vydána Výstraha kvality 

plánovač 
kvality 

poškozeno 
manipulací - vysypán 

porušení PN pracovníkem-neuzavřen 
přepravní box pro kusy, kusy se při 
manipulaci vysypaly na zem 

proškolení operátorů; kontrola 
příp. oprava zavírání všech 
přepravních boxů 

plánovač 
kvality; 
technik 

poškozený konektor 
neopatrnost operátora - operátor zavadí 
kusem o zařízení 

kontrola všech zařízení, úprava 
tak, aby se eliminovala možnost 
zavadit o zařízení technik 

chybně vloženo do 
crimpu 

nepozornost pracovníka - čidlo v zařízení 
hlídá správné založení kusu, nepozná 
zaseklý kus v zařízení přednastavení čidla technik 

cínový můstek nepozornost operátora - nevycvičené oko 
zvýšení frekvence pravidelných 
přezkoušení operátorů na VK 

školicí 
centrum 

nezapájený pin nepozornost operátora - nevycvičené oko 
zvýšení frekvence pravidelných 
přezkoušení operátorů na VK 

školicí 
centrum 
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5.5.1 Opatření pro operátory ve výrobě 

Vzhledem k tomu, že charakter chyb je vesměs manipulační, tým se shodl na tom, že 

je důležité, aby operátoři dostali do podvědomí, jaké důsledky přináší jejich neopatrnost a 

nesoustředěnost. Proto proškolení operátorů bylo rozděleno do 4 částí formou prezentací. 

Podkladem pro zpracování byla platná výrobní dokumentace, praktická ukázka neshodných 

kusů, neshody nalezené při víceúrovňových auditech i osobní postřehy z pravidelných 

denních obchůzek. Ukázka prezentace pro proškolení operátorů je zobrazena na obr. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Obr. 23 Prezentace proškolování operátorů 

 

Pro proškolení operátorů byl vybrán infokoutek, kde se všichni shromáždili. Plánovači 

kvality byla k dispozici magnetická tabule, kde byly postupně vyvěšeny jednotlivé strany 

prezentace a operátorům bylo vše důkladně vysvětleno. Součástí byly také praktické ukázky 

na výrobcích v jednotlivých fázích rozpracovanosti. Operátoři tak měli možnost nejen 

sledovat vizuální ukázky, ale také přímo se na jednotlivé nedostatky podívat. 

Součástí každého proškolení byla i diskuse, kde se operátoři mohli ptát podrobněji na 

věci, které jim nebyly dost jasné, popř. dát vlastní podněty na zlepšení.  

Dělení panelů

dodržování záznamů o uvolnění 1. kusu

provádění kontroly nastavení mezery pomocí 
uvedené měrky

zvýšená opatrnost při manipulaci – pozor na tlakový 
senzor

Obr. 2  Pracoviště dělení panelůObr. 1  Umístění tlakového senzoru

© Continental AG
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Jeden z podnětů byl okamžitě realizován. Jednalo se o připomínku, kdy při poruše 

zařízení operátor nemá možnost jednotku, kterou právě drží v ruce, odložit. Všechna 

pracoviště byla prověřena a vznikly tzv. nouzové odkládací plochy. Je to vyhrazená část 

zařízení viditelně označena, kde operátor může kus odložit. Především se dbalo na dostupnost 

těchto míst a velký důraz se kladl na možné poškození takového výrobku. Odkládací místa 

jsou zhotovena z rastrované gumové podložky, která je standardem pro odkládání polotovarů 

v různých fázích rozpracovanosti.  Příklad nouzové odkládací plochy je uveden na obr. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Obr. 24 Nouzová odkládací plocha 

 

Dále na vybraná pracoviště byly umístěny dokumenty Výstraha kvality a pracovní 

instrukce, kde jsou jednoduchou vizuální formou popsány buď zavedené kontrolní činnosti, 

nebo důsledek nedodržení pracovního postupu. Příklad dokumentů je na obr. 25 a na obr. 36. 
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Obr. 25 Výstraha kvality  Obr. 26 Příklad pracovní instrukce 

Také byly zavedeny pravidelné školení kvality pro týmové předáky a vedoucí směn. 

Školení je prováděno formou prezentace. Jako podklady jsou zde použity výstupy 

z víceúrovňových auditů, vlastní postřehy z denních obchůzek, reklamace způsobené výrobní 

chybou. Tyto školení jsou zavedeny v půlročních intervalech. Po absolvování tohoto školení 

týmoví předáci sami seznámí operátory s tímto školením. Operátorům se dostává do 

podvědomí důraz na kvalitu práce a kvalitu výrobků. Příklad takové prezentace je na obr. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 27 Prezentace z pravidelného školení kvality 
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Vkládání do Inertecu 

VK po pájení. Kartáčování Vkládání DPS do housingu 

Důležitá je jednotná manipulace s výrobky v různých fázích rozpracovanosti. Pokud 

každý operátor manipuluje s výrobky jiným způsobem, může výrobek poškodit. Proto byl 

vytvořen jednotný koncept pro manipulaci s výrobky. Každý výrobní krok byl dokumentován 

a manipulace popsána nejen písemnou formou, ale také vizuální. Tato jednoduchá vizuální 

pomůcka byla rovněž umístěna na jednotlivá pracoviště. Příklad je ukázán na obr. 28. Zde je 

popsána operace lisování konektoru. Jako prevence poškození zde bylo nastaveno pravidlo, 

nejdříve vložit DPS , teprve potom konektor. Je to z důvodu, že piny konektoru jsou ostřejší a 

při současné manipulaci s DPS zde hrozí riziko poškrábání nejen DPS, ale i elektronických 

součástek. Největší riziko je u elektronických součástek rozměrů 0,2 x 0,4 mm, kde by 

případné poškození pinem konektoru mohlo vést k narušení jejich správné funkce. 

 

 

Operace: lisování konektoru 

                       DPS držíme oběma rukama pouze za okraj 

                       Při vkládání do zakládací pozice vložíme nejprve DPS, potom konektor 

                      Jiná manipulace s DPS je zakázána 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 28 Příklad Jednotné manipulace s výrobky v různých fázích rozpracovanosti. 

 Také byly zvýšeny frekvence ověřování znalostí operátorů z hlediska správného 

provádění vizuálních kontrol. Přezkoušení probíhalo 1x ročně, nyní je stanovena frekvence na 

1x za půl roku.  Rovněž i náplň přezkoušení se změnila. Operátoři jsou seznámeni s pravidly 

IPC normy, kde jsou přesně definovány veškeré vady jak vstupního materiálu, tak i vady 

vznikající ve výrobním procesu. Poté absolvují test, který má tři části. První část je zaměřena 

na posuzování vad a poškození DPS. Ne všechny nedostatky nalezené při vizuální kontrole, 
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znamenají vyřazení DPS z výrobního procesu. Druhá část je zaměřena na posouzení 

správného zapájení SMD součástek. Pro tento test jsou využity plně osazené vyšrotované 

polotovary, kde jsou nasimulovány některé z neshod. Operátor má za úkol neshody nalézt, 

označit a správně pojmenovat. Třetí část je zaměřena na posouzení správného zapájení 

konektorů a THT součástek. Rovněž i zde se využívají vyšrotované polotovary 

s nasimulovanými neshodami. Přezkoušení je zakončeno závěrečným ohodnocením a zpráva 

o absolvování spolu s vyhodnocením je evidována u vedoucích středisek. 

 Důležité je také stanovit kontrolní mechanismy dodržování nastavených pravidel. Pro 

tyto účely byl upraven formulář víceúrovňových auditů. Jeden z bodů je zaměřen na 

dodržování standardů manipulace s výrobky a na prevenci poškození výrobků. Posledním 

bodem auditu je otázka dle vlastního výběru. Pracovní provádějící audit si vybere operátora a 

ověří si jeho znalost pracovního návodu, standardu či pojmů z oblasti kvality. 

 Nově jsou zavedeny víceúrovňové audity všech pracovníků kvality. Frekvence je 

stanovena 1x za 14 dnů. Pro tyto účely je vyhotoven speciální formulář předem 

nadefinovaných oblastí. Pracovníci kvality si namátkově vyberou výrobní linku a zaměřují se 

na oblasti dodržování pracovních návodů, dodržování standardů, 5S a znalost základních 

pojmů z oblasti kvality. Zpráva z tohoto auditu je předávána příslušnému týmovému 

předákovi.  

 Při nalezení porušení nedodržení pracovních návodů či porušení standardu 

operátorem, je na pracovníka vypsán interní Zápis neshody. Řešení spadá do kompetence 

přímého nadřízeného, který rozhodne o způsobu řešení nalezené neshody či případném 

finančním postihu. Formulář je uveden v příloze 1. 
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5.5.2 Opatření technického zaměření 

V tab. 10 jsou uvedena opatření, které vyžadují zásah technika. 

Jsou to: 

 přednastavení čidla při chybném vložení do crimpu; 

 kontrola a oprava zavírání všech přepravních boxů; 

 kontrola příp. úprava tak, aby se eliminovala možnost zavadit o zařízení. 

Tato opatření vyžadovala detailnější časové rozvržení. Kontrolu zařízení prováděli 

technici odpovědní za jednotlivá zařízení. Bylo nutné vyrobit časový harmonogram 

v závislosti na výrobě a plánovaných odstávkách. 

Protože výroba řídících jednotek řady S probíhá na třech finálních linkách, lze využít 

čas pravidelných týdenních údržeb. Jedná se o pečlivé a uvážené naplánování času v době 

údržeb tak, aby mohly být provedeny plánované úpravy a zároveň nenarušena pravidelná péče 

o stroje a zařízení dle pravidel produktivní údržby. Veškeré úpravy musí být provedeny na 

všech linkách, aby se daly označit za systémové. 

První opatření bylo zaměřeno na kontrolu správného založení do zakládací pozice na 

operaci crimp. Stávající čidlo detekovalo pouze správné založení do zakládací polohy. Pokud 

ovšem na zařízení došlo k poruše a kus zůstal zaseknut v horní poloze, čidlo poruchu 

nezaregistrovalo. Došlo k výměně čidla a k nastavení tak, aby při takovém incidentu nebylo 

možné kus do zakládací polohy vložit. 

Druhé opatření bylo zaměřeno na kontrolu zavírání přepravních boxů. Stávající 

zavírání boxů bylo vyrobeno z nevhodného materiálu. Docházelo k ohnutí a následnému 

nedostatečnému uzavření boxu. Při manipulaci výrobky z boxu vypadly na zem a kvůli 

případnému poškození elektronických součástek byly určeny ke šrotaci. Postupně byly tyto 

uzávěry vyrobeny z jiného materiálu a přemontovány. Příklad je zobrazen na obr. 29. 
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  Obr. 29 Zavírání přepravních boxů 

 

Poslední opatření bylo zaměřeno na eliminaci možností zavadit o zařízení. Zde došlo 

k úpravě zásobovacích dopravníků. Přepravní boxy byly umístěny tak, že při vkládání 

docházelo k narážení boxů o sebe a k poškození konektorů. Mezi boxy byla umístěna zábrana, 

která mezi nimi udržuje mezeru. Příklad je na obr. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 30 Zábrana mezi boxy 

 K poškození výrobků docházelo také při vkládání do těchto boxů. Proto byly navrženy 

tzv. hřebeny, které jsou umístěny na box na operacích, kde se manipuluje s DPS. Pokud DPS 

ještě nemá konektor, lze je umístit do boxu v menší vzdálenosti než když již konektor má. 

V takovém případě se operátor musí zaměřit na správný počet vynechaných pozic. Pro 
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usnadnění se na strany boxu tyto hřebeny nasunou a drážka v hřebenech navede operátora ke 

správnému umístění. Příklad je na obr. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 31 Příklad naváděcího hřebenu 

5.5.3 Opatření pro školicí centrum 

Další opatření se týká zaškolování nových operátorů, jejich program a pobyt 

v tréninkovém centru. Do konce roku 2010 byl měsíční pobyt nově přijatých operátorů 

dodržován. Zvýšením požadavků ze strany zákazníků na zkrácení doby dodávek i navýšení 

požadovaného množství mělo za následek předčasné zařazování operátorů do výroby. Doba 

pobytu tak byla zkracována pouze na několik dnů. Abychom se vrátili zpět k systematické 

přípravě nových operátorů, byl po dohodě s vedoucími středisek a oddělením HR byl navržen 

a vypracován nový plán tréninkového centra tak, aby operátoři měli základní znalosti 

potřebné pro zařazení do výrobního procesu. 

Plán tréninkového centra je stanoven na 2 týdny. Výuka bude probíhat 5 dnů v týdnu, 

vždy od 6:00 – 14:00 hod. 

První týden je zaměřen nejen na obecné předpisy, jako jsou BOZP (Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci), Požární ochrana, vstupní školení o ochraně životního prostředí, ale 

seznámí se s ESD předpisy a také se seznámí s výrobním programem daného výrobního 

střediska. Výuka není vedena jenom formou výkladu, ale je zda uplatněna i výuka formou 
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hry, kde si operátoři lépe uvědomí principy 5S a TPM. Výuka je také podpořena praktickými 

ukázkami přímo z výrobního procesu. Příklad je uveden na obr. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr. 32 Ukázka z výrobního procesu 

Poslední výukový den je věnován vyplňování výrobních výkazů, speciálním kódům pro 

vyplňování prostojů včetně praktických příkladů, na kterých si operátoři uvědomí důležitost 

správného vykazování. Týden je zakončen závěrečným testem. 

Začátek druhého týdne navazuje na látku probíranou na konci týdne prvního. Na kódy 

prostojů navazují sledované ukazatele ve výrobě – OEE, FPY, ppm. Probírají se kvalitativní 

pracovní návody, operátoři se seznámí s principy identifikace výrobků – tracebility systém, 

systémem JIDOKA a jeho nástrojem Quality Stop. I tady jsou využívány praktické ukázky 

přímo z výrobního procesu, viz obr. 33.  

 

 

 

 

Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern 

ein- oder zweizeilig 

Disciplína operátorů ve výrobě – najdi, co je špatně……

19 / Marcela Štěpánová / 27.2.2012 © Continental AG
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                                    Obr. 33 Praktická ukázka 

Konec týdne je věnován uvolňování zařízení, vyplňování uvolňovacích formulářů, 

vyplňování regulačních karet. Druhý týden je opětovně zakončen závěrečným testem, který 

již poskytuje zpětnou vazbu o teoretických znalostech těchto operátorů. Zároveň dostávají 

informace o začátku nástupu na směny, jméno týmového předáka a svého vedoucího směny.  

Výhodou je, že tento cyklus je striktně dodržován a není nijak zkracován. Nový plán 

zaškolování však není definitivní. Byl vytvořen a navržen pouze pro přechodnou dobu. 

Snahou je nastavit původní dobu zaškolování, což byla 4 týdny. Tento proces však není 

jednoduchý. Vyžaduje dlouhodobá jednání a tlak jak ze strany kvality, tak i ze strany výroby, 

na zařazení důkladně připravených operátorů.  

 5.6  Kontrola účinnosti opatření 

Jako vyhodnocovací období jsou vybrány měsíce listopad 2011 – březen 2012. Období 

je kratší než analyzované období. Je to z důvodu změn v tréninkovém centru, které nabyly 

účinnosti 1. 11. 2011. Za každý měsíc byla provedena analýza výpadků se zaměřením na 

chyby způsobené operátory. Jako vstupní podklady byly opětovně použity šrotační protokoly 

a výstupy z interní databáze. Každý měsíc byl vyhodnocen zvlášť. Ve výše uvedeném období 

bylo přijato celkem 16 nových operátorů. Doba jejich pobytu ve školicím centru byla 

dodržena, tedy 10 pracovních dnů. 
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Za výše uvedené období bylo celkem vyšrotováno 80 řídících jednotek, které byly 

znehodnoceny manipulačními chybami operátorů. Příčinou bylo 8 opakujících se chyb, které 

jsou uvedeny v tab. 11. Zde jsou také uvedeny finanční náklady na likvidaci 1 kusu a celkové 

náklady na likvidaci všech šrotovaných kusů vyjádřeny v peněžních jednotkách (dále p. j.). 

 

Tab. 11 Popis chyb a možné příčiny vzniku včetně finančních nákladů 

 

Vyhodnocení bylo provedeno za každý měsíc zvlášť. Vyhodnocení bylo také doplněno 

o procentuální podíl chyb způsobených operátory na celkové šrotaci a o finanční náklady na 

likvidaci neshodných produktů. 

 

 

 

Označení 
chyby Popis chyby počet kusů 

náklady na likvidaci 
1 kusu ( p.j.) 

náklady na likvidaci 
všech kusů (p.j.) 

G poškozeno manipulací 37 45 1665 

D spadl na zem 28 45 1260 

F chybně odesláno 6 45 270 

E cínový můstek 5 45 225 

A poškozeno při dělení 1 45 45 

C chybně vloženo do crimpu 1 45 45 

K kus bez ICT   1 45 45 

L chybí bostik2 1 45 45 

B 

poškozeno manipulací – 
vysypaný magazín 0 45 0 

H poškozený konektor 0 45 0 

I kus bez ICT - nový operátor 0 45 0 

J nezapájený pin 0 45 0 

  Celkový součet 80   3600 
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Obr. 34Vyhodnocení za měsíc listopad 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Procentuální podíl chyb operátorů vzhledem k celkové šrotaci za 11/2011 

 

V měsíci listopadu 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 3,31%, 

což představovalo náklady ve výši 630 p.j. 

 

3,31% 

3,31% 
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Obr. 36 Vyhodnocení za měsíc prosinec 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 Procentuální podíl chyb operátorů vzhledem k celkové šrotaci za 12/2011 

 

V měsíci prosinci 2011 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 3,56%, 

což představovalo náklady ve výši 1 035 p.j. 

  

3,56% 
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Obr. 38 Vyhodnocení za měsíc leden 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 39 Procentuální podíl chyb operátorů vzhledem k celkové šrotaci za 1/2012 

 

V měsíci lednu 2012 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 7,1%, což 

představovalo náklady ve výši 495 p.j. 

 

 

 

7,1% 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Obr. 40 Vyhodnocení za měsíc únor 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Procentuální podíl chyb operátorů vzhledem k celkové šrotaci za 2/2012 

 

V měsíci únoru 2012 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 7,8%, což 

představovalo náklady ve výši 495 p.j. 

 

 

 

7,8% 
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Obr. 42 Vyhodnocení za měsíc březen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 Procentuální podíl chyb operátorů vzhledem k celkové šrotaci za 2/2012 

 

V měsíci březnu 2012 tvořila šrotace chyb způsobených operátory celkem 6,5%, což 

představovalo náklady ve výši 990 p.j. 

 

 

 

6,5% 
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Bylo provedeno i vyhodnocení finančních nákladů na likvidaci neshodných produktů 

za vybraná období. Z výše šrotací byly pro každý měsíc obou vyhodnocovacích období byly 

stanoveny průměrné náklady na likvidaci neshodného kusu na jednoho pracovníka vyjádřeno 

v peněžních jednotkách. Graf srovnání je na obr. 44. 

Srovnávací období jsou od sebe oddělena. Z grafu je patrné, že v analyzovaném 

období leden 2011 – říjen 2011 jsou náklady na likvidaci neshodného výrobku v přepočtu na 

jednoho pracovníka vyšší než ve srovnávacím období listopad 2011 – březen 2012.  

Obr. 44 Srovnání nákladů na likvidaci 1 kusu v přepočtu na jednoho pracovníka za vybraná 

období 

 

Také bylo provedeno srovnání výskytu jednotlivých chyb za vybraná období. Pro tyto 

účely jsou chyby označeny písmeny A – L. Tab. 12 obsahuje přiřazení písmen k názvu chyb. 
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         Tab. 12 Přiřazení písmen k názvu chyby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf na obr. 45 ukazuje četnost výskytu jednotlivých chyb za vybraná období. 

                Obr. 45 Srovnání výskytu chyb za vybraná období 

 

Jak již bylo uvedeno, srovnávací období je kratší než období vyhodnocovací. Je to z 

důvodu změn zaškolování nových operátorů v tréninkovém centru, které nabylo účinnosti 

 1. 11. 2011. Pokud se pozorně podíváme na graf na obr. 45, vidíme, že výskyt chyby 

označená písmenem G – poškozeno manipulací je již teď výrazně vyšší. Také výskyt chyby  

D – spadl na zem, je vysoký. Pochybení způsobená lidským faktorem je bohužel velmi těžké 

ovlivnit. I tak je velmi vhodné systematicky upozorňovat na všechny oblasti a místa, kde je 

Označení 
chyby Popis chyby 

A poškozeno při dělení 

B poškozeno manipulací – vysypaný magazín 

C chybně vloženo do crimpu 

D spadl na zem 

E cínový můstek 

F chybně odesláno 

G poškozeno manipulací 

H poškozený konektor 

I kus bez ICT - nový operátor 

J nezapájený pin 

K kus bez ICT   

L chybí bostik2 



60 

 

vysoké riziko poškození výrobků. Upozornění může být nejen v rámci periodických 

proškolování, ale také i při každodenních obchůzkách výroby. A náklady jsou téměř 

zanedbatelné. Vyžaduje to pouze dívat se na výrobu, výrobní zařízení a operátory očima 

zákazníka.  

 Dle tab. 11 se čtyři chyby ve vyhodnocovacím období neobjevily vůbec. Jedná se o: 

 B – poškozeno manipulací, vysypaný magazín; 

 H – poškozený konektor; 

 I – kus bez ICT – nový operátor 

 J – nezapájený pin. 

Dle kapitoly 5.5.2 na první dvě výše zmíněné chyby bylo nastaveno opatření 

technického rázu. Vzhledem ke kratšímu vyhodnocovacímu období však lze říci, že výskyt 

těchto neshod se snížil. Na chybu označeno I – kus bez ICT – nový operátor, byla na 

pracoviště umístěna vizuální pomůcka. Prozatím se tato chyba nevyskytla. Na chybu J – 

nezapájený pin byla nastavena zvýšená frekvence přezkoušení operátorů. I tato chyba se 

prozatím nevyskytla. 

5.7     Trvalá eliminace příčin 

Jak již bylo uvedeno, neshody zapříčiněné lidským faktorem nelze zcela ovlivnit. Pro 

operátory ve výrobním procesu budou zavedena periodická proškolování formou prezentace a 

praktickými ukázkami. Také budou zavedeny pravidelné prezentace nákladů na šrotaci 

s důrazem na chyby operátorů. Všichni tak budou mít možnost seznámit se se všemi důsledky 

včetně finančních nákladů. 

Již teď jsou zavedena v půlročních intervalech periodická školení s názvem Kvalita ve 

výrobě. Prezentace je obsáhlejší, seznamuje s vybranými reklamacemi i postupy řešení a 

zavedenými opatřeními. 

Zvýšená pozornost je věnována Kaizen kroužkům, kde operátoři mohou přispět svými 

náměty ke zlepšení kvality výroby a eliminaci některých manipulačních chyb. 

Jako účinné se ukázalo i technické opatření – výměna čidla pro detekci správného 

založení výrobku do zařízení. Nejdříve bylo plánováno pouze přednastavení, nakonec však 

byla provedena výměna za jiný typ. 
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Změna plánu tréninkového centra ukázala, že ve srovnání s rokem 2011 operátoři zde 

stráví podstatně delší dobu. Avšak nárůst neshod způsobených manipulací se podstatně zvýšil. 

Nelze přesně určit, zda jsou ve větší míře způsobeny novými operátory.  

5.8       Plánování budoucích aktivit 

Zavedení pravidelných školení o kvalitě ve výrobě vytvořil bližší kontakt se všemi 

pracovníky ve výrobě. Více si tak uvědomují, jaký důraz je na kvalitu kladen a proč se klade.  

Upravený plán tréninkového centra je již striktně dodržován. Avšak jak již bylo 

uvedeno, není to konečný stav. Snahou je vrátit se k původnímu plánu zaškolování. 

Také je důležité zvolit správnou metodu proškolování a zaškolování nových 

pracovníků. Kombinací několika metod se trénink zaměstnanců může stát ještě účinnějším. 

[18] 
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6.  ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zpracovávána ve firmě Continental Automotive Systems Czech 

Republic s.r.o. - divize elektronických řídicích systémů motorů a převodovek ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Pro zpracování byla vybrána podnikatelská jednotka 2. 

 Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska související s řešenou 

problematikou. Jsou zde vysvětleny základní pojmy vztahující se nejen k managementu 

kvality, ale také odborné pojmy a zkratky používané praktické části práce. 

Dále je krátká charakteristika podniku. Je zde uvedena organizační struktura a 

představeny některé z výrobků. 

Následuje popis stávajícího stavu. Zde je uveden výrobní tok finální montáže řídících 

jednotek. Je zde také popsán systém přijímání nových operátorů do výroby, všechny testy, 

které musí úspěšně absolvovat. Je zde zmíněno i zaškolování v tréninkovém centru.  

V praktické části je provedena analýza chyb způsobených operátory se zaměřením 

nejen na počty jednotlivých neshod, ale také na vyhodnocení finančních nákladů spojených 

s likvidací těchto produktů. Navržená opatření jsou rozdělena do tří částí, a to: 

 opatření pro pracovníky výroby; 

 opatření technického zaměření; 

 opatření pro tréninkové centrum. 

Z důvodu úpravy programu v tréninkovém centru, je vyhodnocovací období kratší. 

Nelze tedy přesně definovat, jak dalece bylo provedení navržených opatření účinné. 

Z vyhodnocení je však patrné, že některé chyby se dosud nevyskytly. Naopak výskyt 

některých chyb se zvýšil.  

Chyby způsobené neopatrností či nepozorností nelze úplně odstranit. Neustálým 

sledováním výrobního procesu očima zákazníka však můžeme těmto chybám předcházet. 
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