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Možnosti využití po íta ové podpory plánování jakosti produkt

Abstrakt 

Bakalá ská práce se zabývá možnostmi po íta ové podpory p i plánování jakosti produkt . 

Je provedena analýza sou asných p ístup  k plánování jakosti produkt  a vhodných metod. 

Pro zajišt ní  vyšší efektivnosti aplikace jednotlivých metod jsou navrženy možnosti 

využití po íta ové podpory. Je provedena analýza dostupných softwarových produkt   

vhodných pro podporu plánování jakosti produkt  a jsou navrženy vhodné programy jak 

pro podporu jednotlivých proces  plánování jakosti, tak pro komplexní podporu všech 

proces . 

Klí ová slova 

Plánování jakosti, postupy plánování jakosti, metody plánování jakosti 

The Possibilites of Computer Support of Products Quality Planning 

Abstract 

This project concerns possibilities of computer support for products quality planning. At 

first all current methods of product quality planning have been analysed. Computer aided 

support is proposed to ensure higher application effectivity of particular method.  Analysis 

of  all available software products suitable for product quality planning  have been 

performed. Followingly are proposed suitable programs for quality plannig of particular 

process as well as for support of complex process.   

Keywords 

Quality planning, quality planning methodology, quality planning methods 
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1. Úvod

Dnešní moderní a p edevším usp chaná doba touží po nasycení trhu hlavn  kvalitními a 

levnými produkty. Zde je pot eba zamyslet se nad tím, jestli nízká cena produktu není 

vykoupená nap . použitím mén  kvalitního materiálu i použitou zjednodušenou technologií 

výroby, a jestli  zmín ná „kvalita“ produktu není na hrani ních možnostech k poskytování  

uspokojení pot eb zákazník .   

Do pop edí veškerého d je se tedy dostává plánování jakosti produkt , které se snaží naplnit 

naše o ekávání. Plánování jakosti produkt  usiluje, aby výrobky bu  nov  vyvíjené nebo 

inovované odolávaly v boji konkurenceschopnosti nad ostatními soupe i, a byly žádané 

spole ností. K plánování jakosti produkt  se využívají r zné postupy a s nimi související 

metody. Pracovníci pro plánování jakosti pochází z r zných útvar  podniku nap . z útvaru 

marketingu, nákupu, prodeje, vývoje výrobku, výroby atd. a zpracovávají velké množství 

informací. Pro jejich efektivní práci se používá vhodných softwarových prost edk , které 

umožní rychlejší, p esn jší a srozumiteln jší zpracovávání dat.  

Cílem bakalá ské práce bylo analyzovat možnosti využití po íta ové podpory p i plánování 

jakosti produkt . V této práci rovn ž nabízím vý et n kolika softwar  podporující procesy 

pro plánování jakosti produkt . 
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2. Plánování jakosti

Plánování jakosti chápeme jako proces o posloupnostech souvisejících inností, která je ástí 

managementu jakosti. Zam uje se na stanovení cíl  jakosti a na specifikování nezbytných 

provozních proces  a souvisejících zdroj  pro spln ní cíl  jakosti [15]. Plánování jakosti  

charakterizuje jednoduchý vývojový diagram (viz obr. 1). 

Obr. 1: Vývojový diagram plánování jakosti [15] 

Na obrázku vidíme posloupnost souvisejících inností plánování jakosti asto nazývané 

progresivní plánování jakosti produktu.  Obrázek zp ehled uje, co je klí ové pro jednotlivé 

procesy.  Vzájemný vztah proces  m že být i složit jší, protože jeden výstup procesu m že 

být vstupem do jednoho nebo n kolika proces . 



- 3 - 

Plánování jakosti je vhodnou prevencí p ípadných neshod. Zahrnuje velké množství aktivit, 

s jejichž pomocí se dosahují stanovené cíle. Pro vývoj nových produkt  sem m žeme za adit 

tyto aktivity nap . [1]:  

zpracování plánu jakosti pro ur itou zakázku; 

plánování jakosti výrobk  ( jaké vlastnosti má mít výrobek, aby splnil požadavky a 

o ekávání zákazníka a zainteresovaných stran); 

plánování kritérií pro výb r dodavatele ( navrhnout technické, ekonomické, 

kvalitativní požadavky na dodavatele); 

plánování p ípustných tolerancí znak  jakosti; 

plánování metod, které budou použity pro dosažení požadované jakosti výrobk ; 

plánování jakosti proces  ( návrh proces  vhodných k zajišt ní požadovaných znak

jakosti výrobku a ov ení jejich zp sobilosti); 

plánování zp sobu m ení a monitorování jakosti výrobku a procesu; 

plánování finan ních zdroj  a kapacit; 

plánování asového harmonogramu; 

plánování personálního zabezpe ení ( zajišt ní pracovník  s pot ebnými dovednostmi, 

znalostmi a schopnostmi ú inn  uplat ovat metody managementu jakosti, jejichž 

použití je plánováno). 

Pro  se snažíme plánovat jakost? 

Plánování jakosti rozhoduje o spokojenosti zákazníka. Snižuje se riziko neshod p i samotné 

realizaci produktu a jeho užívání. 

Je prokázané, že v p edvýrobních etapách vzniká více neshod než ve fázi samotné realizace 

produktu. V sou asnosti se stále jakost produktu eší až v samotné výrob . Praktické 

zkušenosti ukazují, že výdaje spojené s odstra ováním neshod zjišt né ve fázi návrhu mohou 

být desetkrát nižší než výdaje spojené s odstran ním neshody zjišt né ve výrob , stokrát nižší 

než výdaje na odstran ní neshody zjišt né p ed expedicí a tisíckrát nižší než výdaje na 

odstran ní neshody, která se dostane až ke zákazníkovi [1].
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3. Postupy plánování jakosti

Plánování jakosti je jeden z díl ích proces  Juranovy trilogie. Plánuje se i postupem APQP a 

metodikou VDA. Postupy plánování jakosti by m ly obsahovat pro výrobce i dodavatele 

spole né doporu ení nutné k vypracování plánu jakosti produktu tak, aby byla spln na 

o ekávání zákazníka.  

Soub žn  se zpracováním projektu musejí být provád ny aktivity k neustálému zlepšování 

všech proces  v podniku. To popisuje cyklus plánování kvality produktu (viz obr. 2). 

Obr. 2: Cyklus plánování produktu [2] 

Na obrázku vidíme, že cyklus plánování kvality produktu je nekon ící snahou o neustálé 

zlepšování. Dále sledujeme rozvržení jednotlivých etap. T i tvrtiny cyklu eší p edb žné 

plánování kvality produktu až do validace produktu. tvrtá tvrtina se snaží o neustálé 

zlepšování a ur uje, zda jsou zákazníci spokojeni [2].  
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3.1. Postup plánování jakosti dle J.M Jurana 

V procesu plánování jakosti chceme zjistit pot eby zákazníku. Procesy rozvíjíme tak, aby 

výrobky spl ovaly o ekávání zákazník . Pro kvalitní plánování je nutné  identifikovat 

nejd ležit jší pot eby všech a pot eby vyjád ené zákazníkem.  

Postup je zam en na ur ení zákazník , zjišt ní pot eb zákazník , p eklad pot eb zákazník

do e i výrobce, stanovení m itelných parametr , zavedení m ení, vývoj výrobku, 

optimalizace návrhu výrobku, vývoj procesu, optimalizace a prokázání zp sobilosti procesu, 

p evod procesu do výrobních instrukcí (viz obr. 3) [1; 8]. 

Obr. 3: Postup plánování jakosti dle J.M.Jurana[1] 
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Ur ení zákazník

Za zákazníka by m l být považován každý, na koho výrobek n jak p sobí. P i len ní 

zákazník  je obvykle možno využít toho, že u mnohých zákazník  lze o ekávat stejné zájmy 

a požadavky[1].  

Zjišt ní pot eb zákazník

Ke zjišt ní pot eb zákazník  poslouží nap . interview se zákazníky, zprávy z návšt v 

obchodník , servisní zprávy, dotazníky zasílané zákazník m, zprávy z pr zkumu trhu, studie 

konkurenceschopnosti nového výrobku atd. Získané informace se mohou t ídit pomocí 

systematického diagramu.  

P eklad pot eb zákazník  do e i výrobce

V této fázi si výrobce musí transformovat pot eby do konkrétních technických specifikací.  

Vhodným nástrojem je metoda QFD. 

Stanovení m itelných parametr

Technické specifikace výrobku jsou charakterizovány íselnými hodnotami m itelných 

parametr . 

Zavedení m ení

P i zavedení m ení musí výrobce být schopen tato p íslušná m ení provád t nebo zajistit. 

Vývoj výrobku

Stanovují se znaky jakosti výrobk . P i vývoji výrobku je pot ebné zohled ovat strategické 

zám ry firmy, údaje o úrovni v dy a techniky v dané oblasti výrobk  a technologií, informace 

o potenciálních zdrojích, zám ry spole nosti, omezující faktory, image firmy nebo zna ky.  

Optimalizace návrhu výrobku

Navrhovaný výrobek by m l spl ovat požadavky zákazník  a dodavatel , být 

konkurenceschopný, optimalizovat kombinované náklady zákazník  a dodavatel . Cenným 

nástrojem optimalizace navrhovaného výrobku je p ezkoumání návrhu, FMEA, FTA. 

Vývoj procesu

Vývoj by m l probíhat za ú asti technolog . Cílem je odhalit p íp. nereálné parametry. 

Navržený proces musí respektovat legislativní omezení. Vhodným nástrojem je metoda 

FMEA návrhu výrobku, p ezkoumání návrhu. 
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Optimalizace a prokázání zp sobilosti procesu

Zp sobilost procesu hodnotí indexy zp sobilosti, s jejichž pomocí posuzujeme, zda je i není 

p ijatelná. Zde se využívá metody FMEA procesu, p ezkoumání návrhu. 

P evod procesu do výrobních instrukcí

 Poslední krok postupu plánování jakosti produkt  dle J. M. Jurana, je provád n v rámci 

transformace optimálního návrhu výrobního procesu do provozního užívání. Zp sobilost 

procesu se potvrzuje v provozních podmínkách. 

Na obr. 4 jsou znázorn ny všechny t i procesy Juranovy trilogie:  plánování, ízení a 

zlepšování jakosti.  Na vodorovné ose je zobrazen as, na svislé pak náklady na nevyhovující 

jakost. Na diagramu Juranovy trilogie vidíme, že nelze dosáhnout 100% jakosti. Zhruba 20% 

oprav musí být provedeno. Se zlepšováním jakosti se snižují náklady na nevyhovující jakost, 

tím i chronické plýtvání prost edk  [16]. 

Obr. 4: Diagram Juranovy trilogie [16] 

3.2. Plánování jakosti výrobku postupem APQP 

Plánování jakosti výrobku postupem APQP je strukturovaným procesem, který definuje 

jednotlivé kroky nutné pro zabezpe ení uspokojivé jakosti výrobku pro zákazníka, podporuje 

v asné odhalení pot ebných zm n, p edchází pozd jším zm nám, pomáhá vytvá et výrobky 

dobré jakosti v as a s nejnižšími náklady [4]. 
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Pokro ilé (n kdy se íká moderní) plánování kvality, bylo vyvinuto v rámci standardu QS – 

9000. 

APQP se skládá z p ti fází, které m žeme vid t na obr. 5 [4]: 

1. Plánování a definování programu. 

2. Návrh a vývoj výrobku. 

3. Návrh a vývoj procesu. 

4. Validace výrobku a procesu. 

5. Vyhodnocení zp tné vazby a nápravná opat ení. 

Obr. 5: Plánování jakosti postupem APQP [4] 

Jednotlivým fázím p edchází p ípravná fáze, ve které je pot eba zajistit výcvik pracovník , 

kte í budou zapojeni do plánování jakosti produktu. Plánování jakosti je realizováno pomocí 

meziútvarového týmu. Je vhodné do plánování jakosti zapojit více útvar  než jen útvar ízení 

jakosti. Tým by se m l skládat ze zástupc  útvar ízení jakosti, ale také ze zástupc  útvaru 

návrhu a vývoje, konstrukce, výroby, technické kontroly, zásobování, prodeje, servisu, 

subdodavatel . zákazník , atd. Pro tým by se m l ur it vlastník procesu. 

Každá fáze plánování jakosti má své vstupy a výstupy [1]. 
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Plánování a definování programu

Základním krokem pro plánování a definování programu je snaha o pochopení pot eb a 

o ekávání zákazníka. Pot eby zákazníka se zjiš ují nap . pr zkumem trhu, z historických 

údaj  o jakosti a záru ních innostech, ze zkušeností týmu [1; 4]. 

Pot eby zákazníka ( hlas zákazníka ) je t eba promítnout do p edb žných m itelných hodnot 

charakteristik jakosti, které pak budou p edstavovat cíle jakosti. D ležitými nástroji jakosti v 

 této fázi jsou p edevším metody sí ové analýzy, QFD, Benchmarking. 

Návrh a vývoj výrobku

Vstupy do této fáze odpovídají výstup m z fáze ,, Plánování a definovaní programu“. 

Hlavním výstupem návrhu a vývoje výrobku je výroba prototypu, který poskytne p íležitost k 

posouzení, zda navrhovaný výrobek je schopen plnit požadavky zákazníka. P i jeho stavb  se 

sestavuje prototypový kontrolní plán. Tým musí posoudit uskute nitelnost navrhované 

konstrukce výrobku. Výrobky musí být dodávané v daném ase a  množství za p ijatelnou 

cenu pro zákazníka [1; 4]. 

Nejvýznamn jší nástroje jakosti používané v této fázi jsou QFD, Ishikaw v diagram, FMEA, 

FTA, Benchmarking, P ezkoumání návrhu. 

Návrh a vývoj procesu

Tento krok má za úkol komplexní tvorbu celého výrobního systému. Vstupy jsou výstupy 

z ásti ,, Návrh a vývoj výrobku“.   

Výstupy této fáze jsou normy pro balení, p ezkoumání systému managementu jakosti, 

vývojový diagram procesu, uspo ádání pracovišt , matice znak , analýza možností vzniku 

vad a jejich následk  ( FMEA procesu), p edvýrobní kontrolní plán, pracovní instrukce, plán 

analýzy systému m ení, plán studie p edb žné studie zp sobilosti procesu, specifikace 

balení, podpora vedení [1; 4]. 

Mezi nejvýznamn jší nástroje jakosti používané v této fázi pat í QFD, FMEA (všechny 

druhy). 

Validace výrobku a procesu

V tomto kroku se provádí validace ( ov ení shody) výrobku a procesu prost ednictvím 

ov ovací výroby. Ov ovací výroba p edstavuje výrobu menšího množství sou ástí za všech 

podmínek, které by byly dodrženy p i spušt ní sériové výroby.zjiš uje se, zda je dodržován 

plán kontroly a ízení, vývojový diagram procesu a zda výrobky spl ují požadavky zákazníka. 

Vstupy jsou zastoupeny všemi výstupy z návrhové fáze ,, Návrh a vývoj procesu“.    
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Mezi výstupy této fáze pat í údaje z ov ovací výroby, vyhodnocení systému m ení, studie 

p edb žné zp sobilosti procesu, schválení dílu k výrob , valida ní zkoušky výroby, 

hodnocení  balení, výrobní kontrolní plán, záv re ný protokol o výsledcích plánování jakosti 

výrobku a podpora vedení [1; 4]. 

Nástroje jakosti používané v této fázi jsou SPC, DOE. 

Vyhodnocení zp tné vazby a nápravná opat ení

V této fázi jsou výstupy z p edchozího procesu požity pro realizaci nápravných opat ení.  

Mezi výstupy této fáze pat í snížená variabilita, spokojenost zákazníka, dodávání a servis  

[1; 4]. 

Nástroje jakosti používané v této fázi jsou SPC, DOE. 

3.3. Plánování jakosti metodikou VDA 4.3 

Plánování jakosti metodikou VDA 4.3 je podobné plánování jakosti postupem APQP. Pr b h 

plánování se skládá z n kolika fází, které jsou ozna ovány jako skupiny úloh. Skupiny úloh 

obsahují všechny innosti provád né v projektu od myšlenky až po sériovou produkci. Jedná 

se o tyto skupiny úloh [1; 5]: 

1. Koncepce. 

2. Vývoj a ov ování výrobku. 

3. Plánování a ov ování výrobního procesu. 

4. P evzetí výrobku z hlediska zákazníka. 

5. Nakupování výrobních zdroj . 

6. Výroba. 

7. Proces neustálého zlepšování. 

Koncepce  

V této asti skupiny úloh se vypracovává n kolik možností výrobku a procesu v etn

stanovení organizace projektu. Možnosti obsahují ekonomické, technické, organiza ní cíle a 

rámcová zadání v r zných variantách. Jsou podkladem pro rozhodnutí o rámcovém 

projektování v milníku B [5]. 

Vývoj a ov ování výrobku

Skupina úloh „ Vývoj a ov ování výrobku“  eší detailn jší rozpracování ve své kone né 

podob  až po provedení zp sobilé pro sériovou výrobu. Zjiš ujeme, jak je výrobek schopen 

plnit specifikované požadavky nap . technickými výpo ty, stavbou, zkouškami prototyp  [5]. 
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Plánování a ov ování výrobního procesu

V rámci této skupiny úloh se úpln  vyvíjí výrobní procesy schopné s jistotou a stále plnit 

zadání. Výrobní procesy se zkouší, jak dalece jsou schopny splnit specifikované požadavky 

na produkt a proces [5].  

P evzetí produktu z hlediska zákazníka

V pr b hu této skupiny úloh se p ezkouší, zda produkt odpovídá p áním zákazníka, a jestli je 

vhodný pro p edpokládané užívání [5].  

Nakupování výrobních zdroj

Tato skupina úloh se snaží o v asné p ipravení výrobních prost edk  a materiálu [5]. 

Výroba

Skupina úloh „Výroba“ se snaží zajistit, aby požadavky zákazník  na výrobek byl i v pr b hu 

sériové výroby spln n [5].  

Proces neustálého zlepšování

Jedná se o trvalou úlohu. Analyzují se podnikové procesy, týkající se procesu a nacházejí se 

místa pro zlepšení, která musí být realizována [5].

Milníky s kontrolními seznamy 

V metodice jsou stanoveny rozhodující milníky, které p edstavují kontrolní místa. 

V milnících se posuzují rozhodující výsledky vznikající v pr b hu zpracování jednotlivých 

skupin úloh. Milník m jsou p i azeny kontrolní listy, v n mž jsou ur eny, jaké innosti mají 

být k danému milníku ukon eny a jaké výsledky mají být p edloženy [1; 5] .  

Milník A: Zakázka / poptávka na projekt 

Podniková strategie  

Ekonomická rámcová zadání  

Technická rámcová zadání  

Organiza ní rámcová zadání  

Koncep ní tým  

Hlas zákazníka  

Analýza silných a slabých stránek  

Milník B: Uvoln ní k rámcovému vývoji produktu a procesu 

P ání, o ekávání a požadavky  

Cíle projektu a požadavky na proces 
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Zkoumání vyrobitelnosti 

Koncepty produktu a procesu 

Vedení projektu, organizace projektu 

Plán projektu 

Plánování p ezkoumávání 

Informa ní tok a projektová dokumentace 

Milník C: Uvoln ní k detailnímu vývoji výrobku 

Uvedení zdroj  projektování do pohotovosti 

Systémová FMEA nebo srovnatelné analýzy 

Seznam specifikací 

D ležité znaky 

Pr kazy vyrobitelnosti 

Specifikace výrobku a procesu 

Plánování zkoušek výrobku a procesu 

Nakupované služby pro vývoj 

Milník D: Uvoln ní k detailnímu plánování výrobního procesu 

Technické specifikace 

Analýza rizik výrobku ( FMEA návrhu výrobku) 

D ležité znaky výrobku 

Proces výroby prototypu 

Ov ování návrhu 

Zkoušky na základ  vzork , p íp. prototyp

Požadavky na nové výrobní prost edky 

Požadavky na nové m ící a kontrolní systémy pro sériovou výrobu  

Výb r dodavatel  sériových díl

Milník E: Uvoln ní pro nákup a výrobu výrobních zdroj

Specifikace díl  a uvoln ní 

Ur ení dodavatel

P edpisy a požadavky logistiky 

Analýzy rizik výrobních proces  ( FMEA procesu) 

Specifické požadavky na výrobní prost edky 

Specifické požadavky projektu / zákazníka 
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Pln ní zadání na produkt a výrobní proces 

D ležité znaky procesu 

Milník F: Uvoln ní k sériové výrob

Analýzy rizik  

Zkoumání zp sobilosti systému kontrol 

Zp sobilost výrobních prost edk  a za ízení 

Plány pr b hu procesu, výroby a kontrol 

Specifikace pro sériové dodávky 

Výsledky zkoušek 

Balení  

Ov ovací výroba 

Uvoln ní výrobního procesu a výrobku 

Dokumentace projektu 

Ukon ení projektu ( bod G): 

Projekt se ukon í bezezbytkovým spln ním dojednaných úloh projektu. 

4. Požadavky standard  v oblasti plánování jakosti

Jedna z možností, jak dosáhnout konkurenceschopnosti, resp. vyšší jakosti produkt , je 

vybudování a udržování systému managementu jakosti organizace dle n kterého ze sv tových 

standard  [13]. 

V eské republice jsou nejznám jším a nejpoužívan jším standardem normy ISO ady 9000. 

Podle t chto norem se v rámci plánování jakosti požaduje po managementu organizace, aby 

bylo provád no[13]:  

1. Stanovení cíl  jakosti pro všechny p íslušné útvary/funkce a úrovn  v organizaci. 

2. Plánování systému managementu jakosti. 

3. Plánování realizace produktu. 

4.1. Plánování jakosti dle ISO 9001:2008  

Pro oblast plánování realizace produktu normy ISO ady 9000, konkrétn  ISO 9001:2008 

vyžadují, aby organizace plánovala a vyvíjela procesy pot ebné pro realizaci produktu. Tzn., 

že se musí podle vhodnosti [2]:  

ur it cíle jakosti a požadavky na produkt; 

vytvá et procesy, dokumentaci a poskytovat pot ebné zdroje; 
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stanovit innosti p i ov ování, validaci, monitorování, kontrole, zkoušení a ur it 

kritéria pro p ijetí produktu; 

ur it záznamy pot ebné pro poskytnutí d kaz , že realiza ní procesy a výsledný 

produkt spl ují požadavky. 

Dále se po organizaci v této oblasti vyžaduje plánování návrhu a vývoje produktu. Organizace 

musí ur it [2]:  

etapy návrhu a vývoje; 

p ezkoumání, ov ování, validaci, ízení zm n návrhu a vývoje pro každou etapu 

návrhu a vývoje; 

odpov dnosti a pravomoci p i návrhu a vývoji. 

4.2. Plánování jakosti dle ISO / TS 16949 

Standard ISO / TS 16949 je obdobou norem ISO ady 9000. Je dopln n o požadavky 

automobilového pr myslu. Standart ISO / TS 16949 je spojením 4 skupin standard  pro 

systém jakosti (QS 9000, VDA 6.1, AVSQ, EAQF). Ve srovnání se standardem ISO ady 

9000 jsou tyto standardy mnohem p ísn jší a náro n jší. Tyto standardy se zejména 

soust e ují na p edvýrobní etapy vzniku produktu a na plánování jakosti produkt , proces  a 

plánování procesu návrhu a vývoje výrobku. 

Oproti norm  ISO 9001:2008 vyžaduje navíc tato norma v oblasti návrhu a vývoje produktu   

[3]: 

vypracovat/ stanovit a vypracovat zvláštní znaky; 

vypracovat a p ezkoumat FMEA, v etn  opat ení ke snížení potenciálních rizik; 

vypracovat a p ezkoumat plány kontroly a ízení. 
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5. Analýza možností využití metod p i plánování jakosti produkt

Realizaci jednotlivých inností plánování jakosti usnad uje vhodné použití metod. 

K metodám plánování jakosti produkt  pat í nap íklad skupina sedmi „ nových“ nástroj

managementu jakosti (afinitní diagram, diagram vzájemných vztah , systematický diagram, 

maticový diagram, analýza údaj  v matici, diagram PDPC, sí ový graf), QFD, FMEA návrhu 

výrobku, FMEA procesu, FTA, hodnocení zp sobilosti procesu, hodnocení zp sobilosti 

výrobního za ízení, MSA. V tab. 1 m žeme vid t, jak jsou uvedené procesy plánování jakosti 

podporovány pomocí vhodných metod. Každá z uvedených metod nachází r zná uplatn ní 

v procesech plánování jakosti produkt .  

K výstižnému zjišt ní pot eb zákazník  nejlépe poslouží vypracování afinitního diagramu a 

systematického diagramu. Pro efektivní p eklad pot eb zákazník  je obzvláš  vhodné 

vypracovat systematický diagram,  maticový diagram a provést analýzu metody QFD. Pro 

vývoj výrobku je obzvláš  vhodné využít afinitního diagramu, metody QFD a FMEA návrhu 

výrobku. K optimalizaci návrhu výrobku poslouží analýza údaj  v matici, diagram PDPC, 

FMEA návrhu výrobku, FTA a MSA.  Vývoj procesu pomáhá ešit vypracování afinitního 

diagramu, metoda QFD, FMEA procesu, analýza zp sobilosti procesu a výrobních za ízení. 

Pro optimalizaci a prokázání zp sobilosti procesu obzvláš  poslouží  vypracování analýzy 

údaj  v matici, vypracování diagramu PDPC, FMEA procesu, FTA, hodnocení zp sobilosti 

výrobních za ízení a procesu, MSA. 
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Tab. 1: Schéma matice vybraných vhodných metod pro použití  
v jednotlivých procesech plánování produktu [9] 

Proces
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Afinitní diagram ++ + ++ + ++ + 

Diagram vzájemných 

vztah
+ + + + + + 

Systematický diagram ++ ++ +  +  

Maticový diagram + ++ + + + + 

Analýza údaj  v matici + + + ++ + ++ 

Diagram PDPC   + ++ + ++ 

Sí ový graf   +  +  

QFD + ++ ++ + ++ + 

FMEA návrhu výrobku   ++ ++ + 

FMEA procesu 
    ++ ++ 

FTA   + ++ + ++ 

Hodnocení zp sobilosti 

procesu 
  + + ++ ++ 

Hodnocení zp sobilosti 

výrobního za ízení 
  + + ++ ++ 

MSA  + + ++ + ++ 

      

++ metoda je obzvláš  vhodná pro použití v daném procesu 

+ metoda je vhodná pro použití v daném procesu 
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6. Charakteristika používaných nástroj

6.1. QFD 

OFD je metodou plánování jakosti založenou na principu maticových diagram . Umož uje 

systematické uspo ádání a vyhodnocování informací.  

Pomocí této metody se definují pot eby zákazník , které se transformují do konkrétních 

technických specifikací výrobku a kvantitativn  vyhodnocuje d ležitost jednotlivých znak

jakosti navrhovaného výrobku. P i aplikaci metody QFD by se m li zapojit pracovníci 

marketingu, vývoje, konstrukce, ízení jakosti, p ípravy výroby, výroby, technické kontroly, 

ekonomického útvaru atd. Spolupráce mezi odbornými útvary p ináší lepší úrove  vzájemné 

komunikace, rozvíjí se týmová práce a efektivn ji se prozkoumává trh. Dále p ináší v tší 

spokojenost zákazník , p esn jší pln ní požadavk , úbytek konstruk ních a technologických 

zm n, zkrácení doby vývoje, rozbíhání výroby s menšími problémy, snížení náklad  na vývoj 

a na výrobu, usnadn ní p erozd lování zdroj  atd. [1;11].  

Tato metoda se snaží, aby kone ný výrobek byl co nejlépe navržený, a aby uspokojil pot eby 

a náro né požadavky zákazník . Nejznám jší aplikace metody QFD se nazývá „D m jakosti“. 

K ešení „Domu jakosti“  poslouží jednoduchý diagram (viz obr. 6). P i jeho zpracování se 

postupuje dle t chto následujících krok  [1;11]: 

1. Zjistí se seznam požadavk  zákazník , který je p edložen útvarem marketingu. Požadavky 

tvo í ozna ení jednotlivých ádk . 

2. Ur í se  seznam m itelných znak  jakosti, který tvo í ozna ení sloupc . 

3. Následn  prob hne analýza mezi jednotlivými požadavky zákazník  a znaky jakosti 

navrhovaného výrobku. Výsledky se zapisují do bun k maticového diagramu pomocí 

symbol  a snaží se charakterizovat míru závislosti. Ta je popsána bu  to jako silná, 

pr m rná i slabá závislost. Musí se vy lenit ty znaky jakosti, které ve svých sloupcích 

obsahují nejvíce symbol  zejména t ch se silnou závislostí. 

4.  Provede se bodové hodnocení požadavk . 

5. Porovnává se, jak navrhovaný výrobek spl uje požadavky zákazník  u vlastní organizace 

u konkurence. K tomuto ú elu se používá bodové hodnocení se stupnicí ( 1-5) a 

znázor uje se graficky. 

6. Analyzují se vztahy mezi jednotlivými znaky jakosti, a také schopnost dosahovat 

požadovaných znak  jakosti ve srovnání s konkurencí.  

7. V sestrojeném „Domu jakosti se navrhují cílové hodnoty znak  jakosti navrhovaného 

výrobku. 
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Obr. 6: D m kvality [1] 

Vyhodnocení  „Domu jakosti“

Toto vyhodnocení se týká zdokonalené varianty „Domu jakosti“ [1;11]: 

Charakterizovaná míra závislosti mezi požadavky zákazník  a znaky jakosti 

navrhovaného výrobku se  vyjád í íselným koeficientem, tzn. pro silnou závislost 

nabývá hodnoty 9, pro st ední závislost 3 a pro slabou závislost 1. 

Po ítá  se koeficient plánovaného zlepšení a koeficient vlivu na prodejnost. 

Stanoví se absolutní váha jednotlivých požadavk , které se pak vyjád í v procentech. 

Dále se vypo te sou in koeficientu míry závislosti mezi požadavkem a znakem jakosti 

a relativní váhy požadavku. 

Nakonec se provedou sou ty získaných hodnot. Které se p epo tou na relativní 

hodnoty a zjistí se d ležitost znak . 

Hodnocení umož uje stanovit priority plánování jakosti produktu.  
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6.2. FMEA 

FMEA je metodou, která identifikuje možný vznik vad ve výrob , následn  probíhá 

ohodnocení jejich rizikovosti, navrhují se a realizují preventivní opat ení.  Analýza probíhá 

týmov  formou brainstormingu, kdy by se p i jejím zpracování m ly zapojit pracovníci 

z n kolika útvar  nap . vývoje, konstrukce, technologie, výroby, útvaru ízení jakosti, 

ekonomického útvaru atd.  Tito pracovníci se snaží co nejvíce zúro it své znalosti [1;11;12].  

Nej ast ji se používají dva druhy FMEA : FMEA návrhu výrobku ( FMEA konstrukce) pro 

analýzu návrhu výrobku, jejich prvk  a ástí a FMEA procesu pro analýzu procesu, v nichž 

výrobky vznikají.  

Pr b h analýzy se zaznamenává do formulá e FMEA. Obsahuje hlavi ku, která konkretizuje 

základní údaje o analyzovaném konstruk ním i technologickém návrhu, odpov dných 

pracovnících a asu provedení.  

Metoda FMEA se používá pro nové i inovované výrobky nebo procesy, ale aplikuje se i na 

stávající výrobky a procesy. P i zavád ní nových výrobk i proces  by m la být zahájena 

dostate n  v as.  

6.2.1. FMEA návrhu výrobku 

FMEA návrhu výrobku se snaží o nejdetailn jší zkoumání návrhu výrobku, aby se už v etap

návrhu výrobku odhalily všechny možné nedostatky ješt  p ed samotnou realizací všech 

opat ení.  

Použití je ú elné zejména v p ípadech, kdy se jedná o [1]: 

Návrh nových díl  nebo jejich zm ny 

Návrh použití jiných materiál

Zm nu požadavk  zákazník

Používání výrobku v jiných podmínkách 

Zm nu požadavk  na bezpe nost a ekologickou nezávadnost 

Díly, u nichž se v minulosti projevily provozní nedostatky 

Díly, u nichž lze o ekávat problémy. 

Analýza FMEA návrhu výrobku nebo procesu probíhá v t chto fázích [1]: 

Analýza sou asného stavu 

Hodnocení sou asného stavu 

Návrh opat ení 

Hodnocení stavu po realizaci opat ení 
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Analýza a hodnocení sou asného stavu

Nejprve se zpracuje p ehled všech možných vad. Vady jsou popsány jako fyzikální 

jevy. Jedná se o vady, které by mohly v pr b hu plánovaného života nastat. P i 

charakterizování všech možných vad se musí tým nejprve p esn  seznámit s 

požadavky zákazník , s konstruk ním ešením, s jednotlivými díly výrobku a s jejich 

charakteristikami a funkcemi.  

U všech možných vad se analyzují všechny možné následky. Následky se posuzují 

nejen k dané sou ásti, ale i k celému výrobku. 

Ke každé možné vad  se ur ují všechny možné p í iny, které mohou danou vadu 

vyvolat. K definování všech možných p í in je vhodné použití Ishikawova diagramu, 

který zp ehlední p í iny vady u jednotlivých díl  výrobku. 

Dále se zaznamenávají používané kontrolní postupy, které kontrolují navržená ešení. 

Po provedené analýze se zhodnotí význam vady, o ekávaný výskyt vady a 

odhalitelnost vady.  

Význam vady ur uje, jak jsou možné následky vady pro zákazníka závažné, o ekávaný 

výskyt vady objas uje technické možnosti vzniku vady a odhalitelnost posoudí ú innost 

stávajících kontrolních postup , které se používají k posouzení návrhu ješt  p ed uvedením do 

výroby. 

Pro každou vadu se vypo te tzn. rizikové íslo ( RPN – Risk Priority Number). Rizikové íslo 

se vypo ítá jako sou in významu, výskytu a odhalitelnosti [1]. 

Rizikové íslo = Význam x Výskyt x Odhalitelnost  

Po stanovení rizikových ísel se vy le ují skupiny t ch možných vad, jejichž ísla jsou 

vysoká. Nej ast ji se porovnává se stanovenou kritickou hodnotou. astou hodnotou 

kritického ísla je hodnota 125, což p edstavuje pr m rné hodnocení všech díl ích kritérií. 

Návrh opat ení

U skupiny vad, které vykazují vyšší hodnotu rizikových ísel než je zadaná kritická hodnota, 

se navrhuje opat ení , aby se snížila pravd podobnost výskytu vady  a to tak, aby se p í ina 

vady odstranila i omezila. Návrhem opat ení také m že být snížení významu vady nebo 

zvýšení pravd podobnosti jejího odhalení . 



- 21 - 

Hodnocení stavu po realizaci opat ení

Po realizaci opat ení prob hne znovu nové hodnocení rizika možných vad. Následn  se 

vyhodnotí ú innost provedených opat ení.  Po novém zhodnocení rizikového ísla by m lo 

dojít k poklesu pod jeho kritickou hodnotu. V tomto p ípad  lze p íslušná rizika shledávat za 

p ijatelná. 

6.2.2. FMEA procesu 

Provádí se p ed zahájením výroby nových i inovovaných výrobk  nebo p i zm nách 

technologického postupu. Obvykle následuje po FMEA návrhu výrobku. Vypracování FMEA 

procesu probíhá obdobn  jako FMEA návrhu výrobku. 

Analýza a hodnocení sou asného stavu

Nejd íve se stanoví všechny možné vady, které se mohou v pr b hu dané operace na 

vyráb ném výrobku vyskytnout ( vady zp sobující neúsp šnost operace nebo vady, 

které se mohou p enést do kone ného výrobku). 

V dalším kroku tým analyzují možné následky vady 

Ke každé možné vad  se ur ují všechny možné p í iny vady. 

U identifikovaných možných vad a jejich p í in se zjiš ují, jakými kontrolní postupy 

se odhalují možné vady i jejich p í iny 

Po provedené analýze se zhodnotí význam vady, o ekávaný výskyt vady a 

odhalitelnost vady.  

Po stanovení všech t í bodových hodnocení se pro každou možnou vadu, která m že 

vzniknout vlivem n jaké p í iny vypo te tzn. rizikové íslo RPN ( Risk Priority Number). 

Jeho výsledek je sou in všech bodových hodnocení jednotlivých kritérií [1]. 

Rizikové íslo = Význam x Výskyt x Odhalitelnost  

Návrh opat ení

Pokud n které  skupiny možných vad mají vyšší hodnoty rizikového ísla, než je zvolená 

kritická hodnota, musí tým navrhnout opat ení ke zmírn ní rizika. 

Hodnocení stavu po realizaci opat ení

Po realizaci opat ení prob hne znovu nové hodnocení rizika možných vad. Následn  se 

vyhodnotí ú innost provedených opat ení. Aby bylo možné p íslušná rizika považovat za 

p ijatelná, m lo by dojít k poklesu rizikového ísla pod jeho kritickou hodnotu.  
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6.3. FTA 

Metoda FTA je metodou pro analýzu stromu poruchových stav . M že se používat 

preventivn , ale také k analýze  vyšet ování již vzniklých problém .  

Její snahou je vyjád ení pravd podobnosti výskytu poruch. Graficky znázor uje a provádí 

rozklad vrcholové události na díl í až elementární události. K t mto událostem hledá p í iny 

vzniku poruch a stanovuje k nim pravd podobnost výskytu. P i konstrukci stromu 

poruchových stav  se používá stanovená grafika. Strom poruchových stav  využívá logických 

hradel [1; 14] 

Hradlo „A“ se používá v takovém v tvení událostí, kdy platí, že událost na výstupu nastane 

pouze tehdy, když sou asn  nastanou všechny události na vstupu ( logický sou in).  

Pravd podobnosti výskytu poruch i vzniklých událostí se po ítá takto[1]: 

)()()( 21"" nA BPBPBPP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

""AP  - pravd podobnost výskytu události na výstupu z hradla „A“ 

iB  - poruchy i události vstupující do hradla „A“ 

)( iBP - pravd podobnost výskytu událostí vstupujících do hradla „A“ 

Hradlo „NEBO“ se používá v takovém p ípad  v tvení událostí, kdy platí, že událost na 

výstupu nastane tehdy, když nastane kterákoliv z událostí na vstupu ( logický sou et). 

Pravd podobnost výskytu poruch i události na výstupu z hradla „B“ se po ítá takto [1]: 

))(1())(1())(1())(1(1 321"" nNEBO CPCPCPCPP −⋅⋅⋅⋅⋅−⋅−⋅−−=   

""NEBOP    - pravd podobnost výskytu poruch i události na výstupu z hradla „NEBO“ 

iC  - události vstupující do hradla „NEBO“ 

)( iCP  - pravd podobnost výskytu událostí vstupujících do hradla „NEBO“ 

6.4. Hodnocení zp sobilosti procesu a výrobních za ízení 

Analýza zp sobilosti procesu poskytuje informace o schopnosti proces  splnit požadovaná 

kritéria jakosti. Analýza zp sobilosti výrobních za ízení charakterizuje schopnost samotného 

výrobního za ízení produkovat výrobky s požadovanými kritérii jakosti. 

6.4.1. Hodnocení zp sobilosti procesu 

K hodnocení zp sobilosti proces  se používají indexy zp sobilosti. 

Postup pro hodnocení zp sobilosti procesu na základ  m itelných znak  jakosti se skládá 

z t chto krok  [1]: 
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1. Volba znaku jakosti. 

2. Analýza systému m ení. 

3. Shromážd ní údaj . 

4. Posouzení statistické zvládnutosti procesu. 

5. Ov ení normality sledovaného znaku jakosti. 

6. Výpo et index  zp sobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. 

Index zp sobilosti Cp vyjad uje míru potenciální schopnosti procesu vzhledem k toleran ním 

mezím. Po ítá se dle tohoto vztahu [1 ]: 

σ⋅

−
=

6

LSLUSL
C p     

LSL – dolní toleran ní mez 

USL – horní toleran ní mez 

σ  - sm rodatná odchylka 

Index zp sobilosti Cpk charakterizuje skute nou variabilitu dodržovat p edepsané meze. 

Po ítá se dle tohoto vztahu [1 ]: 

⋅

−

⋅

−
=

σ

µ

σ

µ

3
;

3
min

USLLSL
C pk   

µ  - st ední hodnota sledovaného znaku 

Mezi indexy Cp a Cpk platí vztah ppk CC ≤

Zp sobilost procesu se hodnotí dle indexu zp sobilosti Cpk. Proces se považuje za zp sobilý, 

když hodnota tohoto indexu dosahuje minimáln  hodnoty 1,33.  

Hodnocení u nem itelných znak  jakosti rozlišuje pouze shodnost nebo neshodnost výrobk . 

K jeho vyhodnocení se používá regula ních diagram  pro pr m rný podíl neshodných 

jednotek nebo pro pr m rný po et neshod na jednotku. 

6.4.2. Hodnocení zp sobilosti výrobního za ízení 

Toto hodnocení probíhá stejn  jako hodnocení zp sobilosti procesu. Indexy zp sobilosti 

výrobního za ízení se ozna ují symboly Cm a Cmk. Vyhodnocení se uskute uje ješt  p ed 

hodnocením zp sobilosti procesu. 

6.5. MSA 

Snahou analýzy systému m ení je ov it zp sobilost daného systému m ení k m ení 

sledovaného znaku jakosti.  Systém m ení lze chápat jako soubor operací, postup , m idel a 
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dalšího vybavení, softwaru a osob, který se používá k p i azení ísla k zjiš ované 

charakteristice [6]. Jde o kompletní proces, který se používá pro získání výsledk  m ení. 

Nam ené údaje jsou nutné pro rozhodování, nap . p i regulaci procesu, posuzování shody 

výrobku, hodnocení ú innosti nápravných opat ení atd. 

V m icím systému existuje variabilita. Zdroji variability jsou m idlo, operátor, výrobek, 

etalon, podmínky m ení, metody m ení. Zkoumá se variabilita procesu m ení, variabilita 

polohy, variabilita ší e, variabilita systému m ení. 

Systém m ení se rovn ž hodnotí pomocí index   Cg a Cgk. Jedná se o posouzení strannosti a 

shodnosti v podmínkách opakovatelnosti. P ed výpo tem index  zp sobilosti je pot eba ov it 

normalitu nam ených hodnot. 

Výpo et index  zp sobilosti probíhá podle vztah  [6]: 

g

g

LSLUSL
C

σ6

)(2,0 −⋅
=    

g

r

gk

xxLSLUSL
C

σ3

)(1,0 −−−⋅
=   

USL – horní toleran ní mez 

LSL – dolní toleran ní mez 

gσ  - sm rodatná odchylka nam ených hodnot 

rx  - p ijatá referen ní hodnota etalonu 

x  - aritmetický pr m r nam ených hodnot 

Hodnota indexu Cg charakterizuje pouze shodnost m ení, hodnota Cgk shodnost i strannost. 

Mezi ob ma indexy zp sobilosti platí nerovnost[1]: 

ggk CC ≤

Systém m ení lze považovat za zp sobilý, je-li hodnota indexu Cgk vyšší nebo rovna hodnot

1,33. 

Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti m ení

Toto hodnocení se provádí, protože nelze zajistit nem nné podmínky m ení tj. zajistit 

podmínky opakovatelnosti. Nej ast ji se m ní pracovníci, kte í provád jí m ení.  Hodnocení 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti se provádí nej ast ji metodou pr m ru a rozp tí.  
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Metoda pr m ru a rozp tí

Aplikace metody se skládá z p ípravné fáze, vlastního m ení a vyhodnocení analýzy. 

P ípravná fáze obnáší výb r m ené veli iny a m idla s dostate nou rozlišovací schopností. 

Dále se ur uje po et operátor , kte í budou m ení provád t, po et m ených kus , po et 

opakovaných m ení.  Kusy jsou vybírány tak, aby rovnom rn  reprezentovaly celé výrobní 

rozp tí. 

P i vlastním m ení by všichni operáto i m li používat stejný postup a provád t toto m ení 

v míst  používání m idla.  

Kombinovaná opakovatelnost a reprodukovatelnost se vyhodnocuje pomocí stanovené 

opakovatelnosti ( EV) a reprodukovatelnosti (AV) [1]. 

22 )()( AVEVGRR +=    

Celkový rozptyl nam ených údaj  je dán sou tem rozptylu opakovatelnosti a rozptylu 

reprodukovatelnosti. 

Vyhodnocení opakovatelnosti m ení je dáno tímto vztahem [1]: 

*
2d

R
EV e == σ    

eσ  - sm rodatná odchylka opakovatelnosti 

*
2d  - koeficient závislý na po tu opakování m ení a sou inu po tu m ených sou ástí a po tu 

operátor

Vyhodnocení reprodukovatelnosti m ení je dáno tímto vztahem [1]: 

rn

EV

d

R
AV

⋅
−=

2
2

*
2

0 )(
)(    

0σ  - sm rodatná odchylka reprodukovatelnosti 

r – po et m ených kus

n – po et opakovaných m ení 

*
2d  - koeficient závislý na po tu operátor

Abychom nakonec mohli zhodnotit vhodnost systému m ení, je pot eba procentuáln

vyjád it podíl opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability (%GRR) a 

vyhodnotit další ukazatel ndc. 
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6.6. Sedm „nových“ nástroj  managementu jakosti 

Do skupiny sedmi „nových“ nástroj  pat í afinitní diagram, diagram vzájemných vztah , 

systematický diagram, maticový diagram, analýza údaj  v matici, diagram PDPC, sí ový graf. 

Jsou vhodné p i plánování jakosti.  

Afinitní diagram a diagram vzájemných vztah  jsou velice cennými nástroji zejména p i 

identifikaci problém , systematický diagram, maticový diagram a analýza údaj  v matici p i 

návrhu zp sobu ešení t chto problém  a diagram PDPC a sí ový graf p i plánování postupu 

ešení [1].  

Jejich vypracování probíhá v tšinou v týmu s využitím brainstormingu.  

6.6.1. Afinitní diagram 

Afinitní diagram zjednodušuje ešení složitých problém . Je vhodným nástrojem pro 

uspo ádání velkých množství informací. Lze ho využít p i hledání odpov dí na otázky typu „ 

Co všechno lze ud lat pro zvýšení spokojenosti zákazník ?“, „Jak zlepšit jakost produkt ?“, 

„Jaké vlastnosti by m l mít náš nový produkt?“ [1].  

Postup vypracování afinitního diagramu se skládá [1;10]: 

z vymezení problému; 

z shromážd ní nám t  a jejich zaznamenávání na karti ky; 

z p irazení nám t  do p irozených skupin, které se pojmenovávají; 

ze zpracování afinitního diagramu. 

P íklad zpracovaného afinitního diagramu lze vid t na obr. 7.  

Obr. 7: Afinitní diagram [1] 
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6.6.2. Diagram vzájemných vztah

Diagram vzájemných vztah  umí ešit problémy se složitými logickými nebo p í innými 

vazbami. S jeho pomocí se nap íklad hledá, která p í ina je klí ová.  Ke zpracování diagramu 

vzájemných vztah  se m že jako zdroj informací použít afinitní diagram.  

Zpracování probíhá v následujících krocích [1;10]: 

vymezení ešeného problému a nám t , mezi kterými se hledají vzájemné vztahy; 

analyzují se logické nebo p í inné vztahy mezi jednotlivými nám ty; 

prob hne vyhodnocení vstupujících a vystupujících šipek;

ur í se klí ové východisko nebo p í ina. 

Diagram vzájemných vztah  m žeme vid t na obr. 8. 

Obr. 8: Diagram vzájemných vztah  [1] 

6.6.3. Systematický diagram 

Systematický (stromový) diagram se snaží o dekompozici ur itého problému na jednotlivé 

díl í ásti.  K jeho tvorb  lze vycházet z afinitního diagramu nebo diagramu vzájemných 

vztah . 

Realizace tvorby systematického diagramu odpovídá následujícímu [1;10]: 

nejprve se vymezí cíl, který má být dosažen; 

shromáždí se nám ty k dosažení cíle; 

prob hne dekompozice složit jších inností k získání díl ích úkol . 

P íklad struktury systematického diagramu m žeme vid t na obr. 9 . 



- 28 - 

Obr. 9: Systematický diagram [1] 

6.6.4. Maticový diagram 

Maticový diagram posuzuje vzájemnou souvislost mezi dv ma i více oblastmi problému.  

Zpracování diagramu probíhá v t chto krocích [1;10]: 

ur í se jednotlivé oblasti problému; 

stanoví se prvky jednotlivých oblastí problému; 

sestrojí se maticový diagram, který slouží k analýze vzájemných vztah  mezi prvky. 

Hojn  se využívají maticové diagramy tvaru „L“ zejména u tvorby metody QFD. 

P íklad maticového diagramu lze vid t na obr. 10. 

Obr. 10 : Maticový diagram [1] 
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6.6.5. Analýza údaj  v matici 

Analýza údaj  v matici má za úkol porovnávat r zné položky, které jsou charakterizovány 

adou prvk . Položkami mohou být jednotlivé výrobky, varianty návrhu, suroviny, dodavatelé 

atd. K analýze se používá analýza hlavních komponent, stanovení „vzdálenosti“  mezi 

vícerozm rnými prom nnými, mapa, plošný diagram (glyf).   

Analýza údaj  v matici využívá tohoto obecného postupu [1;10]: 

nejprve se definují cíle; 

zvolí se kritéria, podle kterých bude vybírána nejvhodn jší varianta ( prom nná); 

vymezí se posuzované varianty; 

shromáždí se údaje o všech zvolených kritériích posuzovaných variant; 

definuje se optimální varianta; 

vybere se vhodná metoda k analýze údaj  v matici; 

nakonec se vyhodnotí nejvhodn jší varianta. 

6.6.6. Diagram PDPC 

Diagram PDPC se snaží vypracovat plány preventivních opat ení, které umož ují p edcházet 

problém m p i provád ní plánovaných inností.  V podstat  se jedná o rozší ení metody 

systematického diagramu.  

Obr. 11 ilustruje strukturu diagramu PDPC. 

Obr. 11: Diagram PDPC [1] 
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Diagram PDPC je sestavován t mito kroky[1;10] : 

nejprve se sestaví systematický diagram; 

k díl ím úkol m se identifikují možné problémy a stanovují protiopat ení. 

6.6.7. Sí ový graf 

Sí ový graf slouží k plánování pr b hu jednotlivých inností projektu. Snaží se o stanovení 

reálné doby ukon ení projektu. Hledá jeho kritickou cestu. Stanovený harmonogram se 

prezentuje pomocí Ganttova diagramu. 

Jeho zpracování se provádí podle tohoto postupu [1;10]: 

definují se innosti, které jsou pot eba ke stanovení cíl  projektu; 

zpracuje se posloupnost jednotlivých inností projektu; 

provede se transformace posloupnosti inností na sí ový graf; 

stanoví se doby trvání jednotlivých inností; 

provede se vyhodnocení sí ového grafu; 

nakonec se zpracuje Gantt v diagram. 

Na obr. 12 lze vid t strukturu sí ového grafu a na obr. 13 p íklad Ganttova diagramu. 

Obr. 12: Sí ový graf [1] 

Obr. 13: Gantt v diagram [1] 
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6.7. Tvorba plán  kontroly a ízení 

Zpracování plán  kontroly a ízení je sou ástí plánování kvality. Kontrola a ízení  se snaží 

zabezpe it, aby všechny výstupy procesu byly ve zvládnutém stavu. K vypracování 

kontrolních plán  se sestavuje víceoborový tým [4].  

Plán kontroly a ízení se zam uje na všechny procesy, na znaky  produktu a procesu, na 

tolerance produktu / procesu, na metodu m ení, na kontrolní metodu a na plán reakce. P i 

popisu procesu se identifikují všechny kroky p i výrob , které se ur ují z vývojového 

diagramu. Ke každému popisovanému kroku výroby se specifikují stroje, za ízení, p ípravky 

nebo jiné nástroje vhodné pro výrobu. Znaky produktu jsou vlastnosti nebo znaky dílu.  

Tolerance produktu / procesu se vy tou nap . z výkres , p ezkoumání návrhu, materiálových 

norem, požadavk  na výrobu. Metoda m ení ozna uje použitý systém m ení, u které se 

musí provést analýza systému m ení. Kontrolní metoda popisuje, jak se dané operace budou 

kontrolovat. 

Plán reakce ur uje nápravná opat ení k tomu, aby se p edcházelo vzniku neshodných 

produkt . 

7. Možnosti využití po íta ové podpory p i aplikaci vybraných metod 
plánování jakosti produkt

Úsp šný chod podniku se v dnešní dob  neobejde bez  nasazení výkonného softwaru. Pro 

jednotlivé oblasti podnikových aktivit existuje celá ada aplika ních softwar  ( nap . 

programy pro vedení ú etnictví, pro elektronické obchodování apod. ). 

Spole nosti výrobního nebo obchodního charakteru vyžadují aplikace pro ízení podnikových 

zdroj  – ERP, které zajiš ují evidenci podnikových zdroj , ešení b žných úloh ( prodej, 

nákup, výrobní operace atd.).  Pro finan ní, obchodní a další analýzy nebo podporu p ípravy 

podnikových plán   se realizují aplikace ozna ené jako BI. [7] 

ERP

Zkratka ERP vyjad uje v p ekladu plánování podnikových zdroj . Snaží se o sjednocení 

jednotlivých podnikových funkcí na úrovni celého podniku. Umož uje nap . sledovat pr chod 

zákaznického požadavku p es r zná odd lení ( marketing, prodej, výroba, logistika). Softwary 

na úrovni ERP se skládají z výrobních a finan ních modul . Umož ují posuzovat a ídit 

ekonomické efekty p íp. rizika jednotlivých zakázek, zajistit lepší provázanost výrobního a 

finan ního plánování, v etn  vazeb na ízení prodeje, nákupu, ízení personálních zdroj  a 

ízení majetku.  [7] 
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K p edch dc m ERP pat ily aplikace: 

MRP (Material Requirements Planning) – orientuje se na plánování materiálových 

pot eb výroby a využívající struktury výrobku ( kusovníku); 

MRP II (Manufacturing Ressource Planning) – rozši uje materiálové plánování o 

plánování kapacit výrobních zdroj . 

Softwary typu ERP jsou propojeny s dalšími typy aplikací nap . CRM ( Customer 

Relationship Management) , BI ( Business Inteligence), e-Business ( elektronické podnikání). 

Integrované programy obsahují aplika ní moduly, dokumenta ní moduly, technologické a 

správní moduly, implementa ní moduly, modul k vytvá ení vlastního vývojového prost edí, 

moduly zajiš ující rozhraní k základnímu software.  

BI

Businnes Inteligence rozvíjí analytické a plánovací innosti podnik . Nabízí sadu proces , 

aplikací a technologie k vyhodnocení hodnot ur itých ukazatel . Technologie BI se využívá 

v oblasti prodeje, nákupu, dopravy, marketingu, financí, v ízení lidských zdroj , v ízení 

výroby a pro m ení a analýzu ukazatel  získaných z provozu webových aplikací.  

Na základ  získaných znalostí o základních funkcích a operacích dat v ERP jsou navrženy 

možnosti využití po íta ové podpory pro vybrané metody používané- v procesech plánování 

jakosti.  

7.1. QFD  

P i aplikaci metody QFD by po íta ová podpora šet ila as s vyvinutím lepších produkt  a 

proces .  Pracovalo by se p ímo ve zobrazeném formulá i „Domu kvality“, který by 

umož oval vkládání seznamu pot eb zákazník  a  seznamu m itelných znak  jakosti. Po et 

ádk  i sloupc  by se automaticky p izp soboval dle jejich po tu. K práci by aplikace 

nabízela interaktivní nápov du, která by napovídala, jaké údaje mají být zadávány. Po íta ová 

podpora by se snažila vydefinovat prioritní požadavky, na které je pot eba se  nejprve zam it 

nebo  odhalit ty klí ové požadavky, které mají nejsiln jší vztah ke kone nému uživateli. 

Provád la by  výpo ty a  grafické vyhodnocení nap . Paret v diagram. Cennou možností by 

byla jednoduchá aktualizace dat s automatickým vyhodnocením. Po íta ová podpora pro 

usnadn ní aplikace QFD  by umož ovala další p evád ní dat do matic pro plánování díl , 

proces , výroby.  Snadno by tvo ila prezentace získaných výsledk . 
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7.2. FMEA 

Použití softwaru p i zpracování FMEA by mohlo p inést adu výhod.  Programy by mohly 

poskytovat p eddefinované formulá e, do kterých se zaznamenávají jednotlivá data, která by 

se dala r zn  t ídit a filtrovat. Program by nabízel sestavení dat do stromových struktur, které 

jsou vhodné ješt  p ed samotným zadáváním údaj .  Nabízel by katalogy možných vad, 

p í in, následk , které by zjednodušovaly samotné vyhodnocení.   Po ítal by rizikové íslo a 

automaticky vyhodnocoval nutnost realizace preventivních opat ení.   Vyhodnocená data by 

bylo možné set ídit dle závažnosti. Program by mohl být integrován nap . s kontrolními 

plány. Program by byl provázán s elektronickou podobou dokumentace produktu. Umož oval 

by dokon ení a sledování doporu ených opat ení a tvo il by prezentace získaných výsledk . 

Velkou výhodou by bylo poskytnutí interaktivní nápov dy k jednotlivým prvk m analýzy. 

7.3. FTA 

Software by nabízel tvorbu stromu poruchových stav  s použitím p íslušných 

symbol  v tvení událostí.  Vytvá el by databáze informací. Provád l by analýzu vrcholové 

události i jednotlivých díl ích událostí.  Umož oval by snadné prezentace výsledk . 

7.4. Analýza zp sobilosti procesu a výrobních za ízení 

Využití softwaru by pro vyhodnocení analýzy zp sobilosti procesu a výrobních za ízení 

p ineslo zna nou pomoc. Software by pomáhal s ov ením normality. Vyhodnocoval by 

indexy zp sobilosti a nabízel by grafické výstupy. Zpracovával by regula ní diagramy. 

Poskytoval by p ehledné prezentace. K práci by nabízel interaktivní nápov du.  

7.5. MSA 

Použití po íta ové podpory pro tuto metodu je  více než nezbytné. Program by nabízel 

evidenci m ících za ízení, sledoval by termíny kalibrace, dokumentoval by kalibra ní 

protokoly. Po íta ová podpora by umož ovala p enos dat z m icího za ízení ke zpracování 

do programu.  Práci by mohla usnadnit p i vyhodnocení celkové variability, ale i jednotlivých 

p vodc  variability, po ítala by indexy zp sobilosti Cg , Cgk a % GRR a ndc. Pomáhala by 

s ov ením normality, a bylo by možné zpracovat pot ebné grafické výstupy, nap . regula ní 

diagramy.  

7.6. Sedm „nových“ nástroj  managementu jakosti 

Pro každý z t chto nástroj  jsem se snažila uvést vhodnost využití po íta ové podpory. 
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7.6.1. Afinitní diagram 

Analyzované  problémy by se zapisovaly do virtuálních karti ek.  V pracovním okn

programu by se karti ky jednoduše posouvaly a set í ovaly do skupin nap . kliknutím a 

tahem myši nebo pomocí klávesových zkratek.  Program by vytvá el p ehledné diagramy 

vhodné k prezentacím. 

7.6.2. Diagram vzájemných vztah

S pomocí po íta ové podpory by se analyzované problémy v afinitním diagramu mohly 

transformovat do diagramu vzájemných vztah  pro další analýzu. Ur ení vzájemných vztah

by se ur ilo p i azením šipek. Po íta ová podpora by vyhodnocovala po et vstupujících a 

vystupujících šipek. Usnad ovala by prezentaci výsledk . 

7.6.3. Systematický diagram  

K tvorb  systematického diagramu by se mohlo vycházet z afinitního diagramu nebo 

diagramu vzájemných vztah . Shromážd ná data by se mohla t ídit do stromových struktur. 

Program by tvo il p ehledné prezentace. 

7.6.4. Maticový diagram  

Využití softwaru je v podstat  stejné jako u metody QFD.  Tvorba maticového okna by dle 

tvaru probíhala v jeho zobrazeném formulá i. Nabízel by vkládání jednotlivých seznam

ur ených k analýze. Po et ádk  a sloupc  by se automaticky p izp soboval dle po tu dat 

v jednotlivých seznamech. Po íta ová podpora by provád la analýzu. K práci by poskytovala 

interaktivní nápov du. Snadno by tvo ila prezentace získaných výsledk . 

7.6.5. Analýza údaj  v matici  

V tomto p ípad  najde softwarová podpora velké uplatn ní. Pro práci by nabízela interaktivní 

nápov du. Obsahovala by nástroje pro vkládání shromážd ných dat ur ených k analýze do 

p eddefinovaných tabulek. Provád la by veškeré výpo ty s možností jednoduché aktualizace 

dat. Automaticky by generovala grafické výstupy. Vyhodnocovala by nejp ijateln jší 

variantu.  

7.6.6. Diagram PDPC  

Využití programu je prakticky obdobou tvorby systematického diagramu. 

7.6.7. Sí ový graf  

Pro zpracování sí ového grafu by vhodný program nejprve poskytoval nástroje pro 

vypracování vývojového diagramu se zadáním doby trvání jednotlivých inností projekt . 

Následn  by se vygeneroval sí ový graf a Gantt v diagram.  Umož oval by jednoduché 



- 35 - 

aktualizace dat, a s tím spojené  op tovné vygenerování sí ového grafického znázorn ní. 

Program by k práci nabízel interaktivní nápov du.  

7.7. Plán kontroly a ízení  

Software by pomáhal se sestavováním plánu kontroly a ízení. Umož oval by set íd ní dat do 

stromové struktury a tisk r zných souvisejících dokument . Poskytoval by informace o 

technologickém procesu a p ipojoval  r zné p ílohy nap . vývojový diagram. Vytvo ené 

segmenty by se p erozd lovaly jednotlivým útvar m pro další zpracování. Pomáhal by 

s analýzou FMEA všech druh  nebo p i zpracování Paretovy analýzy aj. Obsahoval by funkce 

pro schvalování kontroln  technického postupu, k zobrazení pln ní plánu kontroly, 

k vytvá ení prezentací.  

8. Dostupné programy po íta ové podpory plánování jakosti

Trh nabízí adu r zných program , které usnad ují práci s plánováním jakosti. Liší se 

rozsahem, oblastí použitelnosti, technickou realizací, servisní a poradenskou podporou apod. 

Po íta ové podpory mohou být r zn  sestavovány, aby spl ovaly požadavky z norem nap . 

ISO ady 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949 atd. 

V další fázi bakalá ské práce je provedena analýza dostupných program  po íta ové podpory 

plánování jakosti. Dostupné programy po íta ové podpory plánování jakosti jsou uvedeny 

v následujícím textu. 

8.1. QFD Designer 
Jedná se o software spole nosti ASI pocházející z USA.  Tento software podporující tvorbu 

QFD umožní [17]: 

realizovat práci v zobrazené šablon  „Domu kvality“; 

vizualizovat vztahy mezi požadavky zákazník  a znaky jakosti; 

kopírovat a vkládat data nebo grafy z jiných softwar ; 

importovat nebo exportovat požadavky zákazníka; 

vytvá et grafické znázorn ní; 

vypo ítat a analyzovat data; 

za lenit požadavky zákazníka do všech fází podnikání; 

stanovit priority, kam zam it úsilí p i dalším zpracování; 

voln  p echázet do jiných program  pro dopl ující analýzy; 

vytvá et prezentaci. 



- 36 - 

8.2. QFD Capture 
Je softwarem z USA, který pom že p i tvorb  QFD [18]: 

vytvo it prioritní seznam o ekávání zákazník ; 

p eložit  pot eby zákazník  do e i výrobce; 

provád t analýzu dat; 

vytvo it jednodušší modely QFD, ale i modely složit jších typ ; 

umí propojit seznamy, dokumentaci a matice s modelem QFD. 

8.3. XFMEA 
Tento software na analýzu FMEA pochází z firmy Realiasoft. Softwarový nástroj umož uje 

[19]: 

provád t analýzu  FMEA v p eddefinovaných formulá ích; 

ukládat analýzy v databázi, která pomáhá tvo it seznam klí ových slov, tím se sjednotí 

terminologie v organizaci. Seznam poskytuje základní informace o produktu; 

vyhodnocovat hodnotu kritického ísla; 

set ídit výsledky analýzy podle zadaných kritérií; 

zobrazovat analýzu ve t ech pohledech ( tradi ní list, stromové struktury nebo 

filtrované seznamy); 

sledovat dokon ení doporu ených opat ení nap . pomocí cílených zpráv, graf

s možností posílat automatické upozorn ní na e-mail; 

využívat Paretovy analýzy, diagramu p í in a následk , graf . 

8.4. Q-LanYs 
Jedná se o eský software. Nabízí ucelený CAQ informa ní systém pro podporu ízení jakosti. 

Q-LanYs Pack 2011 obsahuje moduly pro podporu systému ízení jakosti, monitoringu jakosti 

výrobk , metrologie, preventivní a prediktivní údržby, monitoringu výrobního procesu.  

8.4.1. Modul FMEA a Kontrolní plány 

Tento modul umož uje spole né ízení dokument  FMEA a Kontrolní plány. Modul obsahuje 

[20] : 

vytvá ení stromové struktury projekt  / výrobk  / proces ; 

p ipojení diagramu výrobního procesu v libovolném formátu; 

vytvá ení více verzí FMEA a Kontrolních plán  k jednomu projektu / procesu ( tzn. 

více variant výrobk ); 

možnost zajišt ní vazby kontrolních plán  a díl ích kontrolních instrukcí; 

zaznamenávání historie verzí a zm n dokument ; 
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snadný a rychlý p ístup k jednotlivým verzím; 

u FMEA využití katalog  možných vad, p í in a následk  pro urychlení jejího 

zpracování. 

8.4.2. Modul Metrologie 

Modul je ur en pro ízení m idel, m icích p ípravk  a m icích za ízení, které podléhají 

metrologickému po ádku.  Modul Metrologie existuje ve t ech variantách – Metrologie Basic, 

Metrologie Standard, Metrologie Profesionál. 

Varianta Metrologie Basic je nejjednodušší variantou obsahující evidenci m idel, plánování 

kalibrací a výdejnu m idel. 

Varianta Metrologie Standard nabízí evidenci m idel, plánování kalibrací, provád ní 

vlastních kalibrací, kalibra ní protokoly, analýzu chyby linearity a stability m idla. 

Varianta Metrologie Profesionál zahrnuje funkce varianty Metrologie Standard a nástroje pro 

vyšet ování zp sobilosti m idel. 

Modul metrologie nabízí nástroje pro zpracovávání [20]: 

evidence m idel; 

výdejny m idel; 

plánování údržby m idel; 

plánování kalibrace; 

kalibrace a kalibra ní protokol ; 

vyhodnocení chyb linearity a stability m idla na základ  hodnot z kalibrací; 

provozních ov ování m idel; 

studií opakovatelnosti m idla – Cg a Cgk; 

studií opakovatelnosti a reprodukovatelnosti %GRR a ndc; 

studií %GRR atributivních m idel; 

p ehled  provedených studií dle výrobku. 

8.5. Palstat CAQ 

Program Palstat CAQ obsahuje více modul , které zajiš ují plánování jakosti, monitorování 

jakosti, management neshody, management proces , ízení dokumentace, management audit , 

management událostí, ízení stroj  a nástroj  a metrologii. 

Zvláštní pozornost je v nována modul m vhodným pro plánování jakosti a metrologii. 

Moduly pro  plánování jakosti obsahují program na analýzu možných vad a jejich následk  -  

Palstat FMEA, program na tvorbu a udržování kontrolních plán  – Palstat Plán, program na 

plánování, vedení a ízení projekt  – Palstat Projekt. 
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Moduly pro Metrologii jsou Palstat dat – evidence m idel a Palstat MSA – analýza m icího 

systému. 

8.5.1. Palstat FMEA 

Jedná se o modul softwaru Palstat, který umož uje [21]: 

t ídit procesy, vady a p í iny; 

rychlé vyhledávání vad, p í in a jejich následk ; 

stanovení preventivních opat ení , sledování dodržování jejich termín  a ú innosti 

t chto opat ení; 

hodnocení nápravných opat ení pomocí Paretovy analýzy; 

tisk formulá  FMEA. 

8.5.2. Palstat plán 

Modul nabízí [21]:  

základní informace o kontrolním procesu; 

propojení na modul Databáze díl  pro p ipojení základních znak  jakosti, kót a 

rozm r ; 

funkce pro schvalování kontroln  technického postupu; 

možnost p ipojení dalších informací pomocí funkce p ílohy; 

funkce pro sestavení konstruk n  technologické rozpisky. 

8.5.3. Palstat projekt 

Program nabízí [21]: 

zpracování p íjmu objednávek, kalkulace nabídek, propojení na modul kontakty; 

katalog inností projektu,  vznik nového výrobku / procesu, zm nové ízení; 

sledování termínového pr b hu projektu, stanovuje odpov dnosti za projekt / fáze / 

kroky 

management nástroj  a p ípravk  umož ující zadávání, výb rové ízení, sledování 

vývoje nástroj  a p ípravk

zadání projektu, ozna ení projektu, ešitelský tým, termíny po átku a konce projektu 

APQP, definování projektu pomocí katalogu fází krok  a projektu, sledování statistiky 

projektu a to p ehledné sledování stavu pln ní projektu, fází, krok , milník , 

sledování zm ny projektu a provád ní záznamu o provád ných zm nách projektu, 

fází, krok , sledování událostí pomocí modulu Management událostí a úkol
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p ijetí poptávky a její registraci v systému Palstat projekt APQP, dále nabízí zapsání 

požadavk  zákazníka a cíle návrhu nového výrobku, zpracování cenové kalkulace, 

sledování platnosti nabídky, uvol ování zakázky k realizaci; 

sledování chodu fází / krok  projektu, sledování asového plánu, rozpo tu, popisování 

innosti fází / krok  projektu, kontrolování pr b hu projektu, dokumentování  

projektu; 

 systematické monitorování stavu pln ní jednotlivých fází / krok  projektu, asové 

sledování pr b h  jednotlivých fází / krok  projektu, grafické znázorn ní pr b hu 

projektu pomocí Ganttova diagramu. 

8.5.4. Palstat dat 

Tento program umož uje [21]: 

evidenci m idel a m icích prost edk ; 

kalibraci m idel a m icích prost edk ; 

sledování konfirmace / termín  kalibrace; 

analýzu systému m ení. 

8.5.5. Palstat MSA 

Program pomáhá provád t [21]: 

analýzu m icího procesu - metodu založenou na pr m ru a rozp tí, ANOVA analýzu 

rozptylu, RM metodu založenou na rozp tí, linearitu m icího za ízení, atributivní 

studii m ícího systému; 

po ítání index  Cg, Cgk a %GRR.  

8.6. Q – DAS 

Tento software nabízí dv  verze softwar  složených z n kolika modul . Zajímala jsem se o 

moduly Solara, qs – STAT, Q – PRM. 

8.6.1. Modul Solara  

Tento modul zabezpe uje [22]: 

výpo et index  zp sobilost systému m ení Cg, Cgk, % GRR, linearity a stability; 

výpo et  rozší ené nejistoty u m icího procesu dle GUM. 
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8.6.2. Modul QS – stat 

Tento modul nabízí nástroje pro [22]: 

ov ování zp sobilosti za ízení a  proces ; 

vytvá ení regula ních diagram ; 

vytvá ení grafických výstup . 

8.6.3. Q – PRM 

Snahou tohoto modulu je [22]: 

zakládání kontrolních plán , které se zobrazují ve stromové struktu e; 

p i azování jednotlivým útvar m ásti kontrolních plán . 

8.7. PROMEG 

Jedná se o propojení program  Solara firmy Q-DAS s Evidencí m idel firmy Palstat. 

Poskytuje komplexní nástroj pro m icí systémy. Program nabízí [23]: 

evidenci m idel a m icích prost edk ; 

kalibraci m idel a m icích prost edk ; 

zpracování kalibra ního postupu; 

tvorbu kalibra ních protokol ; 

sledování termín  kalibrace; 

nástroje pro zjiš ování nejistoty p i kalibraci; 

analyzování systému m ení a vhodnosti m ících prost edk  ( po ítá indexy Cg, Cgk,  

%GRR, linearity a stability, zkoumá nejistoty dle GUM ). 

8.8. OpenFTA 

Software pocházející z Velké Británie je ur ený  pro analýzu stromu poruchových stav  FTA. 

S jeho pomocí m žeme [24]: 

graficky vytvo it a upravit s využitím symbol  strom poruchových stav ; 

sestavit stromy poruchových stav  bez omezení množství poruch; 

po ítat pravd podobnost selhání systému; 

popisovat události mimo strom, vytvá et je v databázích. 

8.9. Triptych software 

Nabízí n kolik funkcí pro tvorbu afinitního diagramu, pom že [25]: 

interaktivn  vytvá et nápady a skupiny; 

s definováním problém ; 

s p esouváním nápad  a skupin; 



- 41 - 

mazat a kopírovat nápady; 

skupiny nápad  p evád t do jiných program  pro další zpracování; 

rozbalovat nebo sbalovat skupiny nápad ; 

8.10.ConceptDraw Office 

Tento software nabízí sady nástroj  pro ízení podnikové produktivity. Je tvo en programy 

ConceptDraw MINDMAP v 7, ConceptDraw PROJECT v 6 a ConceptDraw PRO v 9.  Nabízí  

tvorbu ady výstup  v r zných formátech nap . Microsoft Power point, Word.  

8.10.1. ConceptDraw MINDMAP v 7 

Jedná se o všestranný a snadno použitelný nástroj pro organizaci myšlenek a dat. Je ideální 

pro brainstorming, plánování projektu.  Nabízí [26]: 

tvorbu myšlenkových map; 

p esouvání dat z jedné aplikace do druhé pomocí kopírování nebo vkládání funk n     

zachovaných datových struktur; 

tvorbu kvalitních prezentací. 

8.10.2. ConceptDraw PROJECT v 6 

Tento software je vhodný pro ízení projekt . Je pln  integrován se všemi programy softwaru 

ConceptDraw. Podporuje d ležité úkoly pro ízení projekt , plánování a ízení zm n. Nabízí 

funkce [26]: 

pro tvorbu Ganttova diagramu s vytvá ením struktury rozpisu práce; 

pro sledování stavu na základ  nejaktuáln jších údaj  o projektech; 

pro vizualizaci, zda jsou p ekro eny pracovní limity ; 

pro generování sestav vhodných k prezentacím; 

pro sestavování projektové dokumentace; 

8.10.3. ConceptDraw PRO v 9 

Tento software slouží k ilustraci diagram . Poskytuje nástroje [26]: 

pro tvorbu diagram  a schémat s pomocí p eddefinovaných šablon nebo  s pomocí 

knihoven, ve  kterých lze ukládat již jednou vytvo ené diagramy a mohou posloužit 

pro pozd jší použití; 

umož ující p ipojení dokument , složek, webových stránek aj. k vytvá enému                                              

diagramu  

dynamických prezentací, které mohou obsahovat hypertextové odkazy, které umožní 

volné p echázení z prezentací do prezentací. 
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8.11.Smartdraw 

Jedná se o grafický procesor. Usnad uje vytvá ení prezentací. Použitím grafického procesoru 

se zlepšuje komunikace a zvyšuje produktivita práce. Software umož uje [27]: 

vytvá ení 70 druh  grafických model  ( nap íklad vývojové diagramy, afinitní 

diagramy, myšlenkové mapy, Ishikawovy diagramy, sí ové diagramy, diagramy 

vzájemných vztah  atd.); 

jednoduchou editaci, ásti diagram  se po ozna ení p eformátuje; 

vytvá ení diagram  klávesovými zkratkami; 

vytvá ení kvalitní prezentace. 

8.12.Statgraphics 

Jedná se o rozsáhlý statistický balík, data se zadávají do datového editoru nebo se mohou 

na íst  z jiných soubor  nap . Microsoft Excel. Je vhodný [28]: 

k ov ování zp sobilosti; 

k tvorb  regula ních diagram ; 

k tvorb  Paretovy analýzy; 

k vygenerování grafických výstup ; 

analýze systému m ení – provádí studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, 

výpo ty index  Cg, Cgk, % GRR, atributivní studii systému m ení. 

9. Návrh vhodného ešení po íta ové podpory plánování jakosti produkt

Na základ  shromážd ných údaj  o programech na trhu byla provedena analýza vhodnosti 

jednotlivých program  pro podporu proces  plánování jakosti (viz tab. 2). Byla sestavena 

tabulka, kde ádky tvo i vyhledané programy a sloupce tvo í díl í procesy plánování jakosti. 

K díl ím proces m plánování jakosti byla posuzována vhodnost využití jednotlivých 

vyhledaných program  p i azením plusových znamének, kdy +  vyjad uje, že program je 

vhodný pro použití v daném procesu, a kdy ++ vyjad uje, že program je obzvláš  vhodný pro 

použití v daném procesu.  Nakonec byly provedeny sou ty plusových znamének. Byla 

vyhodnocena celková využitelnost jednotlivých program  ve všech díl ích procesech 

plánování jakosti, a také celková využitelnost všech program  v jednotlivých díl ích 

procesech. 
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Tab.  2: Schéma matice jednotlivých softwarových nástroj   p i aplikaci v jednotlivých 
procesech plánování jakosti 
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QFD Designer 
+ ++ ++ + ++ + 9 

QFD Capture 
+ ++ ++ + ++ + 9 

Reliasoft 

X FMEA 
  ++ ++ ++ ++ 8 

Q-LanYs 

FMEA a kontrolní 

plány 

  ++ ++ ++ ++ 8 

Q-LanYs 

Metrologie 
 + + ++ + ++ 7 

Palstat 

FMEA 
  ++ ++ ++ ++ 8 

Palstat 

kontrolní plán 
  ++ ++ ++ ++ 8 

Palstat 

Projekt 
+  ++ + ++ + 7 

Palstat Dat   + ++ + ++ 6 

Palstat MSA  + + ++ + ++ 7 

Q – DAS 

Solara 
 + + ++ + ++ 7 

Q – DAS 

Qs - stat 
    ++ ++ 4 

Q – DAS 

Q - PRM 
  ++ ++ ++ ++ 8 

PROMEG  + + ++ + ++ 7 

FTA open   + ++ + ++ 6 
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Triptych software ++ + ++ + ++ + 9 

ConceptDraw 

MINDMAP v 7 
++ ++ ++ + ++  9 

ConceptDraw 

PROJECT v 6 
  ++ ++ ++ ++ 8 

ConceptDraw PRO 

v 9 
++ ++ ++ ++ ++ ++ 12 

Smartdraw ++ ++ ++ ++ ++ ++ 12 

Statgraphics   + + ++ ++ 6 

Sou et plusových 

znamének 
11 15 33 32 36 34  

Sou ty plusových znamének pro zjišt ní celkové využitelnosti všech program  v jednotlivých 

díl ích procesech poskytly informaci, kterým proces m plánování jakosti je z hlediska 

po íta ové podpory plánování jakosti v nována v tší pozornost. Nejv tšího uplatn ní nachází 

po íta ová podpora v procesech vývoje výrobku, v procesech optimalizace návrhu výrobku, 

v procesech vývoje procesu, v procesech optimalizace a prokázání zp sobilosti procesu. 

Pro zjišt ní pot eb zákazník  by bylo vhodné využít program  podporujících tvorbu zejména 

afinitního diagramu a systematického diagramu, které by umož ovaly grafické set íd ní 

jednotlivých pot eb. Programy pro metodu QFD by umož ovaly analyzovat spojitosti mezi 

pot ebami zákazník  a znaky jakosti navrhovaného výrobku. V tomto p ípad  lze doporu it 

využití programu ConceptDraw, Triptych a Smartdraw.

Pro p eklad pot eb zákazník  do e i výrobce by bylo vhodné využít zejména softwaru pro 

zpracování metody QFD. K vizualizaci pot eb by se vyplatilo použít grafických program

nap . pro tvorbu systematického diagram . V této fázi by bylo vhodné využití softwaru 

umož ující analýzu FTA. K podpo ení tohoto procesu lze doporu it využití softwaru QFD 

Designer nebo QFD Capture, ConceptDraw nebo Smatdraw, a OpenFTA. 
  
Vývoj výrobku zahrnuje využití mnoha metod plánování jakosti. V procesu vývoje výrobku 

se podrobn  p ezkoumávají technické požadavky, proto na prvním míst  z hlediska využití 

pro tuto oblast by bylo vhodné použití softwaru podporující metodu QFD a FMEA.  Své 

opodstatn lé místo by zde m lo využití afinitního diagramu, a také zjiš ování 

pravd podobnosti vzniku poruchy výrobku. Vývoj procesu by bylo vhodné podpo it 
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softwarem QFD Designer. Tento software nabízí oproti QFD Capture za len ní požadavk

zákazníka do všech fází podnikání. Pro metodu FMEA bych doporu ila modul FMEA a 

kontrolní plány softwaru Q- LanYs, protože tento modul je integrován spole n  s kontrolními 

plány, které se snaží o zajišt ní sledování nápravných zajišt ní. Pro tvorbu afinitního 

diagramu lze doporu it Triptych software a pro podpo ení metody FTA lze doporu it 

software OpenFTA. 

Z hlediska optimalizace návrhu výrobku, která se snaží o spln ní požadavk  zákazník , 

pot eb dodavatel , o zajišt ní konkurenceschopnosti a o optimalizaci náklad ,  by bylo 

obzvláš  vhodné využití  softwaru pro analýzu údaj  v matici, diagramu PDPC, FMEA 

návrhu výrobku, FTA a MSA. Zde lze doporu it využití program  Q-LanYs, Palstat, 

OpenFTA, QFD Designer a ConceptDraw. 

Vývoj procesu posuzuje možnosti technologie ve vztahu k navrhovanému výrobku. Pro vývoj 

procesu by se vyplatilo použít softwary pro tvorbu afinitního diagramu, pro analýzu metody 

QFD, FMEA procesu, hodnocení zp sobilosti procesu a výrobního za ízení. Pro vývoj 

procesu se m že využít softwaru QFD designer, modulu FMEA a kontrolní plány od Q-

LanYs, programu Statgraphics, modulu QS – stat od Q – DAS a program ConceptDraw. 

K optimalizaci a prokázání zp sobilosti by našly velké uplatn ní p edevším programy 

podporující analýzu údaj  v matici, diagramu PDPC, FMEA procesu, FTA, hodnocení 

zp sobilosti procesu a výrobního za ízení a MSA. V tomto p ípad  lze navrhnout využití 

programu Q-LanYs, Palstat, OpenFTA, ConceptDraw, SmartDraw a Q – DAS. 

Sou ty plusových znamének pro zjišt ní celkové využitelnosti jednotlivých program  ve 

všech díl ích procesech plánování jakosti poskytly informaci, které vyhledané programy jsou 

schopné zajistit po íta ovou podporu pro všechny nebo v tšinu proces  plánování jakosti. 

Nejvíce plusových znamének získaly programy Smartdraw a ConceptDraw PRO v 9. Dalšími 

vhodnými programy pro podporu proces  plánování jakosti jsou QFD Designer a QFD 

Capture, ConceptDraw MINDMAP v 7 a Triptych software. 

Pro aplikaci metod plánování jakosti vyžaduje v tšina organizací ucelené integrované ešení 

po íta ové podpory. Mnohé firmy nabízejí i tvorbu softwarových nástroj  na zakázku.  

Z vyhledaných dostupných program  nabízejí nejkomplexn jší ešení uplat ovaných metod 

pro plánování jakosti moduly program  Palstat a Q-LanYs. Zajiš ují zpracování FMEA, 

kontrolních plán , nabízí moduly pro metrologii. Dalším vhodným softwarem je Q-DAS, 

který nabízí moduly  pro zpracování MSA, ov ování zp sobilosti proces  a výrobních 
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za ízení, zakládání kontrolních plán . Programy ConceptDraw nabízí po íta ovou podporu ve 

všech oblastech podniku. 

10.Záv r
Bakalá ská práce se zabývala možnostmi využití po íta ové podpory p i plánování jakosti 

produkt . Ke zpracování tohoto tématu byla nejprve zpracována analýza vhodných metod 

s ohledem na sou asné metodiky plánování jakosti. V práci byly navrženy možnosti využití 

po íta ové podpory pro aplikaci jednotlivých metod. Dále byla provedena analýza 

dostupných softwarových produkt , které jsou vhodné pro podporu plánování jakosti 

produkt . V poslední ásti bakalá ské práce byl ešen návrh nejen z hlediska po íta ové 

podpory pro samotné procesy plánování jakosti, ale také i pro komplexní podporu všech 

proces  plánování jakosti. 

10.1.Analýza možností využití metod p i plánování jakosti produkt

V analýze vhodnosti metod využívaných v procesech plánování jakosti bylo zjišt no, že ke 

zjišt ní pot eb zákazník  je vhodné vypracovat afinitní diagram a systematický diagram. Pro 

p eklad pot eb zákazník  je vhodné vypracovat systematický diagram, maticový diagram a 

provést analýzu metody QFD. Pro vývoj výrobku je vhodné využít afinitního diagramu, 

metody QFD a FMEA návrhu výrobku. K optimalizaci návrhu výrobku poslouží analýza 

údaj  v matici, diagram PDPC, FMEA návrhu výrobku, FTA a MSA. Vývoj procesu pomáhá 

ešit vypracování afinitního diagramu, metoda QFD, FMEA procesu, analýza zp sobilosti 

procesu a výrobních za ízení. Pro optimalizaci a prokázání zp sobilosti procesu poslouží 

vypracování analýzy údaj  v matici, vypracování diagramu PDPC, FMEA procesu, FTA, 

hodnocení zp sobilosti výrobních za ízení a procesu, MSA. 

10.2.Možnosti využití po íta ové podpory p i aplikaci vybraných metod 
plánování jakosti 

Po zpracování analýzy vhodnosti jednotlivých program  pro podporu proces  plánování 

jakosti bylo shledáno, že nejv tšího uplatn ní nachází po íta ová podpora v procesech vývoje 

výrobku, v procesech optimalizace návrhu výrobku, v procesech vývoje procesu, v procesech 

optimalizace a prokázání zp sobilosti procesu. 

Co se tý e návrhu vhodného ešení po íta ové podpory,  ke zjišt ní pot eb zákazník  bylo 

doporu eno program  pro tvorbu afinitního diagramu a systematického diagramu, nap . 

využití program  ConceptDraw, Triptych a Smartdraw.  
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K p ekladu pot eb zákazník  do e i výrobce bylo doporu ené využít zejména softwaru pro 

zpracování metody QFD – program  QFD Designer nebo QFD Capture . K vizualizaci pot eb 

bylo doporu ené použít grafických program  nap . pro tvorbu systematického diagram  - 

ConceptDraw nebo Smartdraw.   
  
V procesu vývoje výrobku se podrobn  p ezkoumávají technické požadavky, proto zde bylo 

doporu ené využití softwaru pro zpracovávaní metody QFD a FMEA.  V procesech vývoje 

výrobku se zjiš uje pravd podobnost vzniku poruchy výrobku. Pro vývoj procesu bylo 

doporu ené použití softwaru QFD Designer. Tento software nabízí oproti QFD Capture 

za len ní požadavk  zákazníka do všech fází podnikání. Metodu FMEA bylo vhodné 

podpo it modulem FMEA a kontrolní plány softwaru Q- LanYs, protože tento modul je 

integrován spole n  s kontrolními plány, které se snaží o zajišt ní sledování nápravných 

zajišt ní. Pro tvorbu afinitního diagramu byl doporu en Triptych software a pro podpo ení 

metody FTA program OpenFTA. 

Pro optimalizaci návrhu výrobku bylo doporu ené využití  softwaru pro analýzu údaj

v matici, vytvá ení diagramu PDPC, analýzu FMEA návrhu výrobku, FTA a MSA. Pro 

podpo ení t chto metod bylo doporu ené využití program  Q-LanYs, Palstat, OpenFTA, 

QFD Designer a ConceptDraw. 

Pro vývoj procesu byly doporu ené programy pro tvorbu afinitního diagramu, pro analýzu 

metody QFD, FMEA procesu, hodnocení zp sobilosti procesu a výrobního za ízení. Pro 

vývoj procesu byly navrženy softwary - QFD designer, modul FMEA a kontrolní plány od Q-

LanYs, program Statgraphics, modul QS – stat od Q – DAS a program ConceptDraw. 

K optimalizaci a prokázání zp sobilosti nachází velké uplatn ní p edevším programy 

podporující analýzu údaj  v matici, diagramu PDPC, FMEA procesu, FTA, hodnocení 

zp sobilosti procesu a výrobního za ízení a MSA. V tomto p ípad  byly doporu eny 

programy Q-LanYs, Palstat, OpenFTA , ConceptDraw, SmartDraw a Q – DAS.  

Z vyhledaných dostupných program  nabízely nejkomplexn jší ešení uplat ovaných metod 

pro plánování jakosti moduly program  Palstat a Q-LanYs. Programy zajiš ují zpracování 

FMEA, kontrolních plán , nabízí moduly pro metrologii. Dalším vhodným softwarem byl Q-

DAS, který nabízel moduly  pro zpracování MSA, ov ování zp sobilosti proces  a 

výrobních za ízení, zakládání kontrolních plán . Programy ConceptDraw nabízely 

po íta ovou podporu všech oblastí podniku. 
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