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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je rozbor současných přístupů plánování jakosti výrobků 

v organizaci STANT s.r.o. Úvodní část práce obsahuje požadavky na jednotlivé fáze 

vývoje výrobku pomocí různých metodik. Praktická část je zaměřena na analýzu a 

porovnání současného stavu plánování jakosti v organizaci podle metody APQP 

(Advanced Produkt Quality Planing) v organizaci Stant Manufacturing s.r.o. V poslední 

části bakalářské práce jsou definovány návrhy na zlepšení současného stavu v organizaci. 

Klíčová slova: plánování jakosti, APQP, fáze vývoje produktu, jakost 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis is an analysis of current approaches in the product 

quality planning in the organization Stant Ltd. The opening part contains requirements for 

each single phase of product development using various methodologies. The practical part 

is focused on analyzing and comparing the current state of quality planning in the 

organization according to the APQP method (Advanced Product Quality Planing) in the 

organization Stant Ltd. In the last part of the bachelor thesis are defined proposals for 

improvement of the current state in this organization. 

Key words: Quality Planing, APQP, phase of product development, Quality 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

APQP - Advanced Product Quality Planing 

QFD - Quality Function Deployment 

SPC – Statistical Process Control 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis 

CAD – Computer Aided Design 

RPN – Risk Priority Number 

DVP - Designe Validation Plan 

DOE - Design of Experiments 

MSA – Measurement System Analysis 

PPAP – Production Part Approval Proces 

Cpk – Proces capability index 

BOM – Bill of Material 

⓪  -  silný vztah 

O  -   průměrný vztah 

△  - slabý vztah, prázdná buňka vyjadřuje žádný vztah 
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ÚVOD 

Během posledních desítek let význam jakosti v organizacích výrazně stoupl. 

Současný vývoj v oblasti obchodu, služeb a průmyslu, zvláště automobilovém, leteckém a 

nukleárním, vyžaduje profesionální přístup k požadavkům managementu jakosti. Jeho 

stěžejní součástí je plánování jakosti a neustálé zlepšování, především ve fázích návrhu a 

vývoje. Americký odborník J. M. Juran stručně a výstižně charakterizoval plánování 

jakosti jako „proces formování cílů jakosti a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů. [6] 

Podobně s touto definicí koresponduje norma ČSN EN ISO 9000:2006, kde je plánování 

jakosti definováno jako „část managamentu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti, 

jejich přezkoumání, specifikování procesů nezbytných pro provoz a souvisejících zdrojů 

pro splnění cílů jakosti.“ [5] 

Plánování jakosti zásadním způsobem rozhoduje o spokojenosti zákazníka. Je 

žádoucí především v etapách vývoje, před změnami a jako odezva po zjištění neshod v 

jakosti výrobků nebo procesů. Je základním východiskem pro dosažení cílů a prevenci 

neshod a je součástí trilogie jakosti: 

 plánování jakosti 

 řízení jakosti 

 zlepšování jakosti 

Cílem bakalářské práce je přiblížit plánování jakosti pomocí současných přístupů a 

popsat jednotlivé fáze vývoje produktu podle APQP a porovnat tento postup v organizaci. 
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1. Význam jakosti v předvýrobních etapách 

Velká část aktivit je realizována právě v předvýrobních etapách, kdy se vytváří 

všechny koncepce a přijímají se zásadní rozhodnutí týkající se budoucnosti produktu jako 

je splnění požadavků zákazníka, jeho konkurenceschopnost, cena a prodejnost na trhu. 

Proto je důležité věnovat pozornost také ekonomickému hledisku. Z praktických 

zkušeností je známo, že výdaje spojené s odstraněním neshody ve fázi návrhu mohou být 

několikrát nižší než výdaje na odstranění neshody ve fázi výrobní, tzv. “pravidlo deseti“, 

10x nižší než výdaje spojené s odstraněním neshody zjištěné ve výrobě, 100x nižší než 

výdaje spojené s odstraněním neshody zjištěné před expedicí a 1000x nižší než výdaje 

spojené s odstraněním neshody zjištěné u zákazníka. Logické by tedy bylo věnovat 

pozornost identifikaci a eliminaci těchto neshod v jednotlivých předvýrobních etapách. 

Intenzita odstraňování chyb je však většinou v předvýrobních etapách příliš malá a dochází 

k ní až ve fázi výroby (viz obr. 1.1) [1]. 

 

 

Obr. 1.1 Časový nesoulad mezi vznikem neshod a stávajícím přístupem k jejich 

odstraňování [1]  
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 K aktivitám plánování jakosti lze přiřadit například: 

 stanovení cílů jakosti  

 plánování systému managementu jakosti 

 zpracování plánu jakosti pro určitou zakázku 

 plánování znaku jakosti výrobku (jaké vlastnosti má mít výrobek, aby splnil 

požadavky zákazníka) 

 plánování přípustných tolerancí znaků jakosti 

 plánování metod, které budou použity pro dosažení požadované jakosti 

 plánování jakosti procesů 

 plánování preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko vzniku problémů 

 plánování způsobu ověřování úspěšnosti jednotlivých fází životního cyklu výrobku 

 plánování způsobu měření a monitorování jakosti výrobků a procesů 

 plánování systému měření 

 plánování informačních, finančních a personálních zdrojů a kapacit  

 plánování sběru dat a potřebných záznamů o jakosti 

 plánování aktivit zlepšování jakosti 

Návaznost aktivit, které ovlivňují  jakost výrobku, se obvykle zobrazuje pomocí 

tzv. spirály jakosti. (viz obr. 1.2) Je to neustálý kolotoč aktivit, který se zabývá výzkumem, 

vývojem, ověřováním a zlepšováním produktů a procesů v jednotlivých etapách vývoje. 

Vynecháním nebo nedostatečným věnováním se některým z těchto požadavků na jakost, 

může vést k degradaci výsledků v dalších etapách [1]. 
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Obr. 1.2 Spirála jakosti [1]  

1.2 Rozbor současných přístupů k plánování jakosti výrobků 

1.2.1 Postup plánování podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 

 Většina aktivit plánování jakosti se uvádí v požadavcích norem souboru ČSN EN 

ISO 9001:2009. V doporučeních této normy se uvádí, že „politika jakosti a cíle jakosti se 

stanovují proto, aby se organizace soustředila na své zaměření splnit tyto cíle a že 

vrcholové vedení musí zajistit zdroje pro splnění požadavků na produkt. Cíle jakosti musí 

být měřitelné a konzistentní s politikou jakosti.“ [5]. 

Plány jakosti 

Jedním z výstupů plánování jakosti, kde mohou být cíle popsány, jsou plány 

jakosti.  Je možno jej charakterizovat jako dokument, v němž jsou specifikovány procesy, 

postupy a zdroje, které budou použity ke splnění požadavků daného projektu. V případě, že 

organizace má již zavedený systém managementu jakosti, bude tento plán jakosti stručný, 

neboť se bude odkazovat na dokumentaci systému jakosti v organizaci. V případě, že v 
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organizaci zaveden systém jakosti není, bude plán jakosti vypracován podrobněji a 

konkrétně pro danou zakázku. Struktura a obsah plánu jakosti má korespondovat s normou 

ČSN EN ISO 9001:2009. V této normě jsou specifikovány požadavky na systém 

managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost 

trvale poskytovat výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky 

předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka a to efektivní aplikací tohoto 

systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování [10]. 

Mezi vybrané součásti plánu patří cíle jakosti, plánování systému managementu 

jakosti, odpovědnost a pravomoc, management zdrojů, plánování realizace produktu, 

plánování návrhu a vývoje, komunikace se zákazníkem, definování jednotlivých procesů, 

způsoby monitorování a měření, řízení neshodných produktů a požadavky na manipulaci a 

skladování.  

1.2.2 Postup plánování podle J. M. Jurana 

Jak již bylo zmíněno v úvodu americký odborník J. M. Juran stručně a výstižně 

charakterizoval plánování jakosti jako „proces formování cílů jakosti a vývoje prostředků 

pro splnění těchto cílů“. Tento proces charakterizoval posloupnost činností uvedenou na 

obr. 1.3 [1].                                                                                                                                

Určení zákazníků 

Tento krok se může zdát zbytečný, protože samozřejmě projektanti a konstruktéři 

vědí, kdo jsou jejich zákazníci, ale je potřeba si uvědomit, že termín „zákazník“ je často 

používán volně a může znamenat celou organizaci, jednotku ve větší organizaci nebo 

osoby a zahrnuje řadu oblastí, které je třeba chápat jako celek. Pro stanovení cílů jakosti je 

potřebné znát potencionální zákazníky a jejich potřeby. Za zákazníka je považován každý, 

na koho výrobek nějakým způsobem působí. Obecně existují dvě základní skupiny 

zákazníků: externí zákazníci, mezi které řadíme kupující, konečné zákazníky, obchodníky, 

uživatele, dodavatelé nebo potencionální zákazníky a interní zákazníci, vyskytující se 

uvnitř výrobní organizace. Každý v organizaci hraje tři role: dodavatele, uživatele a 

zákazníka. Každý jedinec dostane něco od někoho, dělá s tím něco a předá to třetí osobě. 

Účinnost při naplňování potřeb těchto interních zákazníků může mít zásadní vliv na 

poskytování služeb externím zákazníkům. Mnoho z těchto vztahů mají sklon být 

neformální, což vede k nejasnému vnímání důležitosti požadavků [6].  
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Obr. 1.3 Postup plánování jakosti podle J.M.Jurana [1]   
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To je důvod, proč hlavním cílem v procesu plánování jakosti je určit, kdo jsou 

interní zákazníci, zjistit, jejich potřeby a plánovat, jak budou tyto potřeby uspokojovány. 

To je také další důvod, proč mít multifunkční tým, podílející se na plánování lidi, kteří jsou 

pravděpodobně odborníci ve znalostech zájmů interních zákazníků. 

Pokud je zákazníků mnoho, je vhodné použít Paretovu analýzu. Paretova 

analýza  je metoda, jejíž principem je oddělit podstatné faktory od méně podstatných. Je to 

tzv. pravidlo 80/20 kde, 80% tvoří příčiny nedůležité a 20% jsou příčiny důležité. Na tyto 

příčiny je pak v analýze potřeba zaměřit pozornost, analyzovat je do hloubky a odstranit či 

minimalizovat. V případě výběru zákazníků, je potřeba určit „životně důležitou menšinu“ a 

podle ní pak aplikovat výběr zákazníka [3]. 

Zjištění potřeb zákazníků 

Zdroje informací: 

 interview se zákazníky 

 servisní zprávy 

 dotazníky a průzkum trhu 

Dalším krokem plánování jakosti je objevit potřeby interních i externích zákazníků 

na výrobek. Některé z klíčových aktivit potřebných pro efektivní zjištění potřeb zákazníka 

patří: 

 plán pro sběr požadavků zákazníka 

 seznam potřeb zákazníků v jejich jazyce 

 analýza priorit zákazníka 

 překlad jejich potřeb v technickém jazyce 

  vytvořit jednotky měření a senzorů 

Naše vlastní zkušenost nám říká, že potřeby lidí jsou různé a složité. To může být 

zvláště náročné pro plánovací tým, protože požadavky zákazníků nejsou vždy v souladu s 

tím, co říkají, že chtějí. Výzvou pro plánování jakosti je identifikovat nejdůležitější potřeby 
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z celé řady těchto potřeb vyjádřené nebo předpokládané zákazníkem. Teprve poté může 

výrobek uspokojit potřeby zákazníků. 

Překlad potřeb zákazníků do řeči výrobce 

Při navrhování výrobku, existují vlastně dva příbuzné, ale odlišné aspekty toho, co 

se vyvíjí: technologické prvky, tedy vlastnosti výrobku a lidské prvky výhod, které 

zákazníci obdrží až při používání výrobku. Oba dva aspekty musí být posuzovány 

společně. Objevování zákazníků je složitý úkol. Zkušenosti ukazují, že zákazníci obvykle 

neuvádějí, přesně to, co chtějí. Ukažme si to na příkladu, kdy zákazník nemůže vždy 

odpovídat na své telefonáty, ale nechce používat záznamník. Pokud je navržen výrobek, 

který má tyto vlastnosti, splňuje potřeby zákazníka a dává zákazníkovi pocit uspokojení. 

Pokud je nemá, zákazník cítí nespokojenost. I když produkt funguje tak, jak byl 

navržen, konkurenční produkt, na základě vynikající služby nebo výkonu, může 

poskytnout zákazníkům větší spokojenost [6]. 

Je tedy nutná transformace požadavků zákazníka do technických specifikací. 

Vhodná je metoda QFD, o níž bude zmínka v kapitole 2. 

Stanovení měřitelných parametrů 

Transformace požadavků zákazníka do číselných hodnot měřitelných parametrů je 

velmi důležité pro měřitelnost úrovně dosahované jakosti. Tento krok úzce souvisí 

s překladem potřeb zákazníka do technických specifikací. 

Zavedení měření 

Měřitelné parametry, které byly transformovány z požadavků zákazníka, musí být 

výrobce schopen provádět nebo zajistit. Stanoví se cíl měření, určí se měrná jednotka: 

metry, sekundy, dny, procenta atd.  

Vývoj výrobku 

V této fázi je potřebné také zohlednit některé další vlivy, jako například: strategické 

záměry firmy, údaje o úrovni vědy a techniky v oblasti technologie výrobku, informace o 

potencionálních zdrojích organizace, image firmy či značky. Jakmile jsou se zákazníky 

jejich potřeby dohodnuté, je tým připraven navrhnout produkt, který bude splňovat tyto 

potřeby nejlépe. V rámci vývoje produktu a jeho designu je tvůrčí proces z velké části 
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založen na technologické a funkční odbornosti. Výstupy z návrhu produktu jsou podrobné 

plány, výkresy, modely, postupy, specifikace, atd. [7]. 

Optimalizace návrhu výrobku 

Jakmile je předběžný návrh kompletní, musí být optimalizován. To znamená, že 

návrh je nutné upravit tak, aby splňoval potřeby zákazníka i dodavatele a zároveň 

minimalizoval jejich společné náklady. 

Jedním z nástrojů optimalizace navrhovaného výrobku je metoda FMEA produktu, 

což je nástroj pro analýzu možností vzniku vad a jejich následků, o níž bude zmínka 

v kapitole 2. 

Vývoj procesu 

Nedílnou součástí vývoje výrobku je vývoj procesu za účasti technologů, kteří se podílí na 

včasném odhalení případných nereálných parametrů. Požadovaná je aplikace metody 

FMEA procesu, což je podobná metoda jako FMEA produktu, jen se posuzuje možnost 

vzniku vad produktu v procesu výroby. 

Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu 

Poté, kdy byla aplikovaná metoda FMEA je opět nutná optimalizace. Jde o stejné 

činnosti a cíle vykonávané při optimalizaci produktu. Důležitá část při vývoji produktu je 

ověření jeho způsobilosti, které umožňuje posoudit schopnost procesu trvale dosahovat 

požadované hodnoty znaků jakosti produktu. Jedná se o využití tzv. indexů způsobilosti. Je 

to statistický parametr určující schopnost procesu dodávat produkt v rámci tolerovaného 

rozmezí hodnot a specifikovaného technického standardu. 

Nedosáhne-li proces způsobilosti v rámci plánovaných parametrů, musí následovat 

systematická analýza příčin selhání, přijetí nápravných opatření ke zlepšení procesu a k 

odstranění těchto příčin, než bude tento proces uveden do provozu. Jako analýza příčin 

selhání slouží metoda „rybí kosti“, což je Ishikavův diagram. Je to grafický nástroj, který 

logicky a uspořádaně zobrazuje příčiny a subpříčiny daného následku. Umožnuje tedy najít 

skutečné příčiny následku a zvolit tak nejefektivnější řešení. 
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Převod procesu do výrobních instrukcí 

Po prokázání způsobilosti procesu v provozních podmínkách a v  rámci převodu 

výrobku do výrobních podmínek, je potřeba stanovit příslušné výrobní instrukce. Musí být 

srozumitelně a jasně formulovány a všichni pracovníci musí být proškoleni, aby byly 

schopni plnit cíle jakosti. Jinak řečeno, bez ohledu na to, co za změny se ve výrobě 

odehrávají (změna personálu, poruchy…), budou pracovníci schopni dodržet proces a 

dosáhnout potřebnou jakost [6]. 

1.2.3 Postup plánování jakosti podle metody APQP 

Metodu APQP (Advanced Produkt Quality Planning and Control Plan) lze volně 

přeložit jako „Zdokonalené plánování jakosti výrobku a kontrolní plán“. Tato metoda 

volně aplikuje požadavky QS-9000 tak, aby byla především zabezpečena spokojenost 

zákazníka, aby byly včas odhaleny potřebné změny a tím se předešlo vysokým nákladům.  

QS-9000 je oborová norma automobilového průmyslu. Byla vypracovaná skupinou 

Chrysler/Ford/General Motors a obsahuje jednak plné znění normy ISO 9001, tak i další 

požadavky zejména z oblasti zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, 

uplatňování vybraných metod, způsobilosti procesů a neustálého zlepšování. Požadavkům 

této normy musí vyhovět v různém stupni každý dodavatel do automobilového průmyslu. 

[9]. 

Plánování jakosti je v této metodice rozděleno do 5 vzájemně navazujících fází: 

1. Plánování a definování programu 

2. Návrh a vývoj produktu 

3. Návrh a vývoj procesu 

4. Validace produktu a procesu 

5. Zpětná vazba, posuzování a nápravná opatření (viz.obr.1.4) 

1.2.3.1 První fáze „Program plánování a definování“ 

V každé fázi je v první řadě zapotřebí určit vstupy a výstupy. Pro fázi „Program plánování 

a definování“ je důležité poznat a pochopit požadavky zákazníka. Jak již bylo zmíněno 
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v předchozí kapitole, zákazníkem je chápán každý, kdo přijde jakýmkoliv způsobem do 

kontaktu s produktem. Je potřebné určit vstupy v podobě hlasu zákazníka, podnikatelského 

plánu a marketingové strategie, benchmarkingových údajů o produktu nebo procesu, studií 

o bezporuchovosti produktu a vstupů od zákazníka. 

Obr. 1.4 Plánování jakosti produktu podle metody APQP [2] 

Podnikatelský plán a marketingová strategie  

Plán a strategie jsou důležité nástroje plánování. Podnikatelský plán vytváří prostor 

pro objektivní naplnění cílů. Zahrnuje časové rozvržení, investice, zdroje pro výzkum a 

vývoj produktu. Marketingová strategie definuje cíle zákazníka, analyzuje příležitosti a 

klade důraz na jejich realizaci. Je to taktický proces ke zvýšení prodeje a udržení si 

konkurenční výhody. Jedině spokojený, loajální zákazník vytváří dlouhodobě podniku 

zisk. Určitá strategie podniku i marketingová může být podkladem pro tvorbu 

marketingového plánu. 

Benchmarking  

Benchmarking je nepřetržité měření a analýza procesů a výkonů organizace a 

hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem 

ostatních. Jde o sdílení zkušeností se srovnatelnými subjekty a identifikace příležitosti ke 
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zlepšení procesů a postupů ve vlastní organizaci. Benchmarkingové údaje poskytují vstupy 

pro stanovení cílů výkonnosti produktu. Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní 

společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití 

vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení 

se od konkurenčních společností [8]. 

Studie a cíle bezporuchovosti produktu 

Dalším důležitým vstupem je „studie o bezporuchovosti produktu“. Cíle 

bezporuchovosti se stanovují na základě očekávání a potřeb zákazníka. Je důležité 

zohlednit četnost oprav v rámci stanovených časových lhůt a výsledky dlouhodobých 

zkoušek bezporuchovosti nebo životnosti. Jednou z metod, jak zjistit zmetkovitost 

produktu je „odhad pravděpodobnosti výskytu neshodných výrobků“. Na základě 

některých indexů způsobilosti lze odhadnout, s jakou pravděpodobností bude proces 

produkovat neshodné výrobky. Jde o tzv. výpočet „ppm – Parts per milion“, což je podíl 

neshodných výrobků – „zmetků“, který se vypočítá tak, že zmetky z jedné dávky nebo za 

sledované časové období se vydělí celkovým počtem kusů ve stejné dávce nebo za 

sledované období a následně vynásobí 1 000000.  

Předběžná identifikace zvláštních znaků produktu a procesu 

 Zvláštní znaky produktu a procesu určuje zákazník i organizace na základě znalostí 

a zkušeností produktu a procesu. Tato předběžná identifikace pak slouží v další fázi jako 

odrazový můstek při definování parametrů a způsobu měření. 

Plán zabezpečování produktu  

 Plán zabezpečování produktu převádí cíle návrhu na požadavky návrhu, které 

vychází z potřeb zákazníka. Plán by měl zahrnovat nastínění požadavků, identifikaci 

bezporuchovosti a životnosti, posouzení nových technologií, materiálů, balení, servisu a 

jiných faktorů, které by mohly ohrozit projekt [11]. 

Podpora vedení 

 Vedení by mělo po skončení jednotlivých fází získat potřebné informace, aby 

mohlo objektivně posoudit, zda byly splněny všechny požadavky na plánování, přesvědčit 

se, že všechny informace byly zdokumentovány a posoudit, zda byly dodrženy časové 

termíny.  
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1.2.3.2 Druhá fáze „Návrh a vývoj produktu“ 

Vstupy druhé fáze jsou odvozeny z výstupů první fáze. Výstupy budou Design 

FMEA, což je analýza možných způsobů a důsledků poruch při návrhu produktu, návrh z 

hlediska vyrobitelnosti a montáže, ověřování a přezkoumání návrhu, realizace prototypu, 

technické výkresy, technické specifikace, materiálové specifikace, změny výkresů a 

specifikací.[2] 

Návrh z hlediska vyrobitelnosti a montáže 

 Návrh z hlediska vyrobitelnosti a montáže vede k optimalizaci vztahu mezi funkcí 

návrhu, vyrobitelnosti a snadností montáže. Tým pro plánování jakosti produktu by měl 

zvážit: 

 návrh, koncepci, funkci a citlivost vůči variabilitě výroby 

 proces výroby a montáže 

 rozměrové tolerance 

 požadavky na výkonnost 

 počet komponentů 

 nastavení procesu 

 manipulace s materiálem  

Design FMEA (Design Failure Mode Effects Analysis)  

Design FMEA je disciplinovanou analytickou metodou, kterou se posuzuje 

pravděpodobnost výskytu poruchy, jakož i důsledky poruchy produktu [2]. Je to živý 

dokument, který musí být pravidelně aktualizován. Tuto analýzu provádí tým, který má 

zkušenosti s podobným produktem. Metoda by měla prozkoumat všechny možné způsoby 

vzniku poruchy a tím předcházet problémům dříve, než nastanou. Pokud se v návrhové fázi 

nepodaří úplně odstranit nalezenou chybu, tým dbá na to, aby alespoň co nejvíce omezil 

příčiny a zmírnil její následky. Použitím ve fázi návrhu a vývoje produktu i procesu 

metoda zaručuje nižší náklady na aktivity zlepšování, neboť provedení změn je relativně 

lehké a nenákladné oproti provádění změn ve fázi výroby [4]. Podrobněji o této metodě 

bude popsáno v kapitole 2. 
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Plány kontroly a řízení prototypových dílů 

 Výroba prototypových dílů je výbornou příležitostí pro hodnocení splnění 

zákaznických požadavků. Přezkoumává se, zda, produkt splňuje specifikaci, zda se věnuje 

pozornost zvláštním znakům produktu a určují se předběžné parametry procesu a balení. 

K tomu jsou potřebné plány kontroly, kde jsou popsány rozměrové měření, materiálové a 

funkční zkoušky prováděné v průběhu realizace prototypu. 

Technické výkresy, specifikace a jejich změny 

 Výkresy mohou zahrnovat zvláštní znaky, které by měly být přezkoumány s cílem 

určit, zda existuje dostatek údajů pro rozměrové uspořádání jednotlivých dílů. Kontrolní 

ukazatelé by mě1y být jednoznačně identifikovány, aby mohla být navržena vhodná 

funkční měřidla a zařízení pro měření. Měly by se zhodnotit rozměry, aby se zabezpečila 

realizovatelnost měření. Matematické údaje by měly být navrženy tak, aby byly efektivní 

pro obousměrnou komunikaci a kompatibilní se systémem zákazníka.  Rozsah výběru, 

četnost a přejímací kritéria těchto parametrů jsou obecně definovány v části technické 

specifikace pro mezioperační zkoušky. Všechny tyto znaky musí být uvedeny v plánu 

kontroly a řízení. Podrobné přezkoumání a pochopení kontrolních specifikací pomůže 

týmu pro plánování kvality produktu dané organizace identifikovat požadavky na 

funkčnost, životnost a vzhled komponentu nebo sestavy. Kromě výkresů a technických 

specifikací by se měly přezkoumávat materiálové specifikace z  hlediska zvláštních znaku 

týkajících se fyzikálních vlastností, provedení, environmentálních požadavků, požadavkům 

na manipulaci a skladování. Tyto znaky by měly být rovněž uvedeny v plánu kontroly a 

řízeni. Jestliže se požadují změny výkresů a specifikací, musí být zajištěno, aby byly 

změny okamžitě sděleny všem oblastem, kterých se to týká a aby byly náležitě 

dokumentovány [2]. 

 

Zvláštní znaky produktu a procesu 

 V první fázi plánování a definování byly plánovány zvláštní znaky produktu a 

procesu. V této fázi by se již mělo vycházet z tohoto plánu a dojít ke shodě prostřednictvím 

technických informací. Všechna zjištění musí být zdokumentovány a vytvořeny příslušné 

formuláře.  
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Ověřování a přezkoumání návrhu 

   Podle požadavku na systémy managementu jakosti podle APQP se na konci 

jednotlivých etap musí provádět přezkoumání návrhu. Tato činnost zahrnuje 

dokumentované, vyčerpávající a systematické zkoumání návrhu s cílem vyhodnotit jeho 

způsobilost plnit požadavky na jakost, včasně identifikovat a řešit problémy, pokud se 

vyskytnou. Přezkoumání návrhu provádí nezávislý tým, složený ze zkušených a 

objektivních odborníků. O výsledku je zpracována zpráva, která ukazuje na nedostatky, 

zodpovídá na otázky a navrhuje doporučení k nápravě. 

Podpora vedení 

 V této fázi je potřebné zhodnotit realizovatelnost předloženého návrhu. Tým musí 

zhodnotit, že je schopný produkt vyrobit, sestavit, vyzkoušet, zabalit a dodat v potřebném 

množství, čase a za přijatelnou cenu.  

1.2.3.3 Třetí fáze „Návrh a vývoj procesu“ 

Vstupy třetí fáze jsou odvozeny z výstupů druhé fáze. Výstupy pro třetí fázi budou 

normy a specifikace balení, přezkoumání systému jakosti produktu a procesu, vývojový 

diagram procesu, plán uspořádání výrobních prostorů, matice znaků, Proces FMEA, plán 

kontroly a řízení, plán analýzy systémů měření, předběžná studie způsobilosti procesu, 

podpora vedení [2]. 

Proces FMEA (Process Failure Mode Effects Analysis) 

FMEA procesu se obvykle provádí před zahájením výroby nebo změnou 

technologického postupu a následuje po FMEA návrhu produktu a využívá jeho výsledků. 

Postup při analýze FMEA procesu je podobný jako při FMEA produktu s tím rozdílem, že 

příčiny možných vad produktu se hledají v procesu.                                                                                                                     

Vývojový diagram  

Vývojový diagram je často používaný univerzální nástroj popisu jakéhokoliv 

procesu. Podstatou je grafické zobrazení jisté posloupnosti a vzájemných návazností všech 

kroků, které vstupují do procesu. Je to jednoduchý, ale velice užitečný nástroj při 

vysvětlování procesu zákazníkům nebo novým pracovníkům, při odhalování nedostatků v 

procesu a při srovnávání skutečného a ideálního průběhu procesu.  
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Plány kontroly a řízení pro ověřovací sérii 

 Není možné kontrolovat a měřit všechny znaky produktu, proto se v kontrolních 

plánech kontrolují jen kritické znaky nebo kritické vady produktu a funkční testy. Účelem 

kontrolního plánu je včas zachytit potencionální neshody produktu. Obsahuje informace o 

produktu Co, Jak, Kde, Čím a Kdo bude měřit. Pro zvýšení hodnoty kontrolního plánu se 

uvádí častější kontroly, více mezioperačních a výstupních kontrolních míst, statistické 

vyhodnocování nebo identifikace nástrojů ochrany proti chybám tzv. Poka-yoke. 

Plán analýzy systému měření 

 Tým pro plánování kvality by měl zajistit, aby byl vypracován plán pro provádění 

požadované analýzy systému měření, včetně kontrolních pomůcek, tzv. MSA. Tento plán 

by měl obsahovat podmínky pro požadované měření a zkoušky, odpovědnost za zajištění 

linearity měřidel, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a korelaci duplicitních 

měřidel [2]. 

Plán předběžné studie způsobilosti procesu 

 Podkladem k vytvoření plánu předběžné studie poslouží již vypracované „plány 

kontroly a řízení“. Zpracovává se PPAP pro před sériovou výrobu, jehož součástí je také 

plánování SPC a předběžné způsobilosti. 

Normy a specifikace balení  

Normy na balení je obvyklý požadavek zákazníka na produkt. Úkolem týmu je 

zajistit neporušenost dodávky volbou vhodného balení, který ochrání produkt před vlivy 

prostředí v průběhu přepravy a manipulace. Dále musí být zajištěna jasná, čitelná a trvalá 

identifikace obsahu obalu. Všechny tyto požadavky musí být obsaženy v technické 

dokumentaci. 

Podpora vedení 

 Přezkoumání v této fázi je velmi důležité z hlediska zajištění informovanosti 

vrcholového vedení o průběhu vývoje procesu. Podpora vedení zahrnuje potvrzení 

naplánovaných a poskytnutých zdrojů a personálního zajištění kapacity. 
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1.2.3.4 Čtvrtá fáze „Validace produktu a procesu“ 

 V této fázi se provádí validace výrobního procesu formou hodnocení ověřovací 

série. Během výroby významné dávky se kontroluje, zda se postupuje podle kontrolního 

plánu, zda jsou vývojové diagramy dostatečně srozumitelné, zda produkt vyhovuje 

požadavkům zákazníka atd. Hodnotí se systém měření, předběžná způsobilost, balení, 

plány kontroly a řízení apod. [2].  

Významná výrobní dávka 

 Ověřovací série musí být provedena na sériových výrobních zařízeních, nástrojích a 

měřících přístrojích, ve výrobním prostředí včetně operátorů. Výstup bude použit pro 

analýzu předběžné způsobilosti procesu, analýzu systému měření, k prokázání výkonnostní 

normy výroby, přezkoumání procesu, validační zkoušky výroby, ke schválení sériových 

dílů do výroby, hodnocení balení, schválení plánovaní kvality, aj. [2]. 

Předběžná studie způsobilosti procesu 

 Studie poskytuje hodnocení připravenosti procesu k sériové výrobě. Využívá se tzv. 

proces SPC, což je „Statistical Process Control“, přeloženo jako “Statistická regulace 

procesu“ a představuje preventivní nástroj řízení jakosti, protože sleduje proces a 

umožnuje včasně odhalovat vymezitelné příčiny, které na proces působí.  

Plán kontroly a řízení jakosti pro výrobu 

 Plán kontroly je živý dokument, což znamená, že musí být aktualizován tak, aby 

odrážel skutečnost. Logicky navazuje na plán kontroly před sériové fáze. Výroba v sériové 

fázi poskytuje příležitost zhodnotit výstupy, přezkoumání plánu kontroly a odstranit 

případné nedostatky. Postup zpracování formuláře Kontrolního plánu (viz příloha B) 

Schvalování dílů do sériové výroby 

 Jedním z důležitých požadavků systému managementu kvality pro dodavatele dílů 

pro sériovou výrobu pro automobilový průmysl je požadavek dodržet zákazníkem 

stanovený postup schvalování produktu a výrobního procesu a implementovat tyto postupy 

i na dodavatelské organizace. Důkazem o tom, že proběhly všechny potřebné kroky pro 

splnění požadavků zákazníka, že byly pochopeny a použity všechny technické specifikace 

a že kapacita výrobního procesu odpovídá udané výkonnostní normě, je předložení tzv. 

PPAPu. PPAP jsou výsledky procesu, je to řada dokumentů, které potřebují formální 
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schválení ze strany dodavatele a zákazníka. Formulář, který shrnuje tento balíček, se 

nazývá PSW (Part Submission Warrant). Schválení PSW znamená, že dodavatel 

přezkoumal tento balíček a že zákazník neshledal žádný problém, který by bránil jeho 

schválení [11]. 

Podpora vedení 

Na konci čtvrté fáze je potřebné konečné schválení procesu. Probíhá před zasláním 

prvních kusů produktu a přezkoumávají se všechny dokumenty a procesy jako je vývojový 

diagram, plán kontroly a řízení jakosti, pracovní instrukce, přípravky a měřidla, kde se 

ověřuje opakovatelnost a reprodukovatelnost a v neposlední řadě výrobní a personální 

kapacity. Po ověření všech aspektů se informace předají vedení, aby se získala podpora při 

řešení otevřených otázek [2]. 

1.2.3.5 Pátá fáze „Zpětná vazba, posuzování a nápravná opatření“    

 Jedná se o součást výrobní fáze, kde se neustále hodnotí a monitorují výstupy z 

dlouhodobého hlediska. Pokud se vyskytnou vymezitelné příčiny negativně ovlivňující 

průběh procesu, analyzují se a realizují nápravná opatření. Pro neustálé zlepšování 

v organizaci je potřebné vytvořit vhodné podmínky, tzn., že vedení má vytvářet prostředí, 

ve kterém se budou zaměstnanci aktivně zapojovat a hledat nové podněty pro zlepšování 

výkonnosti a jakosti procesů. Měl by být vytvořen určitý proces a definovány jednotlivé 

kroky. Jako první krok se musí identifikovat problém a vyhodnotit současný stav. Dalším 

krokem najít řešení, vyhodnotit ho a uplatnit v procesu.  Pokud se nové řešení ukáže jako 

efektivní, provede se tzv. standardizace do všech týkajících se procesů. Po určité době se 

opět vyhodnotí efektivnost a účinnost zavedeného zlepšení. 

Zlepšená spokojenost zákazníka 

 Důležitým znakem spokojenosti zákazníka je prokázána způsobilost procesu, její 

neustálé udržování a zlepšování. Cílem je snižovat variabilitu procesu pomocí regulačních 

diagramů. Je potřebné neustále monitorovat působení náhodných příčin a hledat způsoby 

pro snižování této variability. To vyžaduje spolupráci mezi organizací a zákazníkem. 

Zlepšená dodávka a servis 

 Také v oblasti dodávky a servisu je potřebné neustále zlepšování. Náhradní díly a 

servisní operace musí splňovat požadavky na kvalitu, náklady a dodávky, proto by měl 
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vzniknout partnerský vztah mezi organizací a zákazníkem pro nápravu problému a 

uspokojení zákazníka.  

2.     Analýza jednotlivých fází podle metody APQP a porovnání s organizací 

2.1 Profil společnosti STANT s.r.o 

Společnost STANT vznikla v roce 1898 v USA, kdy George Stant začal 

obchodovat s automobilovým zařízením. První továrna na výrobu palivových systémů byla 

postavena v roce 1912 ve městě Connersville, kde dodnes sídlí mateřská společnost. Patří 

do seskupení firem Tomkins, která je celosvětově vedoucí společností v oblastech 

technologického návrhu, výroby a distribuce širokého spektra produktů a nástrojů pro 

automobilový průmysl pod značkami firem Gates, Ideal, Plews&Edelmann, Standard-

Thomson, Stant, Trico, Ruskin, Schrader a další. Převážná část produkce je distribuována 

výrobcům automobilů, originálního příslušenství a dílů. 

V České republice byl projekt na výrobu odstartován v roce 2004 a od roku 2005 

společnost v karvinském závodě kompletuje široké spektrum produktů pro automobilový 

průmysl. V roce 2007 v rámci společnosti vzniklo vývojové centrum a byl zahájen projekt 

vstřikování plastů. Systém managementu jakosti je založen na normě TS 16949.  

Hlavní sortiment výrobků: 

 uzávěry palivových nádrží 

 palivové bezpečnostní ventily 

 automobilové termostaty 

 části palivových potrubí 

Politika organizace 

Stant Manufacturing s.r.o. vyvinula systém řízení jakosti na základě požadavků 

normy ISO/TS16949:2009 a ISO14001:2004. Společnost klade velký důraz na neustálé 

zlepšování svých procesů a produktů a na úsilí překročit požadavky zákazníka. 

Stant Manufacturing s.r.o. uplatňuje systém „procesu řízení“ a neustále vytváří 

prostředí pro zlepšování v rámci organizace s cílem: 
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 identifikovat a odstranit všechny formy odpadů, které nepřinášejí hodnotu pro 

zákazníka. 

 vytvářet konkurenční výhodu pro všechny operace. 

 vytvářet přidané hodnoty procesů a podporovat všechny aspekty podnikání. 

 poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby a plně uspokojovat požadavky 

zákazníka. 

 dodávat kvalitní a nepoškozené produkty zákazníkovi včas a v rámci rozpočtu. 

V rámci probíhajícího procesu jsou stanoveny cíle pro kvalitu výrobků: 

 1. Snížit zmetkovitost výrobků. 

 2. Snížit počet stížností zákazníků. 

 3. Zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků 

Vize organizace 

 být uznáván jako přední světový dodavatel palivových systémů, systémů řízení 

teploty a systémů řízení výparů a poskytnout zákazníkovi životaschopné, spolehlivé 

a cenově konkurenční výrobky 

Mise organizace 

 misí firmy Stant Manufacturing s.r.o je zvyšování zisku a hodnot akcií pomocí 

designového návrhu, služeb a výroby produktů, které splňují zákaznická očekávání. 

Klíčové hodnoty   

 integrita 

 vzájemný respekt 

 technologické vůdcovství 

 provozní dokonalost 

 vyhovění potřebám zákazníka, kolegů a zainteresovaných stran 
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 spolupráce 

 neodkladnost a kreativita 

2.2 Analýza a porovnání jednotlivých fází s organizací 

V současné době přijalo vedení firmy novou strategii týkající se jednotlivých fází 

vývoje produktu podle APQP. 

2.2.1 První fáze „Program plánování a definování“ v organizaci 

První fáze vývoje ve firmě Stant s.r.o. probíhá v současné době, v mateřské 

společnosti v Connersvillu v USA. Zde se zpracovávají první požadavky zákazníka, první 

návrhy, první marketingové plány. Již byly zmíněny metody, které jsou požadovány nebo 

doporučeny normou ISO/TS 16949. Mezi požadované patří metoda QFD, kterou však 

organizace v minulosti nevyužívala nebo jen velmi zřídka a kterou začala uplatňovat až 

během posledních let, v důsledku současného tlaku na jakost.  

Metoda QFD  

Je důležitou metodou při zpracovávání informací týkajících se všech stížnosti, 

doporučení a údajů získaných od externích nebo interních zákazníků. Patří zde průzkum 

trhu, jako jsou rozhovory se zákazníkem, různé dotazníky, studie o konkurenčním 

produktu, získané poznatky a praktiky. Organizace Stant Manufacturing s.r.o. vypracovává 

vhodné analýzy minulých problémů a potřeb zákazníka, aby předběžně vyloučila jejich 

opětovný výskyt. Všechny získané informace a požadavky zákazníka transformují do 

dalších stádií plánování jakosti a vývoje produktu a procesu výroby. K tomu organizace 

využívá metodu QFD (Quality Function Deployment). Existují tři typy přístupů metody 

QFD, které se mohou uplatnit při její aplikaci. Jsou jimi čtyřmaticový přístup, „dům 

jakosti“ a přístup, který využívá 30 maticových diagramů, tzv. matice matic. Čtyřmaticový 

přístup využívá maticové diagramy k zaměření na plánování výrobku, plánování dílů, 

plánování procesů a plánování výroby. Jednotlivé matice na sebe navazují a využívají 

výstupy z předchozí matice jako vstupy pro matice následující. Tyto metody jako je 

„Matice matic a Čtyřmaticový přístup“ se však v organizaci neuplatňují. 
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 „Dům jakosti“ a Zdokonalená varianta 

První z maticových diagramů je tzv. „dům jakosti“, který organizace v praxi často 

využívá (obr. 2.1). Princip spočívá v transformaci požadavků zákazníka do měřitelných 

znaků jakosti. V týmu jsou zastoupeni především pracovníci marketingu a vývoje, ale také 

konstrukce, jakosti, technické kontroly, výroby a jiné. Existují dvě varianty „domu 

jakosti“: základní a zdokonalená varianta. V organizaci se používá zdokonalená varianta. 

 

Obr. 2.1 Dům jakosti: zdokonalená varianta [1] 

Zdokonalená varianta.  

Zdokonalená varianta „domu jakosti“ je založena na stejném postupu jako základní 

varianta: tedy v první řadě je sestavení týmu, identifikace požadavků zákazníka, bodové 

ohodnocení požadavků, hodnocení schopnosti plnit požadavky zákazníka, identifikace 

znaků jakosti, analýza vztahů mezi požadavky na produkt a znaky jakosti (⓪ silný vztah, o 

průměrný vztah,△ slabý vztah, prázdná buňka vyjadřuje žádný vztah), porovnání znaků 

jakosti s konkurencí, vyhodnocení míry závislostí jednotlivých znaků jakosti, jde o 
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korelační analýzu, navržení cílových hodnot znaků jakosti. Je však vylepšená o 

kvantitativní vyhodnocení důležitosti jednotlivých znaků kvality. Míra závislosti mezi 

požadavky a znaky kvality se zde vyjadřuje bodovým hodnocením. Při jednodušším 

přístupu se v buňkách počítají hodnoty součinů příslušného bodového hodnocení s 

hodnotou váhy požadavku. Hodnoty těchto součinů se ve sloupcích odpovídajících 

jednotlivým znakům kvality sečtou a stanovené součty, resp. jejich relativní hodnoty, se 

použijí jako míra důležitosti jednotlivých znaků kvality. Postup kvantitativního 

vyhodnocení lze dále vylepšit podrobnějším hodnocením váhy požadavků zákazníků, ve 

kterém se zohledňuje potřeba aktivit zlepšování plnění jednotlivých požadavků a vliv 

splnění požadavků na prodejnost výrobku [1]. 

2.2.2 Druhá fáze „Návrh a vývoj produktu“ v organizaci 

Druhá fáze již probíhá částečně ve firmě Stant Manufacturing s.r.o. v Karviné. 

Oddělení konstrukce vytváří technické výkresy a modely pomocí  software CAD 

(Computer Aided Design). Tento program konstruktéři využívají při návrhu produktu, kdy 

je vytvořen model, který umožňuje rotaci ve třech rozměrech a tak i prohlížení objektu z 

libovolného úhlu a zevnitř. Pomocí této technologie lze předvídat nedostatky a také je 

v předstihu řešit, což je pro organizaci přínosem hlavně finančním a časovým [13]. 

Tým spolupracuje na design FMEA. Jak již bylo zmíněno, je to disciplinovaná 

analytická metoda, kterou se posuzuje pravděpodobnost výskytu poruchy, jakož i důsledky 

poruchy produktu [4]. Zúčastnila jsem se jednoho sezení při tvorbě FMEA. 

Prvním krokem týmu při vytváření Designe FMEA, kde jsou zástupci kvality, 

konstrukce a vývoje, byl brainstorming. Zde tým konzultoval všechny možné vady, které 

by mohly v průběhu životnosti nastat. Rozebraly se jednotlivé vady (Možná vada), jejich 

možné následky (Možné následky vady) a ke každé vadě tým definoval možné příčiny 

(Možné příčiny vady), které danou vadu můžou vyvolat. Tyto příčiny se hledaly v 

nedostatcích produktu. Dalším krokem bylo hodnocení současného stavu (Stávající 

způsoby posuzování návrhu), kterým se kontroluje, zda je navrhované řešení dostačující a 

vhodné před uvolněním do výroby. Po této analýze tým hodnotil tzv. “desetibodovou 

stupnicí“ význam, kritičnost a výskyt vad. V případě „Významu“, hodnotil nejvýznamnější 

následek vady, pokud je vadou ohrožena bezpečnost zákazníka, je hodnocení vysoké. V 

případě „Výskytu“, hodnotili pravděpodobnost vzniku dané vady vlivem dané příčiny 
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během celé doby životnosti produktu, hodnocení roste s možným výskytem vad a při 

posuzování „Odhalitelnosti", tým posuzoval schopnost odhalit vadu nebo její příčinu 

pomocí stávajících opatření před uvolněním do výroby.  

Pokud byla odhalitelnost vysoká, bodové hodnocení bylo nízké. Po určení všech tří 

bodových hodnocení se vypočetl součin těchto hodnot tzv. rizikové číslo   (RPN – Risk 

Priority Number) pro každou možnou vadu způsobenou danou příčinou.    

RPN = Význam x Výskyt x Odhalitelnost                                                                     

Obecně používanou hodnotou součinu RPN je hodnota 125, která vyjadřuje střední 

hodnotu všech tří kritérií. Zákazník si však může RPN určit sám, takže u důležitých 

produktů je hodnocení RPN nižší, RPN100 . V organizaci se používá hodnocení RPN100. 

Pokud se po analýze významu, výskytu a odhalitelnosti projevilo rizikové číslo příliš 

velké, tým se snažil snížit význam a odhalitelnost na základě nalezení příslušných opatření. 

Postup zpracování formuláře Design FMEA (viz příloha 1). 

  Na základě zpracované design FMEA se v organizaci provádí designová 

verifikace formou DVP testů (Designe Validation Plan). Je to dlouhodobý proces testováni 

produktu, kdy organizace spolu se zákazníkem dohodne finanční otázku testů, způsob 

testování, dobu testování a předloží se veškeré technické specifikace, podle kterých bude 

testování probíhat. Oddělení vývoje na základě této dohody vytvoří tzv.“časový plán“ 

všech testů a tento plán se pravidelně aktualizuje a kontroluje, zda tým termíny dodržuje. 

Bohužel se však stává, že právě tyto časové termíny jsou kamenem úrazu a jen stěží se 

dodržují. V takovém případě se neodkladně zákazník informuje, nevrhá to však dobré 

světlo na organizaci. 

Zároveň se ve druhé fázi určují zvláštní znaky produktu a procesu. Na jejich 

základě pak oddělení jakosti zpracovává první prototypové kontrolní plány a dodavatelé 

vyrábí první prototypové díly. (příloha 8). Kontrolní plán je dokument, ve kterém jsou 

specifikovány jednotlivé kritické nebo důležité parametry pro měření. Zpracovává se na 

základě technické dokumentace, což jsou většinou výkresy. Podle těchto plánů pak 

pracovníci v měřícím středisku kontrolují a měří jednotlivé prototypové komponenty, které 

vstupují do montáže produktu. Spolupracuje se úzce s dodavateli, projednávají se případné 

nedostatky, a pokud produkt nevyhovuje všem požadavkům, snaží se obě strany najít 
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takové řešení, aby finální produkt splňoval všechny požadavky zákazníka. To vyžaduje 

velmi dobrou komunikaci, jak v týmu, tak i s dodavateli.  

 Dalším krokem je analýza DOE (Design of Experiments), což v překladu znamená 

„plánování experimentů“. Cílem experimentování je nalézt nejlepší pracovní postupy a 

současně zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují jakost produktu [12]. V organizaci Stant 

Manufacturing s.r.o tato analýza proběhla za poslední rok pouze jednou. Jednalo se o svary 

plastových dílů a hledal se faktor, který nejvíce ovlivňoval pevnost svaru. Plastový díl měl 

3 vrstvy, takže se brala v úvahu celková tloušťka vrstvy, tloušťka jednotlivých vrstev a 

dále čas a teplota nahřívání při svařování. Po celkové analýze bylo zjištěno, že 

nejdůležitějším faktorem byla teplota při svařování. 

2.2.3 Třetí fáze „Návrh a vývoj procesu“ v organizaci 

Ve třetí fázi probíhá vývoj procesu, vytváří se Proces FMEA. Tým se opět sešel a 

konzultoval možné vady, následky a příčiny, tentokrát procesu. Postup při analýze FMEA 

procesu je podobný jako při FMEA produktu s tím rozdílem, že příčiny možných vad 

produktu se hledají v procesu. 

Na základě prototypových kontrolních plánu oddělení kvality vytváří vývojové 

diagramy, které logicky, stručně a jasně popisují jednotlivé činnosti, které na sebe navazují 

a tak usnadňují ostatním pochopit celkový proces.  

Vývojový diagram se také zpracovával v týmu formou brainstormingu. Tým určil 

moderátora, který celý brainstorming řídil. Prvním krokem byla identifikace procesu, jeho 

začátek a konec. Kladením vhodných otázek typu: „Co se stalo nejdříve?“ nebo „Co 

následuje po tomto kroku?“, tým došel k efektivnímu vytvoření vývojového diagramu 

pracovního postupu testování funkčních parametrů produktu. Po sestrojení návrhu 

vývojového diagramu následovalo jeho přezkoumání za účasti pracovníků, kteří jsou přímo 

zapojeni do jednotlivých činností.  

Důležitou součástí v této fázi je návrh na sestavení a umístění výrobních linek, tzv. 

Layout proces, což je flexibilní uspořádání pracovních zařízení a pracovních linek podle 

stejné funkce do jedné skupiny a usnadňuje tak manipulaci a výrobu. Využívá se tak 

minimálních nákladů na manipulaci s materiálem, usnadňuje se komunikace mezi 
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pracovníky a nadřízenými a poskytuje přístup k vizuální kontrole produktu. Jednotlivé 

stroje a zařízení a jejich rozvržení se zakresluje do plánu. (viz. příloha2) 

V organizaci se zároveň provádí systém měření tzv. MSA (Measurement System 

Analysis) jak, co a čím se bude měřit. To vyžaduje určitý plán. Na každé měřidlo a každý 

kritický rozměr, by mělo být provedeno MSA, kvůli ověření způsobilosti daného systému 

měření k měření sledovaného znaku jakosti v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí. 

Zde byly zjištěny určité nedostatky v organizaci, o kterých bude podrobněji pojednávat 

poslední kapitola „Návrhy využití a zlepšení vhodných metod plánování jakosti“. Jakost 

měření se posuzuje na základě statistických vlastností, ke kterým se řadí shodnost a 

strannost měření, dále opakovatelnost, reprodukovatelnost, stabilita a linearita [1]. Měření 

probíhá tak, že se určí tři pracovníci, kteří nezávisle na sobě změří určený rozměr, určeným 

měřidlem, za určených podmínek. Pořadí měření je předem určeno a dodrženo a zapisuje 

se do připraveného formuláře. Tento soubor vypočítá způsobilost měření. (viz.příloha3) 

  Plánuje se také počáteční studie způsobilosti. Podkladem k vytvoření plánu 

předběžné studie, poslouží již vypracované „plány kontroly a řízení“. Připravují se 

podklady pro sběr a vyhodnocování dat a zpracovává se PPAP pro před sériovou výrobu. 

To znamená, že se zákazníkovi předkládají dokumenty, které se týkají předběžného 

dokázání způsobilosti.  

V této fázi, kdy jsou již známy možné nedostatky při výrobě, jsou navrhovány tzv. 

zařízení Poka-yoke. Poka Yoke je nízkonákladové, vysoce spolehlivé zařízení používané v 

systému JIDOKA, které zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky nebo také 

procesní postup, který umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným stylem. Tím se 

přímo v procesu vyloučí možnost vykonat něco špatně. Ve výrobě v organizaci se 

používají především senzory, které hlídají, zda je komponent správně umístěn nebo zda 

zcela nechybí. V tom případě senzor nepovolí další krok v montáži a pracovník musí 

chybu odstranit. 

2.2.4 Čtvrtá fáze „Validace produktu a procesu“ v organizaci 

Ve čtvrté fázi tým v organizaci zpracovává PPAP (Production Part Approval 

Process) již pro sériovou výrobu. PPAP je vyžadován v automobilovém průmyslu v rámci 

QS-9000. Účelem je zjistit, zda organizace rozumí všem požadavkům zákazníka a zda je 
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organizace schopna trvale vyrábět produkt splňující požadavky zákazníka. V rámci tohoto 

procesu organizace předkládá zákazníkovi řadu důkazů o připravenosti k sériové výrobě.  

V organizaci Stant Manufacturing s.r.o. proběhne v rámci předběžné způsobilosti tzv. 

R&R tzv. “Run at Rate“ (viz.příloha4). Je to procedura podle firmy Ford. Cílem procesu je 

ověřit, zda organizace je opravdu schopna vyrobit produkty, které splňují požadavky na 

kvalitu. Během procesu je veškerá výroba ověřena za plného provozu. V praxi to vypadá 

tak, že se připraví vše potřebné k výrobě, tzn., že pokud se bude uvolňovat proces montáže 

komponentů, připraví se komponenty, pokud se bude uvolňovat proces vstřikování 

plastových dílů, připraví se potřebné formy, lisy a materiál, oddělení kvality vytvoří 

pravidla a stanoví se čas,  jakou dobu bude  tato zkušební  výroba  probíhat. Celý proces je 

pečlivě  naplánován a probíhá  na výrobním  místě, pod vedením oddělení vývoje, kvality, 

logistiky a výroby. Aby výsledek  procesu byl  věrohodný, musí být  vyrobena významná 

ověřovací dávka, nejméně 300ks a zaznamenány všechny potřebné informace, které se 

v průběhu výroby vyskytly. Zapisují se všechny výstupní hodnoty, včetně neshodných dílů 

a následně se vyhodnocuje SPC a způsobilost procesu (viz.příloha7). Způsobilost procesu 

je prostředek řízení procesu na základě statistického hodnocení. Oddělení kvality získané 

hodnoty z procesu zapíše do regulačního diagramu, který zobrazuje vývoj variability 

procesu v čase. Diagram vymezuje variabilitu pomocí regulačních mezí. Pokud všechny 

body leží uvnitř regulačních mezí, je proces pokládán za statisticky zvládnutý a není 

potřeba zasahovat do procesu. Pokud ale některý bod leží mimo tyto tolerance, je proces 

statisticky nezvládnutý a je vyžadována identifikace příčiny, nalezení opatření s cílem 

úplného odstranění příčiny nestability [12].    

Cílem statistické regulace procesu je řídit proces tak, aby jeho střední hodnota a 

směrodatná odchylka byly stabilní a v čase se neměnily. Pokud je proces stabilní, je také 

schopen trvale dosahovat požadavku zákazníka, do jaké míry, nám ukazují tzv. indexy 

způsobilosti. Nejčastěji používanými jsou Cp a Cpk. Při proceduře Run at Rate je proces 

způsobilý, pokud je Cpk  ≥ 1,67 (viz. příloha5). 

Jak již bylo několikrát zmíněno, ke schválení produktu do sériové výroby, je 

požadováno zákazníkem dodržet stanovený postup schvalování produktu a výrobního 

procesu a implementovat tyto postupy i na dodavatelské organizace. Důkazem o tom, že 

proběhly všechny potřebné kroky pro splnění požadavků zákazníka, že byly pochopeny a 
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použity všechny technické specifikace a že kapacita výrobního procesu odpovídá udané 

výkonnostní normě, je předložení tzv. PPAPu (viz.příloha6). 

Požadavky na PPAP: 

  konstrukční dokumentace 

 kontaktní list 

 materiálový list 

 vývojový diagram a rozmístění strojů 

 FMEA 

 BOM  soupiska komponentů 

 kontrolní plán, metodika měření, katalogový list vad 

 MSA 

 rozměrový protokol 

 dokumenty testování na základě materiálové specifikace 

 výsledek procesu Run at Rate, kontrolní list nastavených parametrů, ověření  kap

acity stroje 

 Cpk 

 referenční vzorky, označené etiketou 

 balící předpis 

 požadavky zákazníka  dohoda mezi dodavatelem a zákazníkem ke sledování 

významných prvků, které nejsou specifikovány na výkresech 

 veškerá dokumentace týkající se forem, nástrojů nebo přípravků 

 PSW  průvodka předložená pro uvolnění dílu 
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2.2.5 Pátá fáze „Zpětná vazba, posuzování a nápravná opatření“ v 

organizaci    

 V této fázi je produkt již schválen do sériové výroby a zdálo by se, že již není co 

vylepšovat. Ale opak je pravdou. Vždy se může vyskytnout problém, který vyžaduje 

analýzu, opatření a realizaci. Základním předpokladem pro neustálé zlepšování procesu je 

snižování jeho variability. To lze docílit tím, že se proces bude neustále monitorovat a 

případné odchylky ihned analyzovat a nalezené opatření realizovat. 

Jedním z kroků, jak se organizace Stant Manufacturing s.r.o. snaží o zlepšování, je 

předcházet výrobě neshodných dílů. Existuje vstupní kontrola komponentů od dodavatelů, 

kde je předem určený typ přejímky. U každého dodavatele je jiná, podle výskytu procenta 

neshodných dílů na dodávku. Pracovník odebere požadovaný počet komponentů, proměří 

jejich parametry a zapíše do formuláře. Pokud jsou díly v pořádku, pracovník je označí 

razítkem „OK“ a uvolní pro další zpracování. V opačném případě se díly uloží do izolační 

zóny a je informován dodavatel. Neshodné díly se v tomto procesu objevují jen asi v 10% 

z celkového objemu dodávek, což je velice vysoká pravděpodobnost, že budou vyrobeny 

shodné díly.  

Dalším krokem je zavedení uvolnění výroby pomocí inspektorek kvality. Byl 

schválen proces, kdy se při každém zahájení montážní výroby odebere deset kusů výrobků 

a v měřícím středisku se prověří jejich funkční parametry. Tyto hodnoty se zapisují do 

připravených formulářů, a pokud splňují všechny potřebné parametry, je výroba uvolněna. 

V opačném případě se díly ihned prověřují v měřícím středisku, kde se také provede 

analýza a zhodnotí se závažnost vady. Pokud daná vada přímo ohrožuje funkčnost 

produktu, je ihned výrobní linka zastavena. Tak se předchází tomu, že by byla vyrobena 

celá dávka neshodných dílů a sleduje se úroveň kvality produktu i procesu. V této oblasti 

velice dobře mezi sebou jednotlivé oddělení komunikují, což je prospěšné při rychlém 

odstranění nedostatků.  
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3.     Návrhy na využití a zlepšení vhodných metod plánování jakosti   

 Jeden návrh ke zlepšení se týká druhé fáze vývoje produktu, konkrétně plánování 

DVP testů a jejich časový plán. Zde vidím nedostatek v nedodržování termínů při 

testování. Chyba není jen u pracovníků testovacího střediska. Celý proces ovlivňuje mnoho 

faktorů, jako například výroba a dodání testovacích přípravků, opožděné dodávky 

prototypových dílů nebo jejich neshodné parametry a v neposlední řadě i opožděné služby 

externích testovacích středisek. Zde by bylo vhodné, aby tým pamatoval na tyto možné 

faktory a již při plánování testů s touto časovou kapacitou počítal a zahrnul ji do celkového 

plánu. Tím by se předcházelo zbytečné časové prodlevě a vysvětlování zákazníkovi 

důvody nedodržení časového plánu.  

 Dalším nedostatkem, na který by se měl tým zaměřit je, plánování způsobilosti 

měření - MSA. V podstatě žádný plán neexistuje a celý proces se provádí jen na některá 

měřidla a parametry, které si přímo vyžádá zákazník. Tento stav většinou auditoři označují 

za neshodu, ale i tak nadále přetrvává. Jedním z opatření byl návrh, aby byl určen 

zodpovědný pracovník měřícího střediska, který se v nejbližší době zaměří na analýzu 

současného stavu, vytvoří potřebný seznam měřidel a postupně bude provádět, zajišťovat a 

analyzovat způsobilost měření. Na tento návrh vedení reagovalo příznivě, protože si tento 

nedostatek uvědomuje, avšak vzhledem k tomu, že organizace nemá v plánu přijímat další 

pracovníky, zůstává nedostatek nevyřešen.   

V páté fázi, jako zpětnou vazbu a zlepšení procesu, je podmínkou zavést ve výrobě 

sledování způsobilosti pomocí regulačních diagramů SPC, aby byl proces nějakou dobu 

ještě dostatečně monitorován a případné nedostatky se včas odhalily, analyzovaly a přijala 

se nápravná opatření. V současné době se způsobilost vyhodnocuje pouze u vstřikovacích 

lisů, kde se vyrábějí jednotlivé komponenty pro výrobu. Jsou odebírány 2ks otisku z každé 

formy při začátku a na konci výroby a hodnoty se zapisují do regulačního diagramu, podle 

kterého se pak proces vyhodnocuje a reguluje. Co se týče kompletace dílů na výrobních 

linkách, zde se způsobilost vyhodnocuje jen jako doklad potřebný při uvolnění do sériové 

výroby a jako podklad pro dodatečné vyhodnocení způsobilosti procesu na vyžádání od 

zákazníka. Vedení tento nedostatek okomentoval tím, že není možné při současném stavu a 

počtu zaměstnanců tento krok provádět. Jako argument, že proces je dostatečně 

monitorován uvedl, že je zavedena 100% kontrola funkčnosti produktu na testovacích 
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linkách a také proces „uvolňování“ do výroby, který je schopen odhalit neshodu před 

zahájením výroby. Jako návrh na řešení této situace jsem navrhla, že by bylo vhodné 

investovat do školení inspektorek kvality na SPC, které výrobu uvolňují a znají dobře 

všechny procesy, a které by současně mohly tyto procesy vyhodnocovat, co se týče 

identifikace vymezitelných příčin, které se v procesu vyskytnou. Do budoucna vedení 

přislíbilo tuto situaci řešit. 

Důležitým nedostatkem je také nedostatečné proškolování pracovníků ve výrobě. 

Existují sice pracovní instrukce, často se však nepoužívají nebo se používají jen velmi 

zřídka.  Vznikají tak neshodné díly, většinou nesprávně provedenou montáží, a i když se to 

odhalí při uvolňování výroby, je tím zbytečně finančně zatížená celá organizace. Bylo by 

vhodné zaměřit pozornost na vnitřní audity, kdy by byli pracovníci ve výrobě pravidelně 

přezkoušeni ze znalosti procesů a pracovních postupů. Tomu by ovšem mělo předcházet 

pravidelné školení a informování pracovníků o všech změnách týkajících se procesu.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo přiblížit plánování jakosti pomocí současných přístupů 

a popsat jednotlivé fáze vývoje produktu podle APQP a porovnat tento postup v organizaci 

Stant Manufacturing s.r.o.  

Vývoj produktu je velice složitý a dlouhý proces, počínající nehmotnou myšlenkou 

a končící hmatatelným produktem, který trvá i několik let. Velice důležitou součástí je 

plánování. Plánování je uvědomělá činnost zahrnující nejen výběr budoucích cílů a 

poslání, ale i volbu činností, které slouží k dosažení cílů. Plánování je tudíž zaměřeno do 

budoucnosti a vytváří spojení mezi současnou situací a budoucnem. Z toho vyplývá, že co 

se podcení v plánování, to se svým způsobem může negativně odrazit v konečném 

výsledku.  

Každá fáze vývoje produktu je velmi důležitá a potřebná. V dnešní době se již 

využívá simultánního inženýrství, což znamená, že procesy probíhají současně. Jak již bylo 

zmíněno, první fáze vývoje produktu probíhá v USA, je proto na místě úzká spolupráce a 

komunikace mezi jednotlivými odděleními a pracovníky v organizaci. Všechny informace 

musí být předány pravdivě a včas, aby všechny výstupy z předchozí fáze byly dobře 

využity pro vstupy do další fáze. 

Porovnáním organizace Stant Manufacturing s.r.o. s přístupem podle APQP 

k plánování jakosti bylo zjištěno, že organizace se snaží dodržovat tyto postupy v souladu 

s požadavky na normu ISO/TS16949:2009. Tým zpracovává potřebné metody jako je 

QFD, Design FMEA nebo Proces FMEA, sleduje způsobilost procesu a připravuje 

nespočet dalších dokumentů ke schválení produktu do sériové výroby. V organizaci 

existují však ještě stále oblasti, na které je potřeba se více soustředit, propracovat detaily, 

aby procesy vykazovaly ještě lepší způsobilost a zákazník byl spokojen.  
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