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Anotace

Aplikace procesu schvalování dílů do sériové výroby v organizaci z oblasti 

elektrotechnického průmyslu

Hlavním cílem této práce je aplikace procesu schvalování dílů do sériové výroby ve 

společnosti OEZ s.r.o.

V první části práce, jsou shrnuty současné přístupy k procesu schvalování dílů do 

sériové výroby. Jsou zde uvedeny požadavky kladené v jednotlivých metodikách. Druhá část 

práce je věnována analýze současného stavu v podniku. Je analyzována směrnice pro 

schvalování dílů do výroby a metodický pokyn, který je v podniku používán. Ve třetí část

jsou uvedena doporučení na úpravu dokumentace, porovnání procesu schvalování dílů 

v podniku s požadavky v PPAP a na praktickém příkladu je provedena analýza systému 

měření. Ve čtvrté části jsou shrnuty dosažené výsledky.

Klíčová slova: Proces schvalování dílů do sériové výroby, PPF, Analýza systému měření

Annotation

Application of Production Part Approval Process in the Organization of the Electrical 

Industry

The main goal of this thesis is the application of the production part approval process for 

series production in the company OEZ s.r.o.

The first part of the thesis summarizes the current attitudes to production part approval 

process for series production. It provides the requirements related to specific methodologies. 

The second part of the thesis analyses the company current status. It offers the analysis of the 

directive for production part approval and the methodology guideline used in the company. 

The third part specifies the recommendations for documentation adjustment, compares the 

part approval process in the company with PPAP requirements and shows a practical example 

of the measurement system analysis. The fourth part summarizes the achieved results.

Key words: Production Part Approval Process, PPF, Measurement System Analysis
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Úvod

V dnešní době je zřejmé, že současný vývoj průmyslu a služeb klade stále větší důraz 

na management jakosti. I požadavky zákazníků se za poslední dobu mění a je stále obtížnější 

dosáhnout naprosté spokojenosti zákazníka. V tomto ohledu je velmi významné plánování a 

zlepšování jakosti [4].

Plánování jakosti zahrnuje řadu aktivit rozhodujících o výsledné jakosti výrobku nebo 

služeb. Je nejúčinnější v případech kdy se aplikuje již ve fázi návrhu a vývoje. Jak již řadu let 

víme, fáze návrhu a vývoje se na výsledné jakosti výrobků nebo služeb podílí asi osmdesáti 

procenty. Zaměření se na plánování a zlepšování jakosti je výhodné také z pohledu 

ekonomického. Odstraňování nedostatků, které se vyskytnou v počátečních fázích, tedy ve 

fázi návrhu a vývoje, je mnohem méně nákladné než jejich odstraňování při výrobě nebo 

případně až u samotného zákazníka [4].

Orientace na předvýrobní etapy je, oproti jiným odvětvím, mnohem výraznější 

v automobilovém průmyslu. Zde mezi nejvýznamnější patří americký standard QS-9000 a za 

evropský standard je považován VDA pocházející z Německa. 

Tato práce je zaměřena na proces schvalování dílů do sériové výroby. V oblasti 

automobilového průmyslu jsou tyto oblasti zahrnuty ve standardu QS-9000 v postupu PPAP a 

ve standardu VDA jako postup PPF, přičemž oba postupy stanovují generické požadavky 

k uvolňování výrobního procesu nebo výrobku do výroby. Tato práce je orientována do 

oblasti elektrotechnického průmyslu, ve které se dají standardy taktéž uplatit [5].

Cílem této práce je analýza současného stavu procesu schvalování dílů do sériové 

výroby v organizaci OEZ s.r.o., stanovení možných oblastí pro zlepšování a návrh případných 

změn, které by vedly ke zlepšení.
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1 Rozbor současných přístupů ke schvalování dílů do 

sériové výroby

1.1 Plánování jakosti výrobků

Plánování jakosti je jedním ze tří základních procesů tzv. Juranovi trilogie jakosti:

1. Plánování jakosti

2. Řízení jakosti

3. Zlepšování jakosti

Obsah pojmu plánování jakosti již dříve J.M.Juran krátce shrnul jako „proces 

formování cílů jakosti a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů“. Plánování jakosti se tak 

stává základním východiskem pro dosažení potřebné jakosti výrobků a pro prevenci neshod a 

je významné zejména v těchto situacích:

- Během vývoje nových výrobků nebo procesů

- Před změnami výrobků nebo procesů

- Jako odezva po zjištění nedostatků v jakosti výrobků či procesů [4].

Se stále rostoucím významem plánování jakosti jsou spjaty dva hlavní trendy v oblasti 

managementu jakosti. První lze charakterizovat jako posun od strategie detekce ke strategii 

prevence. Tento posun spočívá v tom, že při strategii detekce byly uplatňovány především 

metody následné kontroly, které měly za úkol, aby se k zákazníkovi nedostaly neshodné 

produkty. Postupem času se začala prosazovat strategie, která měla za cíl, aby neshodné 

produkty ani nevznikaly, na což se zaměřuje strategie prevence. Při ní se snažíme, aby se 

většina problémů s jakostí řešila ještě dříve, než nastanou a negativně se promítnou na 

samotné výrobky [4].

Druhý vývojový trend souvisí s posunem od zabezpečování jakosti „on-line“ 

k zabezpečování jakosti „off-line“. Jde o posun zabezpečování jakosti z fáze výroby do fáze 

návrhu použitím vhodných „off-line“ metod. Zabráníme tak vzniku nedostatků již ve fázi 

návrhu a ty se pak nemohou negativně projevit na výsledném produktu [4].

Posloupnost navazujících kroků, v různých etapách životního cyklu výrobku se 

znázorňuje pomocí tzv. spirály jakosti, která je na obrázku 1.1.
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Z obrázku vyplývá, že na výsledné jakosti se určitou měrou podílí každá znázorněná 

etapa. V případě, že v některé z etap se nevěnuje jakosti dostatečná pozornost, může se to 

promítnout ve všech následujících fázích a pravděpodobně se to promítne i do samotného 

konečného výrobku [4].

Je tedy zřejmé, že v plánování jakosti mají předvýrobní etapy velmi významné místo. 

Leží na počátku životního cyklu výrobku a v jejich průběhu se vytváří celková koncepce 

výrobku a rozhoduje se o tom, zda výrobek bude splňovat požadavky zákazníků, bude 

konkurenceschopný a zda zajistí výrobci přiměřený zisk.

Orientace na plánování jakosti je ještě výraznější v automobilovém průmyslu. 

V případě standardu amerických výrobců automobilů QS-9000 je řada příruček orientována

na zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách nebo na prevenci nejakosti. K podobnému 

závěru dojdeme i při nahlédnutí do příruček VDA. Na zabezpečování jakosti je mimo jiných 

orientována i VDA 2, která je věnována zabezpečování jakosti dodávek [4].

Obrázek 1.1: Spirála jakosti
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1.2 Plánování jakosti výrobků podle APQP

APQP je zkratkou Advanced Product Quality Planning. Plánování jakosti produktu je 

zde znázorněno jako strukturovaná metoda definování a stanovení takových opatření, která 

jsou nezbytná k zajištění toho, aby výrobek uspokojoval požadavky zákazníka. Efektivita 

závisí také na angažovanosti top managementu. Samotnému plánování jakosti produktu 

předchází sestavení týmu, ve kterém by měly být zastoupeny všechny zainteresované strany, 

tedy například pracovník konstrukce, řízení jakosti, řízení výroby, zásobování, prodeje, 

servisu, zástupce subdodavatelů a zástupce zákazníka [7].

Plánování jakosti produktu metodika APQP dělí na 5 vzájemně provázaných fází

1. Plánování a definování programu

2. Návrh a vývoj produktu

3. Návrh a vývoj procesu

4. Validace výrobku a procesu

5. Zpětná vazba, hodnocení a nápravná opatření

Plánování a definování programu

Tato část popisuje určení potřeb a očekávání zákazníků s cílem definovat plánování 

jakosti v podniku. Vstupy a výstupy vztahující se na jednotlivé procesy se mohou lišit 

v závislosti na potřebách produktu nebo procesu a na očekáváních zákazníka.

Obrázek 1.2: Průběh plánování jakosti procesu postupem APQP
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Vstupy: hlas zákazníka, průzkum trhu, týmové zkušenosti, podnikatelský plán, 

marketingová strategie, produktový a procesní benchmarking, předpoklady procesu a 

produktu.

Výstupy: cíle návrhu, cíle spolehlivosti a kvality, předběžný rozpis materiálu, 

předběžný postupový diagram, předběžný seznam zvláštních znaků produktů a procesů, 

podpora vedení [7].

Návrh a vývoj výrobku

V této části je navržen proces plánování výrobku, který má zabezpečit rozsáhlé a 

kritické přezkoumání technických požadavků. Tyto kroky by měly zajistit to, že výrobek nebo 

služba zahrnuje všechny požadavky zákazníka.

Vstupy: cíle návrhu, cíle spolehlivosti a kvality, předběžný rozpis materiálu, 

předběžný postupový diagram, předběžný seznam zvláštních znaků produktů a procesů, 

podpora vedení.

Výstupy: analýza způsobů a důsledků poruch návrhu (DFMEA), konstrukční výkresy, 

ověřování návrhu, přezkoumání návrhu, postavení prototypu – kontrolní plán, technické 

výkresy, technické specifikace, atd. [7].

Návrh a vývoj procesu

Část věnovaná návrhu a vývoji procesu popisuje hlavní rysy rozvoje výrobního 

systému a s tím související kontrolní plány k dosažení kvalitních produktů.

Vstupy: analýza způsobů a důsledků poruch návrhu (DFMEA), konstrukční výkresy, 

ověřování návrhu, přezkoumání návrhu, postavení prototypu – kontrolní plán, technické 

výkresy, technické specifikace.

Výstupy: standardy pro balení, přezkoumání systému managementu jakosti, postupový 

diagram, uspořádání pracoviště, analýza způsobů a důsledků poruch procesu (PFMEA), 

předvýrobní kontrolní plán, atd. [7].

Validace výrobku a procesu

Tato část popisuje hlavní rysy ověřování výrobního procesu prostřednictvím 

vyhodnocení průběhu zkušební výroby. Během zkušební výroby by měl tým ověřit zda 
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kontrolní plán a postupový diagram jsou ve výrobě dodržovány a výrobky jsou schopny plnit 

kladené požadavky.

Vstupy: standardy pro balení, přezkoumání systému managementu jakosti, postupový 

diagram, uspořádání pracoviště, analýza způsobů a důsledků poruch procesu (PFMEA), 

předvýrobní kontrolní plán, atd.

Výstupy: průběh ověřovací výroby, vyhodnocení systému měření, hodnocení 

předběžné způsobilosti procesu, schválení dílu k výrobě, validační zkoušky výroby, kontrolní 

plán výroby, schválení plánu jakosti a podpora vedení [7].

Zpětná vazba, posouzení a nápravná opatření

Plánování jakosti nekončí validací a zavedením procesu do výroby. Tato část je 

součástí výrobní fáze, vyhodnocují se výstupy v situacích, kdy na proces výroby působí 

všechny příčiny. Vyhodnocuje také účinnost plánu kvality.

Vstupy: průběh ověřovací výroby, vyhodnocení systému měření, hodnocení předběžné 

způsobilosti procesu, schválení dílu k výrobě, validační zkoušky výroby, kontrolní plán 

výroby, schválení plánu jakosti a podpora vedení.

Výstupy: snížená variabilita, uspokojení zákazníka, dodání a servis [7].

1.3 Plánování jakosti výrobků podle VDA

Plánování jakosti výrobků podle APQP dalo podnět ke vzniku německého standardu 

pro automobilový průmysl a to VDA 4.3 s názvem „Plánování projektu“.

Metodika VDA je pojata podobně jako APQP a její průběh je tedy členěn do několika 

vzájemně se prolínajících fází, které jsou ve VDA označovány jako skupiny úloh. Ty zahrnují 

všechny základní činnosti, které se v průběhu vývoje výrobku a procesu realizují. Jde o tyto 

skupiny [4]:

1. Koncepce

2. Vývoj a ověřování výrobku

3. Plánování a ověřování výrobního procesu

4. Převzetí výrobku z hlediska zákazníka

5. Nakupování výrobních zdrojů
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6. Výroba

7. Proces neustálého zlepšování

Oproti metodice APQP jsou zde stanoveny rozhodující milníky, které vždy nejsou totožné  

s ukončením určité skupiny úloh. Milníky zde představují stanovená kontrolní místa, v nichž 

posuzujeme výsledky vznikající v průběhu zpracování jednotlivých skupin úloh. Pro každý 

milník jsou stanoveny seznamy otázek, podle kterých se zjišťuje, jaké činnosti v daném 

milníku musejí být ukončeny a jaké výsledky musí být k dispozici. Úspěšné splnění 

požadavků pro daný milník je podkladem k uvolnění do následujících úkonů [4].

Milník A: Zakázka/poptávka na projekt

V milníku A se jedná o: Podnikovou strategii, hospodářské rámcové zadání, technické 

rámcové zadání, organizační rámcové zadání, koncepční tým, hlas zákazníka a analýzu 

silných a slabých stránek.

Milník B: Uvolnění k rámcovému vývoji produktu a procesu

V milníku B se jedná o: Přání, očekávání a požadavky zákazníků, cíle projektu 

s požadavky na proces, zkoumání vyrobitelnosti, koncepty výrobku a procesu, plán projektu, 

plánování přezkoumání a informační tok a dokumentace.

Milník C: Uvolnění k detailnímu vývoji výrobku

Zde se jedná o: Uvolnění zdrojů projektování, systémová FMEA, seznam specifikací, 

důležité znaky výrobku, průkaznost vyrobitelnosti, specifikace výrobku a procesu, plánování 

zkoušek výrobku a procesu a zajištění nakupovaných služeb pro vývoj.

Milník D: Uvolnění k detailnímu plánování výrobního procesu

Milník D zahrnuje zejména: Technické specifikace, analýzu rizik výrobku (FMEA 

návrhu výrobku), proces výroby prototypu, ověřování návrhu, zkoušky na základě vzorků a 

kontrolní systémy pro sériovou výrobu, výběr dodavatelů sériových dílů.

Milník E: Uvolnění pro nákup a výrobu výrobních zdrojů:

Tento milník zahrnuje: Specifikace dílů a uvolnění, určení dodavatelů, předpisy a 

požadavky logistiky, analýzu rizik výrobních procesů (FMEA procesu), Specifické požadavky 

na výrobní prostředky, Specifické požadavky projektu/zákazníka a důležité znaky procesu.
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Milník F: Uvolnění k sériové výrobě

Poslední z milníků obsahuje: analýzu rizik, zkoumání způsobilosti systému kontrol, 

způsobilost výrobních prostředků a zařízení, plány průběhu procesu, výroby a kontrol, 

specifikace pro sériové dodávky, výsledky zkoušek, balení, ověřovací výrobu, uvolnění 

výrobního procesu a výrobku, dokumentace projektu.

Ukončení projektu (bod G):

Po splnění všech sjednaných úloh projektu, uzavření veškeré projektové dokumentace a 

ověření její úplnosti tým ukončí svoji činnost a projekt se ukončí [4]. 

1.4 Porovnání APQP a VDA

Metodika APQP byla vyvinuta v Americe, kdežto metodika VDA pochází z Německa. 

APQP je strukturovanou metodou, které je rozdělena do 5 provázaných fází. V německé 

metodice VDA je mírný rozdíl. Je členěna do 7 skupin vzájemně provázaných úloh. Jsou zde 

navíc takzvané milníky, které nejsou totožné s termínem ukončením určité skupiny úloh. 

V podstatě jsou si metodiky velmi podobné, a nenacházejí se mezi nimi velmi významné 

rozdíly.

1.5 Proces schvalování dílů do výroby

Hlavním účelem procesu schvalování dílů do sériové výroby je dokazovat, že 

dodavatel rozumí všem požadavkům, které mu dodal zákazník v podobě konstrukční 

dokumentace a technických specifikací, a zároveň také dokazuje, že je výrobní proces trvale

schopen vyrábět produkty v daném množství a současně splňuje všechny požadavky, které na 

něj zákazník klade. Americký standard QS-9000 má proces schvalování dílů do výroby 

zahrnut v metodice PPAP, tedy celým názvem Production Part Approval Process. 

V německém standardu VDA je obdobný proces pod názvem Uvolnění výrobního procesu a 

produktu (PPF), tedy německy Produktionsprocess- und Produktfreigabe. S ohledem na další 

rozvoj automobilového průmyslu byly požadavky na systém managementu kvality 

sjednoceny do jednotné mezinárodní normy ISO/TS 16949. Norma ISO/TS 16949 tedy 

specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů pro automobilový 

průmysl [2,3,8].
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Pokud již podnik proces schvalování dílů do sériové výroby zavede, pak se musí 

používat na všech interních i externích výrobních místech organizace. Nezáleží tedy na tom, 

co je předmětem výroby. Může jít o dodávání výrobních dílů, výrobních materiálů nebo i 

dodávání volně ložených materiálů. Pokud se organizace se zákazníkem dohodne na zavedení 

PPAP nebo PPF, musí organizace splnit všechny stanovené požadavky, pokud však zákazník 

některé nevyloučí. Požadavky zákazníka a odkazy na technickou specifikaci musí být 

zahrnuty do plánování realizace produktu a musejí být také součástí plánů kvality [6,10].

1.6 Proces schvalování dílů do výroby – PPAP

Organizace musí mít od zákazníka schválení při těchto situacích:

- Nový díl nebo nový produkt

- Oprava nedostatku v již předloženém díle

- Změny konstrukcí, specifikací nebo materiálu

- Použití nových nebo modifikovaných nástrojů

- Změna výrobní metody nebo postupu

- Přemístění zařízení nebo zavedení nového výrobního zařízení

- Změna dodavatelů, výrobků nebo služeb

- Zastavení dodávek z důvodu nevyhovující jakosti a další [1,5]

Významná výrobní dávka

Díl, který je odebrán pro PPAP musí pocházet z významné výrobní dávky. Významná

výrobní dávka je z výroby, která trvá jednu až osm hodin a má nejméně 300 po sobě 

vyrobených dílců, pokud zákazník nestanoví jiné podmínky. Významná výrobní dávka musí 

být vyrobena na stanoveném výrobním místě, při daném kapacitním výkonu a s použitím 

všech následně používaných pomůcek nebo měřidel, které se budou používat při sériové 

výrobě. Výrobu dílu pro PPAP musí provádět pracovník, který bude provádět výrobu po 

schválení sériové výroby [1].

Jestliže specifikace na některý díl nemohou být splněny, musí organizace 

dokumentovat snahu o odstranění nedostatků a musí kontaktovat zákazníka a dohodnout 

vhodná opatření k nápravě.



20

Požadavky na PPAP

Požadavků je celkem 18. Zákazník může některé požadavky vyloučit, dodavatel však 

k tomu musí mít písemné schválení zákazníkem [1].

1) Konstrukční dokumentace

Organizace musí mít výrobní dokumentaci u dílu nebo produktu včetně konstrukční 

dokumentace u komponentů nebo detailů dílu nebo produktu. V případech kdy má organizace 

dokumentaci v elektronické podobě, musí organizace pro účely měření pořídit fyzickou kopii 

dokumentace. 

Organizace musí, poskytnou důkaz o tom, že byla zpracována zpráva, kterou požaduje 

zákazník o materiálovém složení daného dílu a že přeložené doklady jsou v souladu se všemi 

předloženými specifickými požadavky zákazníka.

2) Dokumenty o schválených technických změnách

Organizace musí uchovávat dokumenty o všech schválených technických změnách, 

které se již promítly do výsledného produktu, dílu nebo nástroje, ale nejsou ještě zahrnuty 

v konstrukční dokumentaci.

3) Technické schválení zákazníkem

Pokud to zákazník vyžaduje, musí organizace mít doklady o technickém schválení 

zákazníkem.

4) Analýza druhů poruch a jejich důsledků v případě návrhu (FMEA návrhu), 

jestliže je organizace odpovědná za návrh produktu

Organizace, která odpovídá za návrh a vývoj produktu, musí mít provedenu FMEA 

návrhu produktu v souladu se stanovými požadavky zákazníka. Pokud výrobky spadají do 

stejné skupiny nebo jsou vyrobeny z podobného materiálu, postačí jedna FMEA návrhu [1].

5) Vývojový diagram procesu

Organizace musí mít vývojový diagram procesu ve stanoveném formátu. Musí jasně 

popisovat jednotlivé kroky a posloupnost výrobního procesu a musí také splňovat specifické 

požadavky zákazníka. 
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6) Analýza druhů poruch a jejich důsledků v případě procesu (FMEA procesu)

Organizace musí mít provedenu FMEA procesu v souladu s požadavky zákazníka.

7) Plán kontroly a řízení

Organizace musí mít plán kontroly a řízení, který specifikuje všechny používané 

metody pro kontrolu a řízení procesu a produktu. Zároveň musejí být splněny všechny 

požadavky kladené zákazníkem.

8) Studie analýzy systému měření

Organizace musí analyzovat systém měření. Jedná se například o opakovatelnost, 

reprodukovatelnost, linearitu, stabilitu a strannost u všech nových nebo modifikovaných 

měřidel a zkušebních zařízení. Kritéria pro jednotlivé ukazatele musejí být předem stanoveny 

(např. v příručce Analýza systému měření) [1].

9) Výsledky kontroly rozměrů

Organizace musí zákazníkovi poskytnout důkaz o tom, že ověření rozměrů, které je 

požadováno v konstrukční dokumentaci a v plánu kontroly a řízení, bylo provedeno a jeho 

výsledky jsou shodné se stanovenými požadavky. 

Organizace musí uvést datum zhotovení konstrukční dokumentace, stav všech změn a 

každý dokument o schválené technické změně, který nebyl dosud zahrnut do konstrukční 

dokumentace, podle níž byl díl vyroben. 

10) Záznamy o výsledcích zkoušek materiálů / funkčnosti  

U zkoušek, které předepisuje konstrukční dokumentace nebo plán kontroly a řízení 

musí mít organizace záznamy o výsledcích zkoušek materiálů a/nebo funkčnosti. 

a) Výsledky zkoušek materiálů

Výsledky zkoušek materiálů se provádějí v případech, kdy jsou v konstrukční 

dokumentaci nebo v plánu kontroly a řízení předepsány chemické, fyzikální nebo 

metalurgické specifikace. V tomto případě musí organizace provádět zkoušky u všech dílů a 

výrobních materiálů.

V případě, že jsou stanoveny materiálové specifikace zákazníkem a zákazník předá 

výrobní organizaci seznam schválených dodavatelů, musí organizace nakupovat materiály 

a/nebo služby od určených dodavatelů z tohoto seznamu [1].
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b) Výsledky zkoušek funkčnosti

Pokud jsou v konstrukční dokumentaci nebo v plánu kontroly a řízení stanoveny 

zkoušky funkčnosti ve formě funkčních a provozních požadavků, musí organizace provádět 

zkoušky u všech dílů nebo materiálů pro produkty.

11) Počáteční studie procesu

Počáteční úroveň způsobilosti procesu nebo úroveň funkčnosti všech zvláštních znaků, 

které určil zákazník nebo organizace, musí být předem stanovena jako přijatelná. Organizace 

musí před předložením zákazníkovi získat jeho souhlas pro ukazatele počáteční způsobilosti 

procesu.

Tedy účelem tohoto požadavku je určit, zda je výrobní proces vhodný pro výrobu 

daného produktu a zda splňuje požadavky zákazníka.

a) Ukazatele způsobilosti

Počáteční studie procesu musí být sumarizovány pomocí indexů způsobilosti nebo 

výkonnosti. Účelem počáteční studie je pochopit variabilitu procesu, nikoliv jen získat 

konkrétní hodnotu ukazatele.

b) Kritéria přijatelnosti u počáteční studie

Organizace by měla využít dále uvedené informace, v tabulce číslo 1.1, jako kritéria 

přijatelnosti pro hodnocení výsledků počáteční studie procesu a to u těch procesů, které se 

chovají jako stabilní.
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Tabulka 1.1: Kritéria přijatelnosti

Výsledky Interpretace

Cpk > 1,67 Proces v současnosti splňuje kritéria přijatelnosti

1,33 ≤ Cpk ≤ 1,67

Proces může být přijatelný. Je však nutné kontaktovat zákazníka 

a zhodnotit výsledky studie.

Cpk < 1,33

Proces v současnosti nesplňuje kritéria přijatelnosti. Je nutné 

kontaktovat zákazníka a zhodnotit výsledky studie.

c) Nestabilní procesy

Podle druhu nestability, je možné, aby se dodavatel domluvil se zákazníkem na 

nesplnění některých požadavků, které zákazník požaduje. Organizace musí identifikovat, 

hodnotit, a pokud je to možné, eliminovat zvláštní příčiny variability procesu před 

předložením PPAP zákazníkovi. Organizace musí zákazníkovi oznámit, že jsou v procesu 

nestabilní procesy a před každým předložením musí organizace navrhnout plán opatření 

k nápravě [1].

d) Procesy s jednostrannými specifikacemi nebo nenormálním rozdělením

Pokud se vyskytují procesy s jednostrannou specifikací nebo nenormálním rozdělením 

musí organizace spolu se zákazníkem stanovit alternativní kritéria přijatelnosti.

e) Opatření, pokud nejsou splněna kritéria přijatelnosti

Pokud není možné dosáhnout stanovených kritérií do data předložení PPAP musí 

organizace kontaktovat zákazníka. Musí mu předložit ke schválení plán opatření k nápravě a 

upravený plán kontroly a řízení zajišťující 100% kontrolu. Organizace se musí pokoušet 

odstranit problémy do té doby, než budou kritéria přijatelnosti splněna nebo dokud není 

přijato schválení zákazníkem.
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12) Dokumentace kvalifikované laboratoře

Kontrolu a zkoušení musí provádět kvalifikovaná laboratoř, podle toho, jak je 

definována v požadavcích zákazníka. Kvalifikovaná laboratoř, musí mít předmět činnosti a 

dokumentaci dokazující, že je způsobilá pro daný typ měření a provádění zkoušek. 

13) Protokol o schválení vzhledu (AAR)

Jestliže, je v konstrukční dokumentaci uveden požadavek na vzhled, musí být pro 

každý díl, nebo skupinu podobných dílů vypracován protokol o schválení vzhledu (AAR). Po 

splnění všech požadavků na vzhled, musí být vyplněný protokol AAR s reprezentativními 

vzorky předán zákazníkovi pro schválení [1].

14) Vzorky výrobních dílů

Organizace musí podle požadavků zákazníka předložit vzorek produktu.

15) Referenční vzorek

Organizace musí uchovávat referenční vzorek výrobku po stejnou dobu jako záznamy 

o schvalování dílu do sériové výroby nebo

a) pokud není vyroben nový referenční vzorek pro stejné číslo dílu 

nebo

b) v případě, že v konstrukční dokumentaci, plánu kontroly a řízení nebo 

v kontrolních kritériích je požadován referenční vzorek jako vzor nebo etalon [1].

Referenční vzorek musí být označen podle požadavků zákazníka a musí na něm být 

uvedeno datum schválení zákazníkem.
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16) Kontrolní prostředky

Pokud to zákazník vyžaduje, spolu s předložením PPAP organizace předloží 

specifický kontrolní prostředek pro každý díl, sestavu nebo komponentu. Organizace musí 

doložit, že specifický kontrolní prostředek není v rozporu s rozměry vyráběného dílu.

17) Specifické požadavky zákazníka

Organizace musí mít doloženy všechny specifické požadavky zákazníka a musí mít 

záznamy o shodě se všemi specifickými požadavky [1].

18) Průvodka předložení dílů (PSW)

Po splnění všech kladených požadavků na PPAP musí organizace vyplnit průvodku 

předložení dílu. Pro každé číslo dílu musí být vyplněna samostatná průvodka předložení dílu, 

pokud zákazník neurčí jinak.

Jestliže výroba bude prováděna z více než jedné formy, nástroje, matrice modelu nebo 

výrobního procesu například linky nebo buňky musí organizace provést kontrolu rozměrů na 

jednom dílu u každého z nich. Výsledky pak musejí být jasně označeny, na kterém zařízení 

byly naměřeny.

Organizace musí ověřit, zda všechny naměřené hodnoty vykazují shodu s požadavky a 

zda je k dispozici veškerá potřebná dokumentace [1].
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Předložení zákazníkovi

Dodavatelská organizace musí zákazníkovi předložit dokumenty požadované podle 

jednotlivých úrovní předložení uvedených v tabulce 1.2:

Tabulka 1.2: Úrovně předkládání zákazníkovi

Úroveň 1
Zákazníkovi se předkládá průvodka (u položek s určeným vzhledem zpráva o 

schválení vzhledu).

Úroveň 2
Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky produktu s omezenými podpůrnými 

údaji.

Úroveň 3 Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky produktu s úplnými podpůrnými údaji.

Úroveň 4
Zákazníkovi se předkládá průvodka a doklady o jiných požadavcích stanovených 

zákazníkem.

Úroveň 5
Zákazníkovi se předkládá průvodka a úplné podpůrné údaje přezkoumávané na 

výrobním místě organizace.

Úroveň 3 musí být považována za výchozí úroveň, pokud zákazník nestanoví jiné 

podmínky.
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Požadavky na uchování

Následující tabulka 1.3 uvádí požadavky na předkládání a uchovávání jednotlivých 

důkazů.

Tabulka 1.3: požadavky na uchovávání a předkládání zákazníkovi

Úroveň předložení

Požadavek Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5

1. Konstrukční dokumentace R S S * R

2. Dokumenty o technické změně R S S * R

3. Technické schválení zákazníkem R R S * R

4. FMEA návrhu R R S * R

5. Vývojový diagram procesu R R S * R

6. FMEA procesu R R S * R

7. Plán kontroly a řízení R R S * R

8. Studie analýzy systému měření R R S * R

9. Výsledky kontroly rozměrů R S S * R

10. Výsledky zkoušek materiálu, 

vlastností
R S S * R

11. Počáteční studie procesu R R S * R

12. Dokumentace kvalifikované lab. R S S * R

13. Protokol o schváleném vzhledu R S S * R

14. Vzorek produktu R S S * R

15. Referenční vzorek R R R * R

16. Kontrolní prostředky R R R * R

17. Záznamy o shodě se specifickými 

požadavky zákazníka
R R S * R

18. Průvodka předložení dílu (PSW) S S S S R

S = Dodavatelská organizace musí předložit zákazníkovi a na vhodných místech 

uchovat kopii záznamů nebo položky dokumentace.

R = Dodavatelská organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání 

zpřístupnit zákazníkovi

* = Dodavatelská organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání 

předložit zákazníkovi
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Stav PPAP u zákazníka

Po předložení dokladů zákazníkovi mohou nastat tři situace.

Schváleno – tento stav značí, že díl nebo materiál, včetně všech dílčích komponentů, 

splňuje všechny požadavky zákazníka. Dodavatelská organizace je tedy oprávněna k dodávání 

schváleného produktu podle pokynů zákazníka [1].

Dočasně schváleno – dočasné schválení opravňuje dodavatele k dočasné dodávce 

výrobků. Dodávka je omezena buď dobou po kterou smí dodavatel výrobky dodávat, nebo 

počtem dodaných výrobků. Dočasné schválení se dodavateli uděluje pouze v případě, že:

 je jasně definován způsob schvalování zamezující neshodám a 

 je vypracován plán opatření schválený zákazníkem

Pokud jsou splněny všechny podmínky po opakovaném předložení PPAP je dodavateli 

udělen stav „schváleno“ a je tak oprávněn dodávat výrobky.

Zamítnuto – Pokud zákazník dodavateli zamítne dodávání výrobků, znamená to, že 

předložený PPAP nesplňuje všechny požadavky zákazníka. V takovém případě musí být 

předložení a/nebo proces opraveny tak, aby splňovaly požadavky zákazníka [1].

1.7 Uvolnění výrobního procesu a produktu – PPF

Cílem PPF, jak je uvedeno ve VDA 2 - Zabezpečování kvality dodávek, je získat 

důkaz o tom, že požadavky dohodnuté se zákazníkem jsou splněny. Tato německá metodika 

zahrnuje především procesy výroby a transportu produktů. Uvolnění proto obsahuje 

hodnocení procesů a produktů na základě relevantních dokumentů, záznamů a prvních 

vzorků, aby bylo zajištěno, že dodavatel splnil všechny předpoklady pro sériovou výrobu 

výrobků s danými specifikacemi.

Účelem PPF je tedy podat důkaz před zahájením sériové výroby o tom, že jsou 

splněny všechny požadavky a technické specifikace zákazníka. PPF je tedy závěrečným 

ověřením procesu plánování produktu, výroby a dopravy a v případě pozitivního výsledku

vede k uvolnění sériové výroby [2,9].
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Metoda PPF se aplikuje v situacích, kdy jde o:

- Nový díl

- Nové vzorkování (rekvalifikace)

- Technická změna produktů

- Změny výrobních procesů

- U výrobních procesů, kde byla výroba zastavena na více než 12 měsíců [9]

Dále se PPF používá v případě nasazení nových, modifikovaných nebo náhradních nástrojů, 

při změně dodavatele produktů nebo služeb a při změnách nakupovaných dílů. 

Zásady procesu PPF

Dodavatel musí vypracovat a zkompletovat všechny podklady, které jsou vyžadovány 

k provedení procesu PPF. Dále musí stanovit způsobilost měřidel a měřících systémů. Měl by 

se zákazníkem v dostatečném předstihu dohodnout znaky produktu, na kterých bude provádět 

ověřování způsobilosti. Pro tyto znaky pak musí být dokumentována způsobilost procesu. 

Metody zajišťování a výsledné akceptovatelné hodnoty způsobilosti by měly být mezi 

zákazníkem a dodavatelem dohodnuty předem. Jestliže tomu tak není, musí se dodržet 

minimálně hodnoty uvedené v tabulce 1.4. [2,9].

Tabulka 1.4 Způsob ověřování způsobilosti a minimální hodnoty, kterých musí být dosaženo

Způsob ověřování Způsobilost

Krátkodobá způsobilost procesu Cmk ≥ 1,67

Předběžná způsobilost procesu Ppk ≥ 1,67

Dlouhodobá způsobilost procesu Cpk ≥ 1,33
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Požadavky na uvolnění výrobního procesu a produktu

Zákazník určuje úroveň předložení. Úroveň předložení stanovuje rozsah dokumentů a 

vzorků, které musejí být předány nebo představeny zákazníkovi ke schválení. Pokud se 

zákazník s dodavatelem nedohodne na jiné úrovni, je dodavatel povinen předložit podklady na 

druhé úrovni. Úrovně jednotlivých předložení jsou uvedeny v tabulce 1.5.

Tabulka 1.5: Tabulka požadavků PPF s úrovněmi předložení

Úroveň předložení

1 2 3

1 Titulní list zprávy PPF X X X

2
Výsledky kontrol (např.: rozměry, funkce, materiál, vzhled, 

povrch, spolehlivost, procesní způsobilost,…)
V V

3 Vzorky X X X

4
Podklady (např.: výkresy, CAD data, specifikace, schválení 

konstrukční změny,…)
V V

5
Uvolnění konstrukcí, vývojem dodavatele v přídě jeho 

odpovědnosti za návrh
X X

6 FMEA X*

7 Schéma průběhu výroby (výrobní a kontrolní kroky) X X

8 Plán kontroly a řízení X*

9 Seznam kontrolních prostředků X

10 Výsledky analýzy způsobilosti kontrolních prostředků V

11
Potvrzení o dodržení zákazníkových požadavků, pokud to 

zákazník vyžaduje
V V V

12 Materiálový list X X X

X = Požadavek pro danou úroveň předložení.

X* = Požadavek pro danou úroveň předložení, který zůstává u dodavatele a zákazník 

do něho může nahlédnout.

V = Požadavky které jsou předkládány pouze po dohodě se zákazníkem.

Pokud mezi dodavatelem a zákazníkem bylo předem dohodnuto předložení vzorků, 

dodavatel je předloží [2].
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Úrovně jednotlivých předložení

Kritéria úrovně předložení 1:

- Stávající dodavatel, žádné problémy při vzorkování ani při pozdějších sériových 

dodávkách

- Snadno vyrobitelné produkty nebo případně jednoduchá změna produktů

- Skupiny příbuzných výrobků, jedna položka ze skupiny se vzorkuje podle úrovně 

2 nebo 3 a ostatní podle úrovně 1

- Použití v případě interních dodavatelů

Kritéria úrovně předložení 2:

- Nový dodavatel

- Problémy s kvalitou u stávajícího dodavatele

- Problémy s podobně vyráběnými produkty

- Nové výrobní procesy nebo nové výrobní produkty

Kritéria úrovně předložení 3:

- Zákazník nemá k dispozici vhodné kontrolní prostředky

- Nové výrobní procesy (posouzení způsobilosti procesů)

- Komplexní a obtížně vyrobitelné produkty a těžko zvládnutelné výrobní procesy

- Díly se zvláštní dokumentací [2]

Status uvolnění

Zákazník vyhodnotí předané podklady a vzorky a po rozhodnutí se titulní list PPF

doplní o status uvolnění.

Status uvolnění může být:

- Uvolněno – dodávky produktů jsou uvolněny

- Podmínečně uvolněno – produkty nesplňují kompletní rozsah vzorkování, 

dodávky jsou uvolněny jen po určitou omezenou dobu nebo je dodávka omezena 

počtem kusů

- Zamítnuto – dodávky produktů nejsou povoleny, je nutné vzorkování opakovat

[2,9]
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1.8 Porovnání PPAP a PPF

PPAP stanovuje 18 požadavků, které je potřeba doložit zákazníkovi, oproti tomu PPF 

jich uvádí na první pohled pouze 12. Při podrobnějším pohledu však zjistíme, že v PPF je 

například FMEA zahrnuta do jednoho požadavku, kdežto v PPAP je rozdělena na FMEA 

návrhu a FMEA procesu. 

Některé požadavky jsou v PPAP a v PPF rozdílné. V PPAP se jedná o Technické 

schválení zákazníkem, Dokumenty o schválené technické změně, Dokumentace kvalifikované 

laboratoře, Záznamy o shodě se specifickými požadavky zákazníka. V PPF jde o Uvolnění 

konstrukcí vývojem dodavatele v případě jeho odpovědnosti za návrh a o Potvrzení o 

dodržení zákonných požadavků, pokud je to se zákazníkem dohodnuto. [1,2]

Co se týče úrovní předložení, jsou zde také rozdíly. V PPF jsou úrovně tři a jednotlivé 

úrovně se stanovují i podle předchozí spolupráce s dodavatelem nebo podle složitosti a 

náročnosti vyráběných dílů. V PPAP je úrovní předložení celkem 5. Jako výchozí se bere 

úroveň 3, kterou dodavatel automaticky předkládá zákazníkovi, jestliže není předem 

dohodnuta jiná úroveň předložení.

Statusy uvolnění jsou přibližně stejné, v obou případech se jedná o stav, kdy je výroba 

uvolněna, o stav, kdy je výroba uvolněna s určitým omezením (časovým nebo počtem 

výrobků) a o stav, kdy výroba uvolněna není a je nutné procesy vylepšit a předložit novou 

dokumentaci ke schválení zákazníkem.
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2 Analýza stávajícího stavu zavádění nových výrobků 

do sériové výroby v organizaci z oblasti 

elektrotechnického průmyslu

2.1 Historie společnosti

Společnost OEZ s.r.o. byla založena v roce 1941 v Kyšperku (ten byl v roce 1950 

přejmenován na Letohrad). V roce 1953 se v názvu poprvé objevují tři písmena OEZ –

Orlické elektrotechnické závody. Výrazný dynamický rozvoj firmy se projevil v roce 1994,

kdy společnost přešla do soukromého vlastnictví šesti českých občanů, a následně v roce 1995 

byla založena dceřiná společnost OEZ Slovakia, spol.s r.o. pro výhradní prodej výrobků na 

slovenském trhu. 

V roce 2001 se společnost přejmenovala z OEZ Letohrad s.r.o. na OEZ s.r.o. Rok 2002 

byl významný z důvodu získání tzv. „Zlatého certifikátu“ za završení procesů certifikace 

managementu kvality (ČSN EN ISO 9001), ochrany životního prostředí (ČSN EN ISO 

14001) a bezpečnosti práce (ČSN OHSAS 18001). V roce 2003 byly založeny dceřiné 

společnosti v Polsku, v Rusku a na Ukrajině. V roce 2007 vstoupil do společnosti strategický 

partner – skupina Siemens, která společnost vlastní i v současnosti. V březnu roku 2010 byla 

otevřena nová výrobní hala, kam byla v rámci koncernu Siemens přesunuta kompletní výroba 

a vývoj vzduchových jističů z Berlína [11].

2.2 Profil společnosti

Společnost OEZ s.r.o. je výhradním výrobcem elektrických jističů pro český a 

slovenský trh. Ve spojení se skupinou Siemens získává jednu z předních rolí také v celé 

Evropě. Její produkty nachází široké uplatnění v průmyslu, energetice, infrastruktuře i bytové 

výstavbě. Je tedy komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických 

obvodů a zařízení nízkého napětí. OEZ s.r.o. V současnosti zaměstnává přibližně 2000 

zaměstnanců a díky tomu je jedním z největších zaměstnavatelů na Orlickoústecku [11].
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2.3 Cíle společnosti

Hlavním cílem společnosti je spokojenost zákazníků a jejich maximální komfort. Nabízí 

zákazníkům řadu servisních služeb a širokou škálu technické podpory. OEZ s.r.o. rozsáhle 

podporuje inovace a vývoj produktového portfolia a neustále se snaží o jeho rozšíření a 

zlepšení stávajících výrobků.

Inovované i zcela nově vyvinuté výrobky, které společnost každoročně uvádí na trh, 

jsou společným dílem vysoce kvalifikovaných pracovníků nejen v oblasti vlastního vývoje a

konstrukce. 

Studentům nabízí společnost OEZ s.r.o. podporu a spolupráci při zadávání a tvorbě 

diplomových nebo doktorandských prací [11].

2.4 Systém managementu jakosti

Společnost OEZ s.r.o. je od roku 2002, jako první firma na území České republiky 

držitelem certifikátu integrovaného systému managementu řízení. Sdružení pro certifikaci 

systémů managementu jakosti v České republice CQS udělilo společnosti „Zlatý certifikát“, 

který dokládá úspěšné zavedení systémů řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2009, 

environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 : 2005 a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 : 2008. Tyto certifikáty má společnost platné do roku 

2013 [11].

2.5 Produktové portfolio

Výrobky společnosti OEZ s.r.o. mají vysokou kvalitu, kterou podporují získané 

certifikáty jakosti od nezávislých posuzovatelů. 

Společnost OEZ s.r.o. má ve svém výrobním programu zahrnuty jističe, proudové 

chrániče, přepěťové ochrany, vzduchové jističe a odpínače, válcové a nožové pojistky, řadové 

a lištové pojistkové odpínače, pojistkové lišty, stykače a nadproudová relé a dále například 

rozvodnice a rozvaděčové skříně.

Modulární přístroje Minia jsou jistící, spínací a podobné přístroje určené pro montáž do 

elektrických rozvaděčů. Jedná se především o jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany a 
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ostatní přístroje. Hlavní uplatnění přístrojů Minia je v bytové výstavbě a administrativních 

budovách. Používají se však i v průmyslových instalacích.

Kompaktní jističe Modeion jsou určeny pro jištění elektrických zařízení se jmenovitými 

proudy od 12 A až do 1600 A. Součástí výrobního programu Modeion jsou testery 

elektrických nadproudových spouští, záskokové automaty a bloky zpoždění. Výrobky z řady 

Modeion chrání před přetížením i zkratem. Jsou vhodné při řešení velice náročné aplikace 

v průmyslových podnicích.

Vzduchové jističe Arion jsou určeny pro jištění elektrických zařízení se jmenovitými 

proudy od 100 A až do 6300 A. Chrání zařízení před přetížením a zkratem. Tyto jističe lze 

ovládat přes datovou komunikaci a můžou také měřit elektrické veličiny v obvodu. Jističe 

jsou proto schopny pracovat i ve vysoce automatizovaných provozech.

Dále se mezi výrobky řadí systémy Varius spadající do pojistkového programu, 

přístroje pro spínání a ovládání Conteon. Společnost má také ve svém sortimentu rozvodnice 

a rozvaděčové skříně, kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí nebo impulzní 

(paměťová) relé. 

Prodej výrobků na našem území i v zahraničí výrazně podporují certifikáty od 

nezávislých akreditovaných laboratoří v České republice, v Německu, na Slovensku, ve Velké 

Británii, v Rusku či na Ukrajině [11].

2.6 Schvalování dílů do sériové výroby

Systém schvalování dílů do sériové výroby v podniku spočívá v několika navazujících 

krocích, které jsou podpořeny informačním systémem, který společnost využívá pro 

dokumentaci a vedení všech záznamů a současně i pro dodržení posloupnosti určitých kroků. 

Schvalování výrobků do výroby je dokumentováno ve směrnici s názvem Vytváření a 

aplikace výchozích vzorků a je podpořeno metodickým pokynem Zkoušky prvních vzorků

[12, 13]. Směrnicí a metodickým pokynem se musí řídit samotná společnost OEZ, ale zároveň 

jsou tyto dokumenty platné i pro dodavatele, kteří společnosti OEZ dodávají vyráběné díly.
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2.7 Směrnice Vytváření a aplikace výchozích vzorků

Směrnice je rozdělena do 9 částí a to předmět aplikace, definice, zásady, odpovědnost, 

obsah kontrolní dokumentace výchozího vzorku, řešení odchylek od výkresu/specifikací, 

rozhodnutí o dílech, archivace a ochrana výchozích vzorků a rekvalifikace výchozích 

vzorových dílů. Dále směrnice obsahuje jednotlivé přílohy, ve kterých jsou uvedeny 

jednotlivé ukázky dokumentů pro schvalování výchozích vzorků [12].

Předmět aplikace

Směrnice Vytváření a aplikace výchozích vzorků vydaná v roce 2009 společností 

Siemens slouží jako procesní návod pro hladké řízení a úsporné zpracování procesu 

schvalování výchozích vzorků pro díly, materiály, polotovary a sestavy mezi organizací 

Siemens a jejími dodavatelskými partnery. Účelem této směrnice je zajistit schvalování 

výrobků do výroby [12].

Definice

Jsou zde uvedeny základní definice, jako kdo je zákazníkem (kupujícím), kdo je 

dodavatelem (výrobcem) a další termíny. Výchozí vzorek je definován jako bezplatný vzorek, 

který byl vyroben za podmínek sériové výroby. Kontrolní zpráva pro výchozí vzorek je 

ústřední prvek pro proces odběru vzorků. Shrnuje a dokumentuje všechny důležité informace 

ohledně požadavků a výsledků kontrol. Základní kontrolní zpráva pro výchozí vzorek je první 

kontrolní zpráva pro výchozí vzorek pro nový díl nebo nový nástroj. Dále jsou zde definice 

pro opakovaný odběr vzorků (nebo také návazný odběr vzorků), definice výkresu, výkresu 

s označením pozic, životní cyklus dílu a definice pro technické údaje nástroje [12].

Zásady

V části věnované zásadám, jsou blíže specifikovány případy, kdy dodavatel musí 

provést výchozí odběr vzorků. Všechny plánované změny ve výrobních procesech musejí být 

s dostatečným předstihem oznámeny kupujícímu a dodavatel musí obdržet před zavedením 

změn schválení od kupujícího. Dodavateli mohou být zastaveny dodávky, dokud mu zákazník 

neudělí toto schválení. V případě změn musí být vzorkování dílů provedeno znovu. Je zde 

také uvedeno, že kupující může provést audit u dodavatele. Pokud dojde k přemístění 

vyráběných dílů do jiného závodu, než pro který dodavatel získal schválení, může kupující

požadovat náklady, které mu vyvstanou v důsledku přemístění výroby, na dodavateli. Pokud 

se v náhodných kontrolách sériových výrobků objeví negativní výsledky z důvodů, které 
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vznikly u dodavatele, bude automaticky provedeno přezkoumání o „zajištění zdroje“ ze strany 

kupujícího. Dodavatel musí dodat všechny požadované dokumenty o odběru vzorků. Pokud 

nebudou dokumenty kompletní, nebo jestliže nebudou splněny všechny požadavky, bude 

dodavateli automaticky vystaveno rozhodnutí o zamítnutí dodávek. Pokud bude dodavateli 

uděleno rozhodnutí „ Schváleno s požadavky“ a „Zamítnuto“ bude vyžadován nový odběr 

vzorků u dodavatele. Pokud se odběr vzorků týká sestavy, je nutné, aby všechny jednotlivé 

díly sestavy podléhaly výchozímu odběru vzorků a byly schváleny [12].

Odpovědnost

Tím, že proběhne schválení prvních vzorků kupujícím, není dodavatel zproštěn 

odpovědnosti dodávat v souladu s příslušnými platnými specifikacemi. Musí zajistit, aby 

budoucí výroba i nadále splňovala všechny požadavky kupujícího. Zároveň schválení prvních 

vzorků nenahrazuje dodací smlouvu. Dodavatel po schválení vzorků zodpovídá za provedení 

všech kontrol výchozích vzorků. Dodavatel dodá výchozí vzorky po obdržení objednávky od 

kupujícího. Dodavatel je zároveň odpovědný za materiály a služby svých subdodavatelů. Tito 

subdodavatelé se musejí řídit taktéž touto směrnicí pro schvalování výchozích vzorků [12].

Obsah kontrolní dokumentace výchozího vzorku

Výchozí vzorky musejí být dodávány kupujícímu vždy s úplnou dokumentací. Pokud 

tomu bude jinak, mohou být případné výdaje vyfakturovány dodavateli.

Vzhledem k povinnosti dodavatele dodržet úplnost dokumentace výchozího vzorku 

musejí být dodrženy následující body:

a) Směrnice obsahuje podrobnosti ohledně počtu vzorových dílů požadovaných pro 

odběr vzorků. Stanovený počet kusů pak musí být zaslán kupujícímu společně 

s kontrolní zprávou pro výchozí vzorek.

b) Dodavatel musí provést jednoznačné označení vzorových dílů. Označení musí být 

srozumitelné, bezchybné a musí se shodovat se vzorem uvedeným v této směrnici

c) Vybrané vzorky musí být řádně a odborně zabaleny. 

d) Dodavatel musí na obálce kontrolní zprávy pro výchozí vzorek vyplnit stanovená pole 

a musí připojit elektronický podpis.

e) Před zahájením přípravy kontrolní zprávy musí být vytvořen výkres s označením 

pozic dílů. Na takovémto výkresu musí být každému rozměrovému a každému 

výkresovému požadavku přiřazeno pořadové číslo. Pro každý takto označený bod 
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musí být k dispozici související listy s výsledky měření, které jsou poté součástí

kontrolní zprávy pro výchozí vzorek. Musejí zde být uvedeny také skutečné a 

jmenovité rozměry a musejí být porovnatelné s příslušnými tolerancemi. Hodnoty, 

které budou mimo toleranční pásmo, musejí být zřetelně označeny červenou barvou.

f) Zpráva o kontrole materiálu musí být připojena pro každou základní kontrolu odběru 

vzorků. Pokud je při kontrole odhalena odchylka od požadavků, nebo pokud dojde ke 

změně materiálu, musí být opakován odběr vzorků.

g) Požadavek na kontrolu funkce se převážně vztahuje na kompletní sestavy výrobků a 

jejich funkce.

h) Zpráva o kvalitě povrchu bude uvádět seznam všech jmenovitých i skutečných hodnot 

pro jednotlivé atributy [12].

Řešení odchylek od výkresu/specifikací

Směrnice uvádí, že pokud dodavatel odhalí odchylky mezi specifikacemi a výchozími 

vzorky a hodnoty budou ležet mimo toleranci, musejí být zdokumentovány v Kontrolní 

zprávě pro výchozí vzorek jako odchylky.

V případě, že bude odchylka odhalena u kupujícího na oddělení jakosti dodavatelů,

došlo buď k nesrovnalosti ve způsobu měření, nebo došlo k dodání odchylujících se nebo 

vadných dílů. V obou nastalých situacích je jako určující brán výsledek u kupujícího. 

Zákazník pak musí vyhodnotit danou odchylku od specifikací, pokud ji vyhodnotí pozitivně,

vydá dodavateli takzvanou odchylku (odchylky). Pokud vydá negativní posouzení, jedná se o 

zamítnutí a dodavatel musí odchylku odstranit a dodat nové vzorky. Proces schválení 

výchozího vzorku nemůže být dokončen, pokud nebudou odstraněny všechny odchylky od 

specifikací nebo nedojde ke schválení odchylek od stanovených specifikací [12].

Rozhodnutí o dílech

Rozhodnutí o dílech je vydáváno ve třech stupních. „Akceptováno“ zákazník vydá 

v případě, že díly splňují příslušné specifikace, dokumentace je úplná a díly vykazují jen 

mírné odchylky od technické dokumentace, které nemají vliv na funkčnost dílu. Stav 

„akceptováno s podmínkou“ kupující vydává v případě, že díly obsahují odchylky od 

technické dokumentace. Může se jednat například o díly, které byly vyrobeny pouze 

v částečných podmínkách sériové výroby. Zjištěné odchylky musejí být odstraněny a musí se 

provést opakovaný odběr vzorků. Dodávky jsou v takovém případě omezeny časově, nebo 
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počtem dodaných kusů výrobků. V posledním případě kupující může vydat stanovisko 

„zamítnuto“. Díly tak zatím nejsou schváleny pro sériovou výrobu a musí dojít k odstranění 

nedostatků. Je nutné provést opakovaný odběr vzorků do té doby než je dodavateli udělen stav 

akceptováno [12].

Archivace a ochrana výchozích vzorků

Dodavatel je podle směrnice povinen uchovat všechny údaje ohledně zkoušek a měření 

pro proces výchozího odběru vzorků. Musí také uchovávat referenční vzorky. Vzorky musejí 

být řádně označeny a uloženy v místnosti, která není obecně přístupná a dodavatel musí 

vzorky uchovat 10 let po ukončení smluvního vztahu [12]. 

Rekvalifikace výchozího vzorku

Dodavatel je povinen provádět pravidelně kontrolu dodávaných dílů. Tyto výsledky si 

kdykoliv zákazník může vyžádat, a musejí mu být předloženy [12].

2.8 Metodický pokyn Zkoušky prvních vzorků

Předchozí směrnice je platná pro celou společnost Siemens, tedy i pro společnost OEZ 

s.r.o., která se jí musí řídit. Metodický pokyn byl vytvořen pouze pro použití ve společnosti 

OEZ s.r.o. a nemá tedy platnost pro celou společnost Siemens.

Cílem těchto zkoušek je ověřit shodu mezi požadavky stanovenými v technické 

specifikaci a vzorkem, který je vyráběn za podmínek sériové výroby. Případné zjištěné 

nedostatky musí být odstraněny, nebo musí dojít k posouzení, zda mají či nemají vliv na 

výslednou kvalitu výrobku a musejí být odsouhlaseny příslušnými odděleními. 

První vzorky jsou zde definovány jako první hmotné vzorky dílců, sestav nebo výrobků, 

vyrobených za podmínek sériové výroby, které slouží k provedení zkoušek s cílem uvolnit 

výrobní nástroj, výrobu nebo dodávky.

Vstupy do procesu

Vstupem do procesu prvních zkoušek jsou první vzorky dílů (ve většině případů 2 

sady), dále pak technické specifikace pro dodávky dílů nebo materiálů, dokument Product 

Review, který obsahuje záznam dohodnutých podmínek o výrobku (dílu, sestavě, atd.) 

s dodavatelem. Nedílným vstupem je také výkresová dokumentace výrobku, protokol 
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o měření od dodavatele (případně celý Zápis o prvním vzorkování) a další nedílné součásti, 

které jsou specifické pro jednotlivé díly a výrobky [13].

Výstupy z procesu

Výstupem jsou ověřené díly, materiály a kompletní Zápis z prvního vzorkování včetně 

všech požadovaných a významných dokumentů, schválené referenční vzorky označené 

požadovaným způsobem [13].

Zkoušky prvních vzorků

Samotné zadávání zkoušek prvních vzorků před sériovou výrobou se provádí pokaždé, 

když se vyskytnou tyto případy:

 Nový díl

 Změna dodavatele

 Změna ve specifikacích dílu (změna výkresové dokumentace nebo pozměněné 

provedení)

 Úprava nebo změna nástroje

 Změna výrobního procesu

 Delší přerušení výrobního procesu

 Jiné závažné důvody

Při ověřování prvních vzorků jsou v metodickém pokynu popsány dva způsoby předání 

vzorkovací série dodavatelem, a to dodání samotných prvních vzorků, pokud je dodavatel 

neověřený nebo měl problémy s předchozími dodávkami. Druhým způsobem je dodání 

vzorků společně se Zápisem z prvního vzorkování, pokud je dodavatel zařazen do seznamu 

spolehlivých dodavatelů [13].

Dodání prvních vzorků od dodavatele

Dodání prvních vzorků je tedy závislé na důvěryhodnosti dodavatele. Pokud je 

dodavatel nový, nebo má špatné výsledky při předchozích dodávkách, dodává vzorky bez 

prvního vzorkování. Pokud se jedná o spolehlivého dodavatele, dodává vzorky již se Zápisem 

z prvního vzorkování na oddělení dodavatelské kvality [13].

V prvním případě, kdy dodavatel dodává vzorky bez toho, aby je podrobil prvnímu 

vzorkování, se výrobky dostávají na oddělení dodavatelské kvality. Poté příslušný pracovník 
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zajistí přeměření prvních vzorků dle výkresové dokumentace. Po proměření, se výsledky 

zapíší do Zápisu z prvního vzorkování do příslušného informačního systému. Pokud jsou 

naměřeny na vzorcích nějaké odchylky od dokumentace, je pracovník dodavatelské kvality 

odpovědný za zajištění odsouhlasení rozměrových odchylek oddělením konstrukce a výroby

a toto odsouhlasení je přiloženo k Zápisu z prvního vzorkování. 

V případě, že je dodavatel důvěryhodný a spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem 

má určitou míru tradice, dodavatel může dostat možnost dodávat první vzorky přímo se 

Zápisem z prvního vzorkování. V zápise jsou obsaženy všechny náležitosti, stejně jako kdyby 

měření probíhalo přímo u zákazníka. Po doručení vzorků od dodavatele pracovník 

dodavatelské kvality zkontroluje kompletnost dodávky a poté zajistí schvalovací proces ve 

společnosti, na kterém se podílejí příslušná oddělení. Všechny podmínky prvního vzorkování 

musí být s dodavatelem odsouhlaseny již během Product Review. 

Product Review předchází každé sjednané zakázce. S dodavatelem je prokonzultován 

díl, který je zadáván do výroby, jeho technologické i konstrukční zpracování, materiály ze 

kterého se bude díl vyrábět, podmínky sériové výroby až po samotné balení, skladování u 

dodavatele a dopravu k zákazníkovi. Z jednání je pořízen záznam, který je podepsán oběma 

stranami. 

Po schválení zpravidla dvou sad vzorků jsou tyto vzorky označeny štítkem a je určen

referenční vzorek. Tyto vzorky jsou označeny příslušnými údaji a jsou zaplombovány. Tím je 

ošetřeno, že při případném zhoršení kvality se výrobky s horší kvalitou porovnávají 

s referenčním vzorkem a je tak snazší případné zhoršení kvality odhalit a dokázat [13].

Měřicí prostředky

Při měření prvních vzorků musí být použity takové měřicí prostředky, které jsou vhodné 

pro daný druh měření a neznemožní tak správné změření prvních vzorků. Vždy se musí použít 

měřidlo s o řád vyšší přesností než je měřený rozměr. Měřidla musí být kalibrována a jejich 

přesnost musí odpovídat požadavkům na měření [13].
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Destruktivní zkoušky

V případě, že je nutné provádět destruktivní zkoušky, musejí být dodány navíc vzorky 

pro provedení těchto zkoušek. Referenční vzorek nemůže být v průběhu zkoušek zničen, pak 

by nemohl sloužit jako referenční vzorek [13].

Označení referenčních vzorků

V případě, že vzorky projdou schvalováním, označí se jako referenční vzorky. Jsou 

opatřeny potřebnými informacemi a plombou, aby byl referenční vzorek jednoznačně 

označen. Jedna takto označená sada výrobků zůstává u odběratele a druhá je zaslána 

dodavateli. V případě neschválení je dodavatel obeznámen s výsledkem prvního vzorkování a 

jedna sada vzorků mu je odeslána zpět. Jedna sada vzorků zůstává u odběratele, aby mohl 

posoudit, zda při dalším vzorkování došlo k odstranění nedostatků na nových sadách výrobků. 

Tyto neschválené vzorky si organizace ponechává až do úspěšného schválení výrobku, poté je 

likviduje a výrobek, který vyhovuje požadavkům, je označen jako referenční vzorek. V obou 

případech je dodavatel informován o výsledku prvního vzorkování. Dodavatel od zákazníka 

obdrží Zprávu z prvního vzorkování, další dokumenty jsou uchovávány v informačním 

systému odběratelské organizace [13].

Rozměrový protokol

Zápis z prvního vzorkování obsahuje dále rozměrový protokol. Zde jsou zaznamenány 

rozměry i včetně tolerancí, které má výrobek splňovat. Hodnoty, které jsou získány při 

prvním vzorkování, se do tohoto protokolu zapisují a v dalším sloupečku se hodnotí, zda jsou 

v toleranci. Pokud měření ukáže, že výrobek není v některém z měřených rozměrů v toleranci, 

musí být provedeno hodnocení odchylky. Pracovník určí, zda je odchylka od požadovaných 

hodnot akceptovatelná či nikoliv. Pokud odchylka není akceptovatelná, výrobky se vrací 

dodavateli a ten musí nedostatky odstranit. Po odstranění dodavatel zašle nové vzorky pro

první vzorkování. V této chvíli se také určují rozměry, které bude potřeba kontrolovat při 

následné sériové výrobě. Pracovníci dodavatelské kvality se zástupci jiných oddělení určí a 

označí rozměry, které je nutno kontrolovat pro to, aby výrobek zaručoval svoji 

předpokládanou funkčnost [13].
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Materiálové zkoušky

Při prvním vzorkování se mohou provádět také materiálové zkoušky, pro které je do 

Zápisu z prvního vzorkování přidán samostatný protokol. Hodnocení probíhá obdobně jako 

při měření rozměrů [13].

Fotodokumentace

Pokud pracovník dodavatelské kvality uzná za vhodné, je možno přidat do Zápisu 

z prvního vzorkování fotodokumentaci, tak aby při následných kontrolách výrobků na

přejímací kontrole nedošlo k záměně kontrolovaných rozměrů nebo k podobným problémům 

[13].

Zápis z prvního vzorkování

Pro Zápis z prvního vzorkování slouží šablona v informačním systému, ke které mají 

přístup pouze zaměstnanci, kteří ji využívají. Úvodní strana obsahuje informace vyplněné 

zákazníkem. Jedná se o informace, kteří pracovníci budou do prvního vzorkování aktivně 

zapojeni a uvádí se také důvod vzorkování [13].

Ukončení vzorkování a rozhodnutí

Po ukončení prvního vzorkování je učiněno rozhodnutí, zda je výrobek akceptován pro 

sériovou výrobu, zda je akceptován s podmínkami nebo je pro sériovou výrobu zamítnut. 

Zamítnut je v případě, že díl obsahuje podstatné odchylky nebo vady v porovnání

s technickou dokumentací. Výrobek se zamítá také v případě, že dokumentace je neúplná, 

nebo zpracování neodpovídá dohodnutým požadavkům.

Výrobek je akceptován s podmínkami, jestliže dojde k odchylkám od technické 

dokumentace jen u vedlejších faktorů. V takovém případě je výroba omezena počtem 

vyrobených kusů nebo je schválení pro sériovou výrobu omezeno časově. Během dočasné

výroby je nutné provést nápravu, tak aby byla samotná sériová výroba akceptována bez 

výhrad. Dodavatel tak musí odstranit nedostatky, na které byl upozorněn, zpravidla do předem 

stanoveného časového termínu. 

Akceptován je pouze výrobek, který odpovídá všem požadavkům a pracovníci 

odběratelské organizace neshledali žádné odlišnosti od specifikací, dokumentace k dílům je 
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úplná a výrobek má pouze mírné odchylky od technické dokumentace, které však nemají vliv 

na funkčnost výrobku.

V případě úspěšného schválení je jedna sada výrobků uchována na oddělení vstupní 

přejímky materiálu, kde slouží při přejímací kontrole jako referenční vzorek. Dodavateli je se 

sadou schválených výrobků poskytnuta Zpráva z prvního vzorkování, která obsahuje záznamy 

ze Zápisu z prvního vzorkování [13].

2.9 Vyhodnocení směrnice a metodického pokynu

Po analýze směrnice platné pro celou společnost Siemens a metodického pokynu 

platného v organizaci OEZ s.r.o. byly tyto dokumenty vyhodnoceny, a nedostatky jsou 

shrnuty do následujících bodů:

- Ve směrnici i v metodickém pokynu je používáno přidělení odpovědnosti pouze na 

celé oddělení dodavatelské kvality. Alespoň v metodickém pokynu, který je platný 

pouze pro společnost OEZ s.r.o. by měly být blíže specifikovány odpovědnosti za 

určité úkony. Odpovědnost za splnění každého úkonu by měla být přidělena 

konkrétnímu funkčnímu místu v organizaci, není vhodné uvádět jména pracovníků. 

- Ve směrnici je používán termín výchozí vzorky a v metodickém pokynu je používán 

termín první vzorky. Rozdílné termíny jsou matoucí a dokumenty pak mohou být 

pro zaměstnance nesrozumitelné.

- Do směrnice a do metodického pokynu nejsou zahrnuty všechny požadavky 

uváděné v PPAP nebo PPF. Organizace nevyrábí pro automobilový průmysl, není 

certifikována normou ISO/TS 16949, nemusí tak dodržovat všechny požadavky 

PPAP. Splnění některých požadavků využívá a do procesu schvalování prvních 

vzorků by bylo možné zařadit některé další požadavky, které jsou i součástí PPAP. 

- Ke zprávě z prvního vzorkování není předkládáno technické schválení zákazníkem. 

Technické schválení zákazníkem je možné dodávat po tom, co ho zákazník bude 

požadovat.

- Do procesu prvního vzorkování není zahrnuta FMEA procesu. FMEA procesu je 

zpracovávána mimo proces prvního vzorkování. 

- V případech, kdy se jedná o vývoj nového produktu, není do procesu prvního 

vzorkování zahrnuta FMEA návrhu. FMEA návrhu je opět zpracovávána, ale není 

zahrnuta do procesu prvního vzorkování.
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- Směrnice neobsahuje žádný vývojový diagram procesu schvalování výchozích 

vzorků, vývojový diagram je pouze v metodickém pokynu.

- Neprovádí se studie analýzy systému měření. Analýza systému měření poskytuje 

důležitá fakta a podklady pro rozhodování. Nevyhovující systém měření 

může poskytnou zkreslené informace o procesu, a může vést až k nesprávnému 

rozhodování. Proto je vhodné vyhodnocovat opakovatelnost, reprodukovatelnost a 

opakovatelnost a reprodukovatelnost měření a další ukazatele.

- Zkoušení materiálu není prováděno u všech schvalovaných výrobků. Zkoušení 

materiálu se aplikuje jen u materiálů, kde to požaduje zákazník a je to uvedeno 

v technické dokumentaci.

- Není prováděna analýza předběžné způsobilosti procesu. Díky předběžné 

způsobilosti procesu lze lépe určit, zda je výrobní proces vhodný pro výrobu daného 

produktu tak, aby splňoval požadavky zákazníka. 

- Ve směrnici ani v metodickém pokynu není zmíněn protokol o schválení vzhledu.

Jestliže jsou v konstrukční dokumentaci uváděny požadavky na vzhled, měl by být 

součástí Zprávy z prvního vzorkování Protokol o schválení vzhledu.

- Nejsou stanoveny úrovně předložení dokumentů tak jak je tomu v PPAP. Jsou 

předkládány vždy všechny zhotovené dokumenty

- Ve směrnici ani v metodickém pokynu není zmíněno, že výrobky by měly být 

odebírány z významné výrobní dávky. Výrobky by měly být odebírány z výroby, 

která trvá jednu až osm hodin s nejméně 300 po sobě jdoucích dílů. Výroba musí 

být provedena na daném výrobním místě, při daném výkonu s využitím výrobních 

nástrojů a obsluhou, která následně bude provádět sériovou výrobu.
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3 Návrh zlepšeného přístupu k zavádění nových 

výrobků do výroby a pilotní aplikace vybraných

postupů

3.1 Návrh sjednocení dokumentace

Společnost OEZ s.r.o. je od roku 2007 ve vlastnictví společnosti Siemens. Od chvíle, 

kdy přešla do vlastnictví společnosti Siemens, se musí řídit směrnicemi, které vydává. Musí 

se tedy řídit i směrnicí pro schvalování dílů do výroby, která se jmenuje Vytváření a aplikace 

výchozích vzorků. Společnost OEZ s.r.o. má dále vytvořen vlastní metodický pokyn pod 

názvem Zkoušky prvních vzorků, který doplňuje směrnici a upřesňuje některé informace. 

Směrnice Vytváření a aplikace výchozích vzorků je platná pro všechny závody 

společnosti Siemens, je tedy nadřazená metodickému pokynu, který má platnost pouze 

ve společnosti OEZ. Metodický pokyn by tak měl čerpat informace ze směrnice a popřípadě 

je doplňovat o upřesňující údaje. 

Z analýzy směrnice a metodického pokynu bylo odvozeno několik nedostatků. Prvním 

problémem, který se zde vyskytuje, je rozdílnost používaných pojmů. Ve směrnici vydané 

společností Siemens se proces schvalování dílů do sériové výroby nazývá Schvalování 

výchozích vzorků. V metodickém pokynu, je však používán termín schvalování prvních 

vzorků. K této odchylce v používaných termínech mohlo dojít například při překladu 

směrnice vydané společností Siemens v anglickém jazyce. I přesto by k takovéto odchylce 

v termínech nemělo dojít, jelikož je pak dokumentace matoucí. Pokud se dostane 

k dokumentaci člověk, který není plně obeznámen s chodem podniku, může nastat problém 

s nepochopením některých termínů i samotné podstaty schvalování dílů do výroby. 

Terminologie by měla být sjednocena. Pokud došlo k nepřesnému překladu původní 

směrnice, bylo by vhodné český překlad upřesnit a nepřesnosti tak odstranit. Pokud je 

původní směrnice přeložena dobře, bylo by vhodné a také jednodušší upravit metodický 

pokyn, který má platnost pouze ve společnosti OEZ. Sjednotit terminologii tak, aby byly 

termíny používané ve směrnici shodné s termíny, kterých je využíváno v metodickém pokynu. 

Jedná se například o termín schvalování výchozích vzorků a schvalování prvních vzorků. 

Termín schvalování výchozích vzorků se využívá v praxi méně a podle mého názoru je termín 

schvalování prvních vzorků srozumitelnější. Pokud však společnost Siemens používá termín 



47

schvalování výchozích vzorků, měla by ho převzít i společnost OEZ a používat ho i ve svých 

interních dokumentech. 

Dalším problémem, který byl nalezen, je nepřidělení odpovědností. Ve směrnici 

a stejně tak i v metodickém pokynu je používáno přidělení odpovědností pouze na jednotlivá 

oddělení. Tedy, že za daný proces má odpovědnost pracovník dodavatelské kvality. Není dále 

specifikováno, který pracovník dodavatelské kvality. Nemělo by se jednat o upřesnění na 

úrovni jednotlivých jmen pracovníků. Pokud se v metodickém pokynu uvede jméno 

pracovníka na dané pozici, nastává problém, pokud dojde například k restrukturalizaci 

oddělení a pracovník bude zařazen na jiné oddělení, nebo bude mít jinou pracovní náplň. 

V takovémto případě se metodický pokyn stává neúčinným. Je vhodnější místo jména 

pracovníka uvést pozici, na které je zaměstnán. Je tak jasné, který pracovník má za co 

odpovědnost, ale pokud dojde k odchodu pracovníka nebo k jeho přeřazení, ať už na jiné 

oddělení nebo na jinou pracovní pozici, daná pozice na oddělení zůstává a pracovník, který 

nastoupí na uvolněnou pozici, se lépe orientuje, za co má odpovědnost.

Dále ve směrnici není uvedeno, co je to sériová výroba i přesto, že je tento termín 

používán. Co však ve směrnici není uvedeno vůbec, je to, že by výrobky pro první vzorkování 

měly být odebírány z významné výrobní dávky. Významnou výrobní dávkou se rozumí 

výroba výrobků, která trvá jednu až osm hodin a má výrobní množství minimálně 300 po sobě 

jdoucích dílů. Počet dílů může zákazník stanovit jinak. Významná výrobní dávka musí být 

vyrobena na daném výrobním místě, při kapacitním výkonu, který bude odpovídat následné 

sériové výrobě, s využitím výrobních nástrojů, výrobních měřidel, výrobního procesu, 

výrobních materiálů a výrobních dělníků [1]. 

Směrnice Vytváření a aplikace výchozích vzorků neobsahuje žádný vývojový 

diagram. Vývojový diagram je důležitý pro lepší orientaci v celém procesu schvalování dílů. 

Pokud zde vývojový diagram není znázorněn, může dojít k přeskočení některých kroků nebo 

k jejich přehození a tím by schvalování dílů nemuselo být dodrženo přesně podle stanoveného 

postupu. Pokud do společnosti nastoupí nový zaměstnanec a má se seznámit s procesem 

schvalování dílů do výroby, bude pro něho snazší pochopit proces z vývojového diagramu než 

ze zdlouhavého popisu procesu. Bylo by tedy vhodné do směrnice doplnit vývojový diagram 

procesu schvalování dílů do výroby, tak aby ho mohly převzít veškeré organizace patřící do 

společnosti Siemens a schvalování dílů do výroby tak probíhalo v jednotlivých podnicích 
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stejně. V metodickém pokynu společnosti OEZ je znázorněn vývojový diagram, ale ten je 

platný pouze pro interní procesy.

V procesu schvalování dílů do sériové výroby podle PPAP jsou stanoveny úrovně

předkládání jednotlivých dokumentů zákazníkovi. Společnost OEZ neuplatňuje žádné 

rozdělení dokumentů do skupin a předkládání těchto dokumentů podle úrovní. PPAP 

stanovuje 5 úrovní předkládání dokumentů. Bylo by vhodné stanovit obdobné úrovně 

předkládání dokumentů. Stačilo by stanovit například 3 úrovně předkládání, například 

obdobně jak je tomu v procesu schvalování dílů podle PPF.

Tabulka 3.1: Návrh úrovní předkládání dokumentů

Úroveň 1 Předložení Zprávy z prvního vzorkování a výsledky kontroly rozměrů.

Úroveň 2
Předložení Zprávy z prvního vzorkování, výsledky kontroly rozměrů, výsledky 

zkoušek materiálů a kontrolní plán.

Úroveň 3
Předložení Zprávy z prvního vzorkování a všechny další zhotovené dokumenty, 

které byly vytvořeny v rámci daného prvního vzorkování.

Úroveň 1 by byla určena pouze pro stávající dodavatele, se kterými nedošlo 

v předchozích obdobích k žádným problémům v procesu schvalování dílů do výroby. 

S dodavatelem by byla předpokládána dlouhodobá spolupráce a vzájemná důvěra.

Úroveň 2 by byla určena pro stávající dodavatele bez předchozí delší spolupráce, pro 

nové výrobní procesy a v případech, kdy se v předchozím procesu schvalování vyskytly 

problémy.

Úroveň 3 by se týkala nových, neověřených dodavatelů, složitých výrobních procesů a 

těžko zvládnutelných výrobních procesů. Nebo v případech, kdy by byla nutná speciální 

dokumentace pro schvalované díly.

Úrovně předkládání dokumentů by bylo vhodné přidat do metodického pokynu 

společnosti OEZ, aby i pro tuto oblast byla jasně stanovena pravidla.
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3.2 Porovnání s PPAP

V následující tabulce 3.2 jsou porovnány požadavky na PPAP a požadavky, které 

splňuje společnost OEZ s.r.o. V následujícím textu je ke každému požadavku přiblíženo

jakým způsobem ho společnost splňuje.

Tabulka 3.2: Porovnání požadavků plněných společností OEZ a požadavků stanovených v PPAP

Požadavky PPAP
Plnění požadavků 

společností OEZ s.r.o.

1 Konstrukční dokumentace V

2
Dokumenty o schválených 
technických změnách

V

3 Technické schválení zákazníkem S

4 FMEA návrhu S

5 Vývojový diagram procesu S

6 FMEA procesu S

7 Plán kontroly a řízení V

8 Studie analýzy systému měření X

9 Výsledky kontroly rozměrů V

10
Záznamy o výsledcích zkoušek 
materiálů

S

11 Počáteční studie procesu X

12
Dokumentace kvalifikované 
laboratoře

V

13 Protokol o schválení vzhledu S

14 Vzorky výrobních dílů V

15 Referenční vzorek V

16 Kontrolní prostředky V

17 Specifické požadavky zákazníka S

18 Průvodka předložení dílu V

V – Požadavek organizace splňuje v plném rozsahu

S – Požadavek splňuje organizace pouze z části, nebo jen v některých případech

X – Požadavek organizace nesplňuje
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1) Konstrukční dokumentace

Konstrukční dokumentaci společnost zpracovává. Přikládá ji ke Zprávě z prvního 

vzorkování v podobě technického výkresu, kde jsou specifikovány všechny rozměry, 

výrobní materiál a jsou označeny rozměry, které musejí být kontrolovány při sériové 

výrobě.

2) Dokumenty o schválených technických změnách

Pokud v procesu schvalování dílů dochází k technickým změnám, musí být ke Zprávě 

z prvního vzorkování připojeno schválení technických změn. Pokud se již technická 

změna promítla do dokumentace, postačí ke Zprávě z prvního vzorkování dodat tuto 

pozměněnou dokumentaci.

3) Technické schválení zákazníkem

Technické schválení zákazníkem je požadováno pouze v některých případech, kdy 

o to zákazník požádá. Především, jedná-li se o změny na výrobcích, které ještě nebyly 

promítnuty do technické dokumentace.

4) FMEA návrhu

FMEA návrhu je ve společnosti zpracovávána, ale není součástí procesu schvalování 

dílů do výroby. FMEA návrhu pak není přikládána ke Zprávě z prvního vzorkování, 

ale tvoří samostatný dokument.

5) Vývojový diagram procesu

Vývojový diagram procesu schvalování dílů do sériové výroby je v metodickém 

pokynu společnosti OEZ s.r.o. Vývojový diagram každého schvalovaného výrobního 

procesu není vypracováván a není tak předkládán se Zprávou z prvního vzorkování.

6) FMEA procesu

FMEA procesu je zpracovávána, ale není součástí schvalování dílů do sériové výroby 

a není tak zařazena mezi předkládané dokumenty se Zprávou z prvního vzorkování.  

FMEA procesu je samostatný dokument.
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7) Plán kontroly a řízení

Plán kontroly je zpracováván ve formě označení kontrolovaných rozměrů na 

technickém výkrese jednotlivých dílů. Dále je vypracován dokument, ve kterém je 

specifikováno, které rozměry budou kontrolovány, jak bude kontrola prováděna a 

jakých měřidel při kontrole bude využito. Tento dokument je připojen ke Zprávě 

z prvního vzorkování.

8) Studie analýzy systému měření

Studie analýzy systému měření není prováděna u žádných výrobků, není tak součástí 

schvalování dílů do výroby. Analýza systému měření poskytuje důležité informace a 

fakta pro rozhodování o procesu. 

9) Výsledky kontroly rozměrů

Výsledky kontroly rozměrů jsou zaznamenávány do samostatného protokolu a tento 

dokument je následně připojen ke Zprávě z prvního vzorkování a je sní předkládán 

zákazníkovi.

10) Záznamy o výsledcích zkoušek materiálů

Zkoušky materiálů jsou prováděny pouze u některých dílů, u kterých je to předem 

specifikováno.  U dílů, kde se zkouška materiálu provede je dokument z této zkoušky 

připojen ke Zprávě z prvního vzorkování.

11) Počáteční studie procesu

Počáteční studie procesu není ve společnosti prováděna. Je prováděna pouze analýza

způsobilosti procesu u sériové výroby. Počáteční studie procesu tedy není součástí 

procesu schvalování dílů do výroby a není tak součástí Zprávy z prvního vzorkování.

12) Dokumentace kvalifikované laboratoře

Společnost OEZ s.r.o. má akreditovanou laboratoř, a dokumenty vytvořené v této 

laboratoři jsou tedy kvalifikované. Všechny dokumenty pořízené laboratoří v rámci 

schvalování dílů do výroby jsou přikládány ke Zprávě z prvního vzorkování.
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13) Protokol o schválení vzhledu

Dokument o schválení vzhledu je požadován pouze u pohledových dílů. Je tady 

součástí pouze v některých případech při předkládání Zprávy z prvního vzorkování.

14) Vzorky výrobních dílů

Vzorky jsou předkládány v takovém množství, které je vhodné pro účel schvalování 

do sériové výroby. Tyto vzorky po schválení slouží jako referenční vzorky, které jsou 

uchovány jak u dodavatele, tak i u odběratele a jsou označeny jako referenční vzorky.

15) Referenční vzorky

Referenční vzorky jsou označovány u všech schválených dílů a jsou vždy součástí 

prvního vzorkování. Jsou vždy vytvořeny dvě sady referenčních vzorků. Jedna sada 

zůstává u výrobce a druhá je zaslána zpět dodavateli, tak aby obě strany měli 

referenční vzorek pro případné porovnání s výrobky dodávané v sériové výrobě.

16) Kontrolní prostředky

Kontrolní prostředky jsou vždy stanoveny pro jednotlivé díly. Záznam o tom, jakých 

kontrolních prostředků má být využito pro kontrolu, se nachází v kontrolním plánu, 

který je součástí Zprávy z prvního vzorkování.

17) Specifické požadavky zákazníka

Pokud má zákazník specifické požadavky na výrobek, jsou sepsány do jednotného 

dokumentu a ten je pak přiložen ke Zprávě z prvního vzorkování, tak aby bylo lehce 

dohádatelné, o jaké specifické požadavky se jednalo. Smluvené specifické požadavky 

musejí být zapracovány do technické dokumentace.

18) Průvodka předložení dílu

Průvodka předložení dílu je ve společnosti zpracovávána pod názvem Zpráva 

z prvního vzorkování. Je zhotovena u každého dílu a je vždy předkládána zákazníkovi 

spolu s doplňujícími dokumenty, které byly v rámci schvalování výroby zhotoveny 

v souvislosti s daným výrobkem.
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Z uvedené tabulky 3.2 je patrné, že společnost OEZ plně splňuje 9 požadavků, které 

uvádí PPAP, částečně pak splňuje dalších 7 požadavků. Mezi požadavky, které společnost 

zcela opomíjí, patří studie analýzy systému měření a počáteční studie procesu.

Mezi požadavky, které společnost splňuje částečně nebo pouze v některých případech 

patří technické schválení zákazníkem, FMEA návrhu, vývojový diagram procesu, FMEA 

procesu, záznamy o výsledcích zkoušek materiálů, protokol o schválení vzhledu a specifické 

požadavky zákazníka. Bylo by vhodné, uvažovat alespoň do budoucna o zařazení plnění 

některých z těchto požadavků v každém procesu schvalování dílů do sériové výroby. Mohlo 

by se jednat například o požadavky FMEA návrhu a FMEA procesu, které jsou již 

zpracovávány, ale nejsou součástí procesu schvalování dílů do sériové výroby. Zpracování 

vývojového diagramu procesu nezabere příliš mnoho času, ale má velkou vypovídající 

hodnotu. Každý pracovník pokud nahlédne do Zprávy z prvního vzorkování a uvidí vývojový 

diagram daného procesu je ihned obeznámen s procesem výroby.

Studie analýzy systému měření poskytuje důležitá fakta, která jsou využívána při 

rozhodování o procesech. Pokud se analýza systému měření neprovádí, výrobce nemá o 

procesu úplné informace a může tak docházet k chybnému rozhodování. Je tedy vhodné do 

procesu schvalování dílů zařadit analýzu systému měření, aby informace o procesu výroby 

byly co nejkomplexnější. Pro analýzu systému měření existuje několik metod, kterých se dá 

využít. Stanoví se opakovatelnost, reprodukovatelnost, linearita, strannost a další ukazatele, 

podle kterých se hodnotí systém měření.

Počáteční studie procesu je v některých zdrojích uváděna také pod názvem předběžná 

způsobilost procesu. Předběžná způsobilost procesu se vyhodnocuje obdobně jako klasická 

způsobilost procesu, která je ve společnosti zpracovávána. Je nutné předem stanovit úroveň 

předběžné způsobilosti procesu, aby byly jasně stanoveny hranice, kdy je proces přijatelný a 

kdy ne. Tato hranice se ve většině případů pohybuje na ��� > 1,3. Hodnota 1,33 je však 

hranicí, kdy výsledky předběžné způsobilosti musejí být konzultovány se zákazníkem. Aby 

byl proces výroby přijat, bez jakýchkoliv podmínek, mělo by být ��� > 1,67.

Z předchozí analýzy vyplynulo, že společnost OEZ by se měla zaměřit především na 

doplnění zcela opomíjených požadavků v procesu schvalování dílů do výroby, tedy na 

počáteční studii procesu a studii analýzy systému měření. A poté zvážit možnost zapracování 

dalších požadavků, které zpracovává částečně, nebo pouze v některých případech.
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Společnost OEZ se po konzultaci zjištěných nedostatků rozhodla prioritně zaměřit na 

studii analýzy systému měření a na její zařazení do procesu schvalování prvních vzorků. 

Podle priorit pak bude zařazovat do procesu schvalování další požadavky, které neplní nebo je 

splňuje pouze z části.

Pro další část mé práce byla zvolena studie analýzy systému měření. 
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3.3 Analýza systému měření

Z předchozího porovnání je vidět, že v procesu schvalování dílů do výroby ve 

společnosti OEZ s.r.o. oproti automobilovému průmyslu chybí analýza systému měření. 

Analýza systému měření poskytuje důležité informace a fakta, která jsou využívána při 

rozhodování o procesech.

Analýza systému měření je zařazena do procesu schvalování dílů do sériové výroby. 

Je tedy vhodné ji zařadit do časového období, kdy jsou zpracovávány jiné jednotlivé podklady 

pro schvalování dílů do výroby pro jednotlivý díl. Měla by být zpracovávána v období, kdy 

probíhá ověřovací (předsériová) výroba daného dílu. Hodnoty pro analýzu systému měření by 

měly být získávány přímo na místě, kde bude následná sériová výroba probíhat. Měření by 

mělo být prováděno pracovníky, kteří budou kontrolovat následnou sériovou výrobu. U 

samotného procesu měření by měl být přítomen pracovník, který bude mít odpovědnost za 

provedení analýzy systému měření, například metrolog. Ten bude měření řídit a zapisovat 

jeho výsledky, tak aby operátoři, nebyli ovlivněni výsledky předchozích měření. Naměřené 

hodnoty na jednotlivých kusech musejí být správně a čitelně zaznamenány a z těchto výsledků 

musí být provedena analýza systému měření, kdy dojde k vyhodnocení opakovatelnosti, 

reprodukovatelnosti a společné opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Po vyhodnocení 

analýzy by měly být výsledky předány technikovi dodavatelské kvality, který je zapojen do 

schvalování daného dílu do sériové výroby. Technik dodavatelské kvality by měl vydat 

konečné rozhodnutí, zda je systém měření přijatelný, nebo zda je nutné ho zlepšit. Výsledky 

analýzy systému měření by měly být zpracovány do přehledného dokumentu, který se bude 

přikládat ke Zprávě z prvního vzorkování a bude tak dokladem, který potvrzuje přijatelný 

systém měření daného dílu.

Pro analýzu systému měření jsem vytvořila metodický pokyn, který by mohl být 

použit jako pokyn pro zpracování jednotlivých analýz a vyhodnocení výsledků. Metodický 

pokyn obsahuje všechny potřebné informace pro vyhodnocení analýzy systému měření podle 

GRR analýzy – metody průměrů a rozpětí a je přiložen v příloze 3.

Dále je v následující části práce zpracována případová studie týkající se analýzy 

systému měření na vybraném schvalovaném dílu.



3.4 Případová studie analýzy systému měření

V následující analýze 

pomocí GRR analýzy, metodou průměrů a rozpětí. 

samostatně odlišit variabilitu vyvolanou opakovatelností a reprodukovatelností. 

byla vyhodnocena opakovatelnost měření, reprodukovatelnost měření a

reprodukovatelnost měření. Opakovatelnost je variabilita výsledků měření získaných pomocí 

jednoho měřícího zařízení, které bylo použito jedním operátorem, při měření stejné 

charakteristiky na identickém dílu. Reprodukovatelnost je označov

průměru měření prováděných různými operátory za použití stejného měřící

identickém dílu. Opakovatelnost a reprodukovatelnost měř

variability opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

Analýza systému měření 

1) Výběr systému měření

Pro měření byt zvolen unašeč (Plunger). Jeho kons

3.3. 

Obrázek 3.1: Unašeč zvo
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Případová studie analýzy systému měření

následující analýze byla vyhodnocena reprodukovatelnost a opako

pomocí GRR analýzy, metodou průměrů a rozpětí. Výhodou této metody je to, že lze 

samostatně odlišit variabilitu vyvolanou opakovatelností a reprodukovatelností. 

opakovatelnost měření, reprodukovatelnost měření a

reprodukovatelnost měření. Opakovatelnost je variabilita výsledků měření získaných pomocí 

jednoho měřícího zařízení, které bylo použito jedním operátorem, při měření stejné 

charakteristiky na identickém dílu. Reprodukovatelnost je označov

průměru měření prováděných různými operátory za použití stejného měřící

identickém dílu. Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření je odhad

variability opakovatelnosti a reprodukovatelnosti [14].

systému měření byla provedena v několika následujících krocích.

Výběr systému měření

Pro měření byt zvolen unašeč (Plunger). Jeho konstrukce je vidět na obrázku 3.1,

Obrázek 3.2: Unašeč zvolený pro měření: Unašeč zvolený pro měření

reprodukovatelnost a opakovatelnost měření 

Výhodou této metody je to, že lze 

samostatně odlišit variabilitu vyvolanou opakovatelností a reprodukovatelností. Samostatně 

opakovatelnost měření, reprodukovatelnost měření a opakovatelnost a 

reprodukovatelnost měření. Opakovatelnost je variabilita výsledků měření získaných pomocí 

jednoho měřícího zařízení, které bylo použito jedním operátorem, při měření stejné 

charakteristiky na identickém dílu. Reprodukovatelnost je označována jako variabilita 

průměru měření prováděných různými operátory za použití stejného měřícího zařízení na 

je odhadem kombinované 

několika následujících krocích.

trukce je vidět na obrázku 3.1, 3.2 a 

: Unašeč zvolený pro měření



Pro měření byl zvolen 

zaznamenán v kontrolním plánu jako rozměr, který musí být kontrolován.

tedy rozměr 17,05 mm s

výškoměru TESA hite 400

výrobě.

2) Stanovení základních parametrů analýzy

Měření provedli dva operátoři a vždy 

by operátoři věděli, který vzorek měř

3) Výběr měřených kusů

Ze 40 vyrobených kusů 

výrobní rozpětí. 

Obrázek 3.3
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Pro měření byl zvolen rozměr, který je na daném dílu považován za důležitý a je 

kontrolním plánu jako rozměr, který musí být kontrolován.

rozměr 17,05 mm s oboustrannou tolerancí 0,05 mm. Měření 

A hite 400, na kterém bude prováděna kontrola kusů i v

Stanovení základních parametrů analýzy

dva operátoři a vždy byly provedeny dvě měření jednoho vzorku, aniž 

věděli, který vzorek měří.

Výběr měřených kusů

0 vyrobených kusů unašeče bylo vybráno 10 kusů, tak aby rovnoměrně pokrývaly 

3: Unašeč zvolený pro měření se zvýrazněným rozměrem měření

rozměr, který je na daném dílu považován za důležitý a je 

kontrolním plánu jako rozměr, který musí být kontrolován. Měřen byl 

oboustrannou tolerancí 0,05 mm. Měření bylo provedeno na 

bude prováděna kontrola kusů i v sériové 

dvě měření jednoho vzorku, aniž 

šeče bylo vybráno 10 kusů, tak aby rovnoměrně pokrývaly 

: Unašeč zvolený pro měření se zvýrazněným rozměrem měření
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4) Vlastní měření

Měření bylo provedeno dvěma operátory, na výškoměru TESA hite 400. Výškoměr je 

na obrázku 3.4 a samotný průběh měření na obrázku 3.5.

Výsledky měření jsou zapsány v tabulce 3.3.

Tabulka 3.3: Tabulka naměřených hodnot

Operátor Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
1 17,040 17,027 17,059 17,044 17,063 17,099 17,086 17,072 17,075 17,065

2 17,042 17,031 17,054 17,04 17,06 17,091 17,084 17,075 17,077 17,064

2
1 17,045 17,03 17,054 17,037 17,064 17,099 17,082 17,07 17,076 17,066

2 17,043 17,033 17,057 17,041 17,06 17,094 17,089 17,074 17,073 17,065

5) Ověření statistické zvládnutosti procesu měření z hlediska opakovaných měření

Pro ověření statistické zvládnutosti využijeme regulační diagram pro rozpětí. 

Obrázek 3.5: Výškoměr TESA hite 400

Obrázek 3.4: Měření unašeče na výškoměru
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Do diagramu byly vynášeny hodnoty Rij., které vypočteme dle vztahu:

���. = max ���� −min ����  (3.1)

tedy

��� = 17,042 − 17,040 = 0,02

��� = 17,031 − 17,027 = 0,04

Další vypočtené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 3.4.

Tabulka 3.4: Vypočtené hodnoty Rij a ����.

Operátor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Průměr

1
����. 17,041 17,029 17,057 17,042 17,062 17,095 17,085 17,074 17,076 17,065 17,062

Rij. 0,002 0,004 0,005 0,004 0,003 0,008 0,002 0,003 0,002 0,001 0,003

2
����. 17,044 17,032 17,056 17,039 17,062 17,097 17,086 17,072 17,075 17,066 17,063

Rij. 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,007 0,004 0,003 0,001 0,004

Z vypočtených hodnot vidíme, že větší variabilitu má operátor 2.

Meze pro regulační diagram vypočteme dle následujících vztahů

�� = �� =
∑ ���..
�
���

�
    kde ���.. =

∑ ���
�
���

�
      (3.2; 3.3)

���� = �� ∗ �� (3.4)

���� = �� ∗ �� (3.5)

D3 a D4 jsou koeficienty závislé na počtu opakování n. (Příloha 1) 

�� = �� =
(0,003 + 0,004)

2
= �, ����

��� = 3,267 ∗ 0,0035 = �, ������

��� = 0 ∗ 0,0035 = �
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Obrázek 3.6: Regulační diagram pro rozpětí opakovaných měření

Z regulačního diagramu pro rozpětí opakovaných měření na obrázku 3.6 je patrné, že 

regulační diagram nesignalizuje žádnou z hodnot mimo regulační meze a vykazuje 

statistickou zvládnutost procesu měření z hlediska variability opakovaných měření. 

Můžeme pokračovat dalším krokem analýzy.

6) Vyhodnocení opakovatelnosti měření

Opakovatelnost měření byla vyhodnocena dle vztahu:

�� = �� =
��

��
∗

(3.6)

kde:

�� - směrodatná odchylka opakovatelnosti

��
∗ - koeficient závislý na opakovatelnosti měření a součinu počtu vzorků a počtu 

operátorů (Příloha 2)

�� = �� =
��

��
∗ =

0,0035

1,12838
= �, ������

0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009

0,01
0,011
0,012

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R
o

zp
ě

tí

Číslo měřeného kusu

Regulační diagram pro rozpětí  opakovaných 
měření

Operátor 1

Operátor 2

CL

UCL

LCL
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7) Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření

Nejprve bylo nutné stanovit hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření 

jednotlivých vzorků jednotlivými operátory dle vztahu:

�̅��. =
∑ ����
�
���

�
(3.7)

kde:

���� - hodnoty získané opakovaným měřením daného kusu daným operátorem

�− počet opakovaných měření

po dosazení 

����. =
17,040 + 17,042

2
= ��, ���

����. =
17,027 + 17,031

2
= ��, ���

Další vypočtené hodnoty jsou v tabulce 3.4.

Dále byly stanoveny hodnoty aritmetických průměrů měření všech kusů jednotlivými 

operátory dle vztahu:

�̅�.. =
∑ ∑ ����

�
���

�
���

�∗�
(3.8)

kde:

r – je počet měřených vzorků

Po dosazení dostáváme hodnoty

���.. = ��, ���

���.. = ��, ���
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Dále na základě stanovených hodnot bylo vypočteno variační rozpětí těchto průměrů 

R0:

�� = max �̅�.. −min �̅�.. 	 ; � ∈ 〈1; ℎ〉 (3.9)

kde:

max �̅�.. - maximální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků 

jednotlivými operátory

min �̅�.. – minimální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků 

jednotlivými operátory

h – počet operátorů

�� = 17,063 − 17,062 = �, ���

Na základě stanovené hodnoty R0 lze vyhodnotit reprodukovatelnost měření (AV) dle 

vztahu:

�� = �(��)� −
(��)�

�∗�
= ��

��

��
∗�

�
−

(��)�

�∗�
(3.10)

kde:

�� - směrodatná odchylka reprodukovatelnosti

�− počet měřených kusů

� - počet opakovaných měření

��
∗ - koeficient závislý na počtu operátorů (m – počet operátorů, g=1), (Příloha 2)
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�� = ��
��

��
∗�

�

−
(��)�

� ∗ �
= ��

0,001

1,41421
�
�

−
(0,003102)�

2 ∗ 10
= �, ������

8) Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

Na základě stanovené opakovatelnosti měření (EV) a reprodukovatelnosti měření 

(AV) měření bude vyhodnocena opakovatelnost a reprodukovatelnost měření (GRR) 

dle vztahu:

��� = �(��)� + (��)� (3.11)

Po dosazení

��� = �(0,003103)� + (0,000137)� = �, ������

9) Vyhodnocení variability mezi měřenými vzorky (PV)

Pro stanovení variability mezi měřenými vzorky nejprve vyhodnotíme aritmetické 

průměry jednotlivých vzorků všemi operátory. K výpočtu využijeme průměrných 

hodnot opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory (tabulka 3.4) 

dle vztahu:

�̅.�. =
∑ �̅��.
�
���

�
(3.12)

��.�. =
17,041 + 17,044

2
= ��, ���

��.�. =
17,029 + 17,032

2
= ��, ���

Další vypočtené hodnoty jsou zapsány v následující tabulce 3.5.



64

Tabulka 3.5: Hodnoty �� .�.	pro jednotlivé vzorky

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�̅.�. 17,043 17,030 17,056 17,041 17,062 17,096 17,085 17,073 17,075 17,065

Z vypočtených hodnot dále byla stanovena hodnota variačního rozpětí aritmetických 

průměrů všech měření jednotlivých kusů Rp dle vztahu:

�� = max �̅.�. −min �̅.�. ; � ∈ 〈1; �〉  (3.13)

kde:

max �̅.�. – maximální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých 

kusů

min �̅.�. – minimální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů

�� = 17,096 − 17,030 = �, ���

Pro stanovení variability měření mezi kusy (PV) využijeme vztahu:

�� = �� =
��

��
∗

(3.14)

kde:

�� - směrodatná odchylka znaku u měření kusů

��
∗ - koeficient závislý na počtu měřených vzorků (m – počet měřených vzorků, g=1), 

(Příloha 2)
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po dosazení

�� = �� =
0,065

3,17905
= �, ���

10) Vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi vzorky

Vhodnost systému měření pro posouzení variability mezi měřenými vzorky byla 

vyhodnocena pomocí regulačního diagramu průměrů opakovaných měření 

jednotlivých kusů jednotlivými operátory. Vztahy pro výpočet centrální přímky, dolní 

a horní regulační meze byly vypočteny dle následujících vztahů:

�� = �̿ =
∑ �̅�..
�
���

�
(3.15)

��� = �̿ + �� ∗ �� (3.16)

��� = �̿ − �� ∗ �� (3.17)

kde:

��..- aritmetické průměry měření všech kusů jednotlivými operátory

A2 – koeficient závislý na počtu opakovaných měření (rozsahu podskupiny), (Příloha 

1)

�� – průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory

Po dosazení:

�� = �̿ =
17,062 + 17,063

2
= ��, ����

��� = 17,0625 + 1,880 ∗ 0,0035 = ��, �����

��� = 17,0625 − 1,880 ∗ 0,0035 = ��, �����
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Obrázek 3.7: Regulační diagram pro průměry opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými operátory

Z regulačního diagramu na obrázku 3.7 je patrné, že 70% hodnot je mimo regulační 

meze (mimo regulační meze je 14 hodnot z 20) a jedná se u obou operátorů o stejné 

hodnoty. Jelikož je mimo regulační meze více než 50% procent hodnot, lze systém 

měření považovat za vhodný k posouzení variability mezi kusy.

11) Vyhodnocení celkové variability

Pomocí hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a variability mezi měřenými 

vzorky byla vyhodnocena celková variabilita (TV) dle vztahu:

�� = �(���)� + (��)� (3.18)

�� = �(0,003105)� + (0,021)� = �0,000434 = �, �����
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12) Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové 

variability

Dalším krokem při analýze je vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti v procentech z celkové variability. Hodnoty 

byly vypočteny podle vztahů:

%�� =
��

��
∗ 100 (3.19)

%�� =
��

��
∗ 100 (3.20)

%��� =
���

��
∗ 100 (3.21)

po dosazení

%�� =
0,003102

0,02084
∗ 100 = ��, �����%

%�� =
0,000137

0,02084
∗ 100 = �, ������%

%��� =
0,003105

0,02084
∗ 100 = ��, �����%

13) Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit

Na základě vypočtených hodnot v předchozích krocích, a to na základě variability 

mezi kusy (PV) a hodnoty opakovatelnosti (GRR) byl vyhodnocen počet různých 

kategorií (ndc), které lze systémem měření rozlišit. Hodnota ndc byla vypočtena podle 

vztahu:

��� = 1,41 ∗
��

���
(3.22)
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Po dosazení:

��� = 1,41 ∗
0,021

0,003105
= 9,537 =̇ 9

Hodnotu zaokrouhlujeme vždy dolů na celé číslo.

14) Vyhodnocení přijatelnosti systému měření

Pro posouzení vhodnosti systému měření je nejdůležitější procentuální vyjádření 

podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability (%GRR) a počet 

různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit. Kritéria pro posouzení jsou 

uvedena v následující tabulce 3.6 [15]:

Tabulka 3.6: Kritéria přijatelnosti při analýze opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

(%��� ≤ 10) ∩ (��� ≥ 5) Systém měření je přijatelný

(%��� > 10) ∩ (%��� ≤ 30)

∩ (��� ≥ 5)

Systém měření může být přijatelný (podle 

důležitosti aplikace, nákladů na měřidlo, 

nákladů na opravy, atd.)

(%��� > 30) ∩ (��� < 5)
Systém měření je nepřijatelný, je 

nutné ho zlepšit

Jelikož %GRR=14,90087 a ndc=9 určíme podle předchozí tabulky, zda je systém 

měření vyhovující. Podle tabulky kritérií pro posouzení je patrné, že systém měření 

může být přijatelný, protože %GRR je větší než 10 a menší než 30 a zároveň je ndc 

větší než 5. 

Vyhodnocení analýzy

Pro analýzu systému měření byl společností vybrán díl, který je momentálně 

v procesu schvalování do sériové výroby. Jedná se o unašeč, na kterém je sledován 

rozměr 17,05 mm s oboustrannou tolerancí 0,05 mm. Jedná se o rozměr, který je nutné 

měřit výškoměrem TESA hite 400 při sériové výrobě. Bylo provedeno měření 

vyrobených 40 kusů na tomtéž výškoměru, který je používán při kontrole sériové 
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výroby. Ze 40 změřených unášečů bylo vybráno 10 vzorků, které rovnoměrně 

pokrývají výrobní rozpětí. U těchto 10 vzorků pak bylo provedeno měření dvěma

operátory, tak aby operátor nevěděl, který vzorek právě měří. Vzorky byly zespodu 

označeny pořadovým číslem, tak aby operátor toto označení neviděl. Každý 

z operátorů měřil každý výrobek dvakrát. Naměřené hodnoty byly zaznamenávány na 

list papíru, aby žádný z operátorů nebyl ovlivněn výsledkem předchozího měření. 

Výsledky byly zapsány do přehledné tabulky a následně byla provedena analýza

systému měření. Pro vyhodnocení analýzy jsou důležité výsledky %GRR, tedy 

opakovatelnost a reprodukovatelnost z celkové variability v procentech a ndc, které 

určuje počet různých rozlišitelných kategorií. Kritéria pro vyhodnocení analýzy jsou 

stanovena v příručce pro analýzu systému měření. Kritéria jsou také uvedena také 

v tabulce 3.6 a podle ní určíme, zda je zvolený systém měření vyhovující. Pro systém 

měření unašeče vyšlo %GRR=14,90087 a ndc=9. Po porovnání výsledků s kritérii 

zjistíme, že systém měření pro unašeč může být přijatelný. Z dalších výsledků 

můžeme určit, zda na systém měření má větší vliv systém měření, nebo operátor, který 

měření provádí. Opakovatelnost z celkové variability v procentech (%EV) vyšla 

14,88651 a reprodukovatelnost z celkové variability v procentech (%AV) vyšla 

0,659489. Z výsledků je patrné, že větší vliv na příčiny variability má měřící 

prostředek, používaná metoda měření nebo nestabilní podmínky měření než operátor, 

který měření provádí.

Tento výsledek mohl být ovlivněn metodou měření, kdy měřený díl byl postaven 

na kovovou podložku, ze shora přidržen prstem a poté bylo provedeno měření. To, že 

nebyl díl pevně uchycen na měřené podložce, mohlo způsobit vyšší hodnotu

opakovatelnosti z celkové variability. Pokud by se díl pevně uchytil k podložce a při 

měření by nebyl přidržován prstem operátora, pravděpodobně by došlo k odstranění 

tohoto vlivu, a měření by tak mělo být přesnější. K upevnění měřeného kovového dílu 

k podložce by bylo vhodné použít například magnetický upínač, který by zajistil 

kolmé uchycení dílu k podložce. Nebo díl uchytit do přípravku, který by zajistil stálou 

polohu dílu.
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4 Závěr

Mým úkolem při zpracování této diplomové práce s názvem Aplikace procesu 

schvalování dílů do sériové výroby bylo analyzovat proces schvalování dílů do sériové 

výroby ve společnosti OEZ s.r.o. a navrhnout možná zlepšení. 

V první části této práce jsou shrnuty současné přístupy používané v procesu schvalování 

dílů do sériové výroby. Je zde porovnán přístup, který je využíván v USA a přístup, který byl 

navržen v Německu. V americké metodice je proces schvalování dílů do sériové výroby 

označován jako PPAP, který je součástí metodiky APQP. V německé metodice je tento proces 

označován jako PPF a je součástí VDA 2. Požadavky obou přístupů jsou z části odlišné, ale 

v podstatě se jedná o velmi podobné přístupy.

V druhé části byla provedena analýza současného stavu schvalování dílů do sériové 

výroby ve společnosti OEZ s.r.o. Měla jsem k dispozici směrnici vydanou společností 

Siemens, který vlastní společnost OEZ s.r.o. od roku 2007 a dále jsem měla metodický pokyn, 

který má platnost pouze ve společnosti OEZ s.r.o. Po podrobné analýze byly odhaleny

nedostatky v dokumentaci tak i v samotném procesu schvalování dílů do sériové výroby, které 

jsou v této části práce shrnuty.

Ve třetí části jsou uvedeny návrhy na úpravu dokumentace s vysvětlením, proč by 

k úpravě mělo dojít. Jednalo se především o drobné nedostatky a odlišnosti mezi směrnicí 

a metodickým pokynem. Bylo by vhodné do dokumentů návrhy přidat, tak aby dokumentace 

byla srozumitelná i pro nové pracovníky a byla snáze pochopitelná. 

Dále bylo provedeno porovnání současného přístupu a zpracovávání dokumentů v procesu 

prvního vzorkování s procesem schvalování dílů do výroby podle PPAP. V tabulce je 

jednoduše znázorněno, které požadavky organizace OEZ s.r.o. splňuje, které jen z části a 

které zcela vynechává. Je zde uvedeno doporučení, na které z požadavků se zaměřit prioritně 

a která doplnit do procesu schvalování dílů podle priorit organizace. Po provedení této 

analýzy bylo zjištěno, že společnost nezpracovává analýzu systému měření a počáteční studii 

procesu. Po konzultaci s odpovědnými pracovníky bylo rozhodnuto zaměřit se na studii 

analýzy systému měření.
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V další části práce byl navržen postup pro zavedení analýzy systému měření do procesu 

schvalování dílů do sériové výroby. Pro zpracovávání analýzy systému měření byl 

vypracován metodický pokyn, který je přiložen v příloze 3 a měl by sloužit jako návod pro 

zpracování této analýzy. Pro názornou ukázku je zpracována případová studie, kdy měření 

bylo provedeno podle metodického pokynu, který je uveden v příloze 3. Pro samotnou 

analýzu systému měření byl zvolen unašeč, který byl v procesu prvního vzorkování. Po 

provedení analýzy byly získány výsledky a ty byly porovnány se stanovenými kritérii. Pro 

vyhodnocení analýzy je důležitá hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové 

variability v procentech (%GRR) a hodnota počtu rozlišitelných kategorií (ndc). Z výsledků 

vyplynulo, že systém měření je přijatelný. Podle dalších získaných výsledků bylo zjištěno, že 

na proces měření má větší vliv systém měření než operátor, který měření provádí. Bylo by 

vhodné při měření použít například magnetický upínač, který zajistí, že měřený kovový díl, 

bude pevně a kolmo připevněn na podložku a měření tak bude přesnější. Nebo by bylo možné 

při měření použít přípravek, který by zajistil pevné uchycení dílu a tak by nebylo měření 

ovlivněno držením dílu rukou operátora na podložce.

Bylo by vhodné analýzu systému měření zařadit do procesu schvalování dílů do sériové 

výroby, tak aby byly informace o schvalovaných výrobcích co nejkomplexnější a měly

dobrou vypovídající hodnotu. Analýza systému měření by měla být zařazena do procesu 

schvalování v čase, kdy probíhá ověřovací výroba a je tak možné provést dané měření. 

Metrolog, který zpracuje analýzu, ji předá technikovi dodavatelské kvality, a ten vydá 

konečné rozhodnutí, zda je systém měření vyhovující, nebo zda se musí vylepšit. Pro 

snadnější zavedení analýzy systému měření byl navržen metodický pokyn, kterým by se 

analýza systému měření měla řídit. Navržený metodický pokyn je přiložen v příloze 3.
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Použité zkratky

EV – opakovatelnost měření

AV – Reprodukovatelnost měření

GRR – Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření

PV – Variabilita mezi měřenými kusy

TV – Celková variabilita

ndc – počet kategorií

Odpovědnost

Odpovědnost za měření při analýze systému měření má metrolog, který získané výsledky 

předá technikovi dodavatelské kvality. Technik dodavatelské kvality vydá rozhodnutí, zda je 

systém měření přijatelný, nebo zda se musí zlepšit. Rozhodnutí a analýzy systému měření 

připojí ke Zprávě z prvního vzorkování.

Terminologie

Měření je definováno jako „pořizování čísel (nebo hodnot) hmotným věcem za účelem 

reprezentování jejich vzájemných vztahu s ohledem na konkrétní vlastnosti“. Proces 

pořizování čísel je definován jako proces měření, přičemž přiřazená hodnota je definována 

jako hodnota měření [1].

Měřidlo je libovolné zařízení používané k měření. 

Systém měření je soubor přístrojů nebo měřidel, etalonů, operací, metod, přípravků, 

softwaru, personálu, prostředí a předpokladů používaných ke kvantifikaci jednotky měření 

nebo ke stálému posuzování měření stěžejní charakteristiky [1].
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Etalon představuje 

- Přijatý základ pro porovnání

- Kritéria přijatelnosti

- Známou hodnotu v rozsahu stanovených mezí nejistoty

- Referenční hodnota [1]

Etalon by měl být provozní definicí. Měl by být definicí, která zajistí stejné výsledky, když ji 

aplikuje dodavatel i zákazník v odlišných časech.

Opakovatelnost

- Variabilita měření získaná jedním měřícím přístrojem, pokud jej operátor použije 

několikrát při měření identické charakteristiky u téhož dílu

- Variabilita v několika po sobě jdoucích zkouškách za konstantních a definovaných 

podmínek měření

- Obecně je označována jako EV – Variabilita zařízení

- Variabilita uvnitř systému [1]

Reprodukovatelnost

- Variabilita průměrů měření provedených různými operátory při použití stejného 

měřidla při měření charakteristiky u jednoho dílu

- Při kvalifikaci produktu a procesu může být chyba vyvolána operátorem, prostředím 

(časem) nebo metodou

- Obecně označována jako AV  - Variabilita operátora

Opakovatelnost a reprodukovatelnost měřidla

- Opakovatelnost a reprodukovatelnost měřidla je kombinovaný odhad opakovatelnosti 

a reprodukovatelnosti systému měření

- Způsobilost systému měření závisí na použité metody, kdy může i nemusí zahrnovat 

účinky času [1]
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GRR analýza – metoda průměrů a rozpětí

Analýzu systému měření provedeme v následujících krocích:

1 Výběr systému měření

Prvním krokem analýzy je ověření, zda je měřena správná veličina. K měření by mělo být 

vybráno měřidlo s dostatečnou rozlišovací schopností. Obvykle se vyžaduje možnost 

odečtu alespoň jedné desetiny z očekávané variability sledovaného znaku [2].

2 Stanovení základních parametrů analýzy

V tomto kroku určíme počet operátorů, kteří budou měření provádět, počet měřených 

vzorků a počet opakování měření. Minimálně jsou vyžadováni dva operátoři, alespoň 5 

měřených vzorků a 2 měření každého vzorku každým operátorem [2].

3 Výběr měřených kusů

Vzorky na kterých je analýza prováděna, musejí být vybrány z probíhajícího procesu tak, 

aby reprezentovaly a rovnoměrně pokrývaly celé výrobní rozpětí. Před měřením se 

vybrané vzorky označí, aby byly identifikovatelné [1].

4 Vlastní měření

Měření vybraných kusů se provádí v místě používání měřidla a všichni operátoři by měli 

používat stejný postup. Měření se vždy provádí v náhodném pořadí a operátoři, by neměli 

vědět, jaký vzorek právě měří (čísla na měřených kusech nesmí být viditelná). Při 

opakovaném měření daného vzorku by neměli znát výsledek předchozího měření. Aby 

byly podmínky měření dodrženy, je vyžadována účast pověřeného pracovníka, který 

zároveň zaznamenává výsledky z měření. Pro lepší orientaci ve výsledcích je vhodné 

zavést následující označení xijk, kde :

i ∈ 〈1; ℎ〉 - označení operátora (h je počet operátorů)

j ∈ 〈1; �〉 - číslo měřeného vzorku (r je počet měřených vzorků)

k∈ 〈1; �〉 – pořadí měření (n je počet měření jednoho vzorku jedním operátorem)



6

Následující tabulka 1 znázorňuje strukturu zaznamenávaných údajů:

Tabulka 7: Znázornění zaznamenávaných údajů z měření

Operátor (i)
Pořadí 

měření (k)

Číslo měřeného vzorku (j)

1 2 3 4 5

1
1 X111 X121 X131 X141 X151

2 X112 X122 X132 X142 X152

2
1 X211 X221 X231 X241 X251

2 X212 X222 X232 X242 X252

5 Ověření statistické zvládnutosti procesu měření z hlediska variability 

opakovaných měření

Prvním krokem při vyhodnocení analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření je

posouzení, zda je proces z hlediska variability opakovaných měření prováděných 

jednotlivými operátory statisticky zvládnutý. Proto v tomto kroku sestrojíme regulační 

diagram pro hodnoty variačního rozpětí opakovaných měření.

Z naměřených hodnot nejprve vypočteme hodnoty variačních rozpětí opakovaných 

měření jednotlivých vzorků provedených jednotlivými operátory podle vztahu [1]:

���. = max ���� −min ���� ; 		� ∈ 〈1; �〉

kde:

max ���� - maximální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem

min����- minimální hodnoty z měření daného vzorku daným operátorem
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Dále stanovíme hodnotu průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované 

jednotlivými operátory dle vztahu [2]:

���.. =
∑ ���.
�
���

�

kde:

���.- hodnoty variačního rozpětí opakovaných měření dosahované jednotlivými operátory

� − počet kusů

Úroveň centrální přímky v regulačním diagramu určíme podle vztahu [1]:

�� =
∑ ���..
�
���

ℎ

kde:

���.. - hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované 

jednotlivými operátory

ℎ − počet operátorů

Úroveň dolní a horní regulační meze pro regulační diagram určíme podle následujících 

vztahů:

��� = �� ∗ ��

��� = �� ∗ ��

kde:

��, �� – koeficienty závislé na rozsahu podskupiny (Příloha 1)
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6 Vyhodnocení opakovatelnosti měření

Pokud proces dosáhne statisticky zvládnutého stavu, lze stanovit hodnotu opakovatelnosti 

měření (EV), pomocí vztahu [1]:

�� = �� =
���

��
∗

kde:

�� - směrodatná odchylka opakovatelnosti

��
∗ - koeficient závislý na opakovatelnosti měření a součinu počtu vzorků a počtu 

operátorů (Příloha 2)

7 Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření

Reprodukovatelnost měření charakterizuje variabilitu mezi operátory. Nejprve je potřeba 

stanovit hodnoty aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých vzorků 

jednotlivými operátory dle vztahu [1]:

�̅��. =
∑ ����
�
���

�

kde:

���� - hodnoty získané opakovaným měřením daného kusu daných operátorem

�− počet opakovaných měření

Dále stanovíme hodnoty aritmetických průměrů měření všech kusů jednotlivými 

operátory dle vztahu:

��.. =
∑ �̅��.
�
���

�

kde:

r – je počet měřených vzorků
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Dále na základě stanovených hodnot vypočteme variační rozpětí těchto průměrů R0:

�� = max �̅�.. −min �̅�.. 	 ; � ∈ 〈1; ℎ〉

kde:

max �̅�.. - maximální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými 

operátory

min �̅�.. – minimální hodnota z aritmetických průměrů měření všech vzorků jednotlivými 

operátory

h – počet operátorů

Na základě stanovené hodnoty R0 lze vyhodnotit reprodukovatelnost měření (AV) dle 

vztahu [1]:

�� = �(��)� −
(��)�

� ∗ �
= ��

��

��
∗�

�

−
(��)�

� ∗ �

kde:

�� - směrodatná odchylka reprodukovatelnosti

�− počet měřených kusů

� - počet opakovaných měření

��
∗ - koeficient závislý na počtu operátorů (m – počet operátorů, g=1) (Příloha 2)

8 Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

Na základě stanovené opakovatelnosti (EV) a reprodukovatelnosti (AV) měření 

vyhodnotíme opakovatelnost a reprodukovatelnost měření (GRR) dle vztahu:

��� = �(��)� + (��)�
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Tato hodnota však ještě nevypovídá o vhodnosti analyzovaného systému měření, protože 

není vztažena k celkové variabilitě (TV). Celkovou variabilitu vypočítáme pomocí 

vyhodnocené variability mezi měřenými vzorky (PV) [1].

9 Vyhodnocení variability mezi měřenými vzorky (PV)

Pro stanovení variability mezi měřenými vzorky nejprve vyhodnotíme aritmetické 

průměry jednotlivých vzorků všemi operátory. K výpočtu využijeme průměrných hodnot 

opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory dle vztahu [1]:

�̅.�. =
∑ �̅��.
�
���

ℎ

Z vypočtených hodnot pak stanovíme hodnotu variačního rozpětí aritmetických průměrů 

všech měření jednotlivých kusů Rp dle vztahu:

�� = max �̅.�. −min �̅.�. ; � ∈ 〈1; �〉

kde:

max �̅.�. – maximální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů

min �̅.�. – minimální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů

Pro stanovení variability měření mezi kusy (PV) využijeme vztahu [1]:

�� = �� =
��

��
∗

kde:

�� - směrodatná odchylka znaku u měření kusů

��
∗ - koeficient závislý na počtu měřených vzorků (m – počet měřených vzorků, g=1)

(Příloha 2)
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10 Vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi 

vzorky

Vhodnost systému měření pro posouzení variability mezi měřenými vzorky vyhodnotíme 

pomocí regulačního diagramu průměrů opakovaných měření jednotlivých kusů 

jednotlivými operátory. Jedná se o zvláštní případ použití regulačního diagramu. 

Regulační diagram porovnává variabilitu dosahovanou u opakovaných měření stejných 

kusů s očekávanou variabilitou výrobního procesu.

K výpočtu centrální přímky a regulačních mezí využijeme vztahů:

�� = �̿ =
∑ �̅�..
�
���

ℎ

��� = �̿ + �� ∗ ��

��� = �̿ − �� ∗ ��

kde:

��..- aritmetické průměry měření všech kusů jednotlivými operátory

A2 – Koeficient závislý na počtu opakovaných měření (rozsahu podskupiny) (Příloha 1)

�� – průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory

Systém měření považujeme za vhodný pro posouzení variability mezi vzorky v případě, že 

více než 50% vynesených průměrů leží mimo regulační meze a operátoři se shodují v tom, 

o které kusy se jedná [2].
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11 Vyhodnocení celkové variability

Pomocí hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a variability mezi měřenými 

vzorky vyhodnotíme celkovou variabilitu (TV) dle vztahu [1]:

�� = �(���)� + (��)�

12 Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

z celkové variability

Dalším krokem při analýze je vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti v procentech z celkové variability. Hodnoty 

vypočítáme podle vztahů [1]:

%�� =
��

��
∗ 100

%�� =
��

��
∗ 100

%��� =
���

��
∗ 100

13 Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit

Na základě vypočtených hodnot v předchozích krocích, a to na základě variability mezi 

kusy (PV) a hodnoty opakovatelnosti (GRR) vyhodnotíme počet různých kategorií (ndc), 

které lze systémem měření rozlišit. Hodnota ndc je dalším ukazatelem přijatelnosti 

systému měření a vypočteme ho podle vztahu:

��� = 1,41 ∗
��

���

Vypočtená hodnota se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů [1].
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14 Vyhodnocení přijatelnosti systému měření

Pro posouzení vhodnosti systému měření je nejdůležitější procentuální vyjádření podílu 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability (%GRR) a počet různých 

kategorií, které lze systémem měření rozlišit. Kritéria pro posouzení jsou uvedena 

v následující tabulce [2]:

Tabulka 8: Kritéria přijatelnosti při analýze opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

(%��� ≤ 10) ∩ (��� ≥ 5)
Systém měření je přijatelný

(%��� > 10) ∩ (%��� ≤ 30) ∩ (��� ≥ 5)

Systém měření může být přijatelný (podle 

důležitosti aplikace, nákladů na měřidlo, 

nákladů na opravy, atd.)

(%��� > 30) ∩ (��� < 5)
Systém měření je nepřijatelný, je nutné ho 

zlepšit

Důležité informace získáme také z hodnoty podílu opakovatelnosti měření. Pokud je tato 

hodnota vysoká je potřeba příčiny variability hledat v používaném měřícím prostředku, 

používané metodě měření nebo v nestabilních podmínkách měření.

V případě, že je vysoká hodnota podílu reprodukovatelnosti měření je třeba příčiny 

variability hledat v rozdílných přístupech jednotlivých operátorů, v jejich dovednostech 

(například schopnosti správně odečítat naměřené údaje) [2].

Literatura:

[1] Analýza systému měření (MSA) 4. vyd. Překlad Ivana Petrašová. Praha: Česká 

společnost pro jakost, 2010, 231 s. ISBN 978-80-02-02323-5.

[2] PLURA, Jiří. Plánování jakosti II: Studijní materiály pro studijní obor Management

jakosti. Ostrava, 2010, 170 s.



14

Příloha 1: Koeficienty pro odhad směrodatné odchylky a výpočet regulačních 

mezí

Rozsah 
podskupin

A2 D3 D4 C4 d2

2 1,88 0 3,267 0,7979 1,128

3 1,023 0 2,574 0,8862 1,693

4 0,729 0 2,282 0,9213 2,059

5 0,577 0 2,114 0,94 2,326

6 0,483 0 2,004 0,9515 2,534

7 0,419 0,076 1,924 0,9594 2,704

8 0,373 0,136 1,864 0,965 2,847

9 0,337 0,184 1,816 0,9693 2,97

10 0,308 0,223 1,777 0,9727 3,078

11 0,285 0,256 1,744 0,9754 3,173

12 0,266 0,283 1,717 0,9776 3,258

13 0,249 0,307 1,693 0,9794 3,336

14 0,235 0,328 1,672 0,981 3,407

15 0,223 0,347 1,653 0,9823 3,472

16 0,212 0,363 1,637 0,9835 3,532

17 0,203 0,378 1,622 0,9845 3,588

18 0,194 0,391 1,608 0,9854 3,64

19 0,187 0,403 1,597 0,9862 3,689

20 0,18 0,415 1,585 0,9869 3,735

21 0,173 0,425 1,575 0,9876 3,778

22 0,167 0,434 1,566 0,9882 3,918

23 0,162 0,443 1,557 0,9887 3,858

24 0,157 0,451 1,548 0,9892 3,895

25 0,153 0,459 1,541 0,9896 3,931

Příloha 1: Koeficienty pro odhad směrodatné odchylky a výpočet regulačních mezí
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Příloha 2: Tabulka ��
∗

Příloha 2: Hodnoty související s rozdělením průměrného rozpět




