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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce je zpracována na téma: Zlepšení procesu zavádění nových výrobků v 

organizaci vyrábějící gumové a plastové díly a následný návrh na zlepšení tohoto procesu ve 

společnosti United Polymers s.r.o.  

 

Po provedení analýzy současného stavu byly identifikovány problémy, kterými se diplomová 

práce dále zabývá. Mezi hlavní nedostatky v procesu patří problém v komunikaci mezi 

jednotlivými odděleními, neúplné vyplňování dokumentů ze strany technologie, pozdní či 

chybějící oznamování zavádění nových výrobků výstupní kontrole, nedostatečná  FMEA 

procesu, nepřesný vývojový diagramu procesu APQP, nedostatky směrnic APQP a PPAP a 

chyby při zápisech do systému MFGpro. Na každý z těchto problémů byly zpracovány 

návrhy, jak dané problémy řešit. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
APQP, VDA,PPAP, PPF, proces schvalování dílů do sériové výroby. 

 

ABSTRACT 
 

The topic of this thesis is: Improvement of the process of implementation of new products in 

the organization producing rubber and plastic parts and following design to enhance this 

process in the United Polymers s.r.o. 

The thesis deals with problems identified after analysis of current state of the production. The 

main weaknesses in the process are problems in communication between different 

departments, incomplete filling of documents by technology department, late or missing 

notification of the new production to the output control department, insufficient FMEA 

process, inaccurate APQP process flowcharts, deficiencies directives APQP and PPAP and 

errors in entries into the MFGpro system. The suggestions of how to resolve relevant 

problems were elaborated. 

KEY WORDS 
APQP, VDA, PPAP, PPF, parts approval process for serial production.  
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SEZNAM ZKRATEK 
 

AAR     Appearance Approval Report (protokol o schválení vzhledu) 

APQP Advanced Product Quality Planning and Control Plan 

(Pokročilé plánování jakosti produktu a kontrolní plán) 

AQP     Advanced quality planning (Pokročilé plánování jakosti) 

Cmk     Index krátkodobé způsobilosti 

CP     Control Plan (Kontrolní plán) 

Cpk     Index způsobilosti procesu 

CSR Corporate social responsibility (Společenská odpovědnost 

firem) 

ČSN     Česká státní norma 

DFMA Design For Manufacturing and Assembly  (jde o více je metod 

a soubor nástrojů, které se orientují na optimalizaci a redukci 

nákladů produktu. 

DFMEA Failure Mode and Effects Analysis – Analýza možných vad a 

jejich důsledku (FMEA návrhu) 

DOE     Design of Experiments (Plánování experimentů) 

EMS Environmental Management System (Environmentální systém 

managementu jakosti) 

EN     Evropská norma 

FC     Flow Chart (Tok výroby) 

FTA     Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruch) 

HP     Havarijní plán 

IMDS International Material Data System (Mezinárodní systém 

materiálových dat) 

IS Informační systém 

ISO International Standards Organization (Mezinárodní organizace 

pro standardizaci) 

ISO/TS    Technická specifikace ISO v automobilovém průmyslu 

KPI     Key Performance Indicators (Klíčové ukazatele výkonnosti) 

MFGpro    Systém pro komplexní řízení logistiky a ekonomiky 

MSA     Measurement System Analysis (Analýza systému měření) 
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OO     Obchodní oddělení 

PFMEA Failure Mode and Effects Analysis – Analýza možných vad a 

jejich důsledku (FMEA procesu) 

PKIO     Pracovní a kontrolní instrukce operátora 

PPAP Production Part Approval Process (Proces schvalování dílu k 

výrobě) 

PPF Produktionsprozess und Produktfreigabe (Uvolnění výrobního 

procesu a produktu) 

Ppk     Index výkonnosti procesu 

PSW Part Submission Warrant (Průvodka předložení dílů) 

QE Quality Engineer (Inženýr jakosti) 

QM     Quality management (Oddělení jakosti) 

QMS     Quality Management System (Systém managementu jakosti) 

QS 9000 Oborová norma automobilového průmyslu, vypracována 

skupinou Chrysler / Ford / General Motors 

s.r.o.      Společnost s ručením omezeným 

SMJ Systémy management jakosti 

SOP     Start of Production (Začátek produkce) 

SPC     Statistical Process Control (Statistická regulace procesu) 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths (Metoda, jejíž 

pomocí je možné identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby) 

TEAM Zástupci obchodního oddělení, technologie, kvality, výroby a 

nákupu v závislosti na charakteru projektu 

TPV     Oddělení technologie 

TRIZ Teorie řešení inovačních úloh 

V     Oddělení výroby 

VDA Verband der Automobilindustrie (Sdružení automobilového 

průmyslu) 
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ÚVOD 
 

Pokud chce být firma či společnost v současném světě úspěšná, a to zejména 

v automobilovém průmyslu, kde je konkurence opravdu vysoká a požadavky zákazníků se 

neustále zvyšují, je důležité uplatňovat profesionální přístupy požadavků na management 

jakosti. Součástí těchto přístupů je také plánování jakosti a neustále zlepšování. Velmi 

důležité je pak zejména ve fází návrhu a vývoje, kde dochází k největšímu vzniku chyb a 

jejich odstranění je zde zásadní.  

Plánování jakosti však představuje celou řadu aktivit, které se celkově podílejí na výsledné 

jakosti produktů, ale také výrazně rozhoduje o spokojenosti zákazníka s výsledným 

produktem.  

Tato diplomová práce se zabývá pokročilým plánovaním jakosti produktů a s tím souvisejícím 

schvalováním dílů do sériové výroby. Tyto oblasti jsou obsaženy ve standardech QS 9000 a 

ve VDA užívaných pro automobilový průmysl.  

Co se týče schvalování dílů do sériové výroby, je pro automobilový průmysl uskutečňováno 

dle PPAP nebo PPF. Stanovují nám požadavky, které musí být splněny předtím, než je 

zahájena sériová výroba. Zákazník tak dle předem stanovených požadavků rozhodne 

schválením o začátku sériové výroby. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit s pomocí současných směrnic pro pokročilé plánování 

jakosti produktu a schvalování dílů do sériové výroby používaných ve společnosti a také 

vlastního průzkumu a dotazování zaměstnanců, analýzu současného stavu při zavádění 

nových výrobků ve společnosti United Polymers s.r.o.  

Dílčím cílem je pak také nalezení hlavních problémů, které budou příležitostí ke zlepšení při 

procesu zavádění nových výrobků. Tyto problémy bude nutné následně zanalyzovat a 

navrhnout vhodné možnosti řešení těchto problémů. 
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1 Úvod do problematiky plánování jakosti výrobků 
 

Životní cyklus výrobku lze charakterizovat jednotlivými fázemi, kterými daný výrobek 

prochází v průběhu celého svého života. Návaznost těchto fází je zobrazen na obr. 1 pomocí 

tzv. spirály jakosti, která právě onen průběh popisuje. Pokud není některé z fází věnována 

patřičná pozornost, pak může docházet k zhoršování a narušení výsledků dosažených 

v předcházejících fázích. I když každé z fází musí být věnována dostatečná pozornost, jelikož 

každá fáze přispívá k výsledné jakosti výrobků, musíme věnovat pozornost zejména 

předvýrobním etapám výroby. Tyto fáze mají totiž zásadní vliv na budoucí výrobek, jeho 

konkurenceschopnost, spokojenost zákazníků a zajišťují zisk společnosti. [6] 

 

Průzkum trhu 

Zajištění jakosti 

výrobních činitelů 

Volba strategie 

jakosti 

Výzkum a vývoj 

Návrh výrobku a 

procesu 

Ověřovací výroba Výroba 

Kontrola a 

zkoušení 

Balení a 

skladování 

Distribuce a prodej 

Údržba a servis při 

používání 

Likvidace po 

ukončení provozu 

Průzkum trhu 

Obr. 1 – Spirála jakosti [6] 
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V současné době je již všeobecně známo, že v předvýrobních etapách se rozhoduje až z 80% 

o výsledné jakosti výrobku, a díky tomuto faktu musíme odpovědnost za budoucnost jakosti 

výrobku inklinovat z původních míst od výrobních dělníků či technických kontrolorů na 

techniky a manažery jakosti. Je velmi důležité, abychom se zaměřili právě na management 

jakosti a zejména na fáze předvýrobních etap, jelikož právě zde jsme schopni předejít 

možným problémům v budoucnosti a mnohonásobně tak ušetřit na výdajích, které s každou 

následující fází procesu rostou, pokud tedy odhalíme nedostatky v předvýrobních etapách a ne 

až ve fázi výroby, významně na tom ušetříme. Bohužel ani dosud se ne vždy daří odhalit tyto 

problémy právě v již zmiňovaných předvýrobních etapách. Z obrázku 2 lze názorně vidět, kdy 

dochází ke vznikům neshod a kdy jsou tyto neshody odhalovány. Lze tedy vidět, že již z 80% 

jsou neshody odhaleny až v samotné výrobě. Důvodem pozdního odhalení neshod je zejména 

nedostatečná orientace na předvýrobní etapy. [6] 

 

Obr. 2 – Odhalování a vznik neshod v jednotlivých fázích života výrobku [6] 

Jedna z oblastí, která se zabývá právě předvýrobními etapami, je plánování jakosti. Plánování 

jakosti je jedna z důležitých částí managementu jakosti. Důležitým úkolem plánování jakosti 

je stanovit cíle a požadavky na jakost. Dále má za úkol stanovit požadavky na užití prvků 

v systému managementu jakosti a také definovat procesy a metody pro splnění cílů a 

požadavků. [6] 
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Plánování jakosti se dělí na tři základní části [6]: 

1. Plánování jakosti výrobku. 

2. Příprava a realizace řízení jakosti. 

3. Opatření k zlepšování jakosti. 

Abychom dosáhli efektivních výsledků, musíme využívat vhodné metody a nástroje. Mezi 

nástroje užívané před sériovou výrobou uplatňované v automobilovém průmyslu patří 

například tyto známé i méně známé metody a nástroje [8]: 

 Vývojový diagram, 

 Histogram,  

 Regulační karty, 

 Ishikawův diagram, 

 Paretův diagram, 

 Korelační diagram, 

 Kontingenční analýza, 

 Analýza rozptylu, 

 Regresní analýza, 

 Přezkoumání návrhu, 

 SWOT analýza, 

 FMEA, 

 Analýza stromu poruch (FTA – Fault Tree Analysis), 

 Plánování experimentů (DOE – Design of Experiments), 

 Zkoumání způsobilosti procesů, 

 DFMA – jde o více metod zaměřujících se na určitou oblast např. výrobu, montáž atd., 

 TRIZ – zkratka teorie řešení inovačních úloh, která zohledňuje objektivní zákony 

vývoje technických systémů a umožňuje tak cílené hledání řešení problémů, 

 Atd. 
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2 Analýza současných přístupů k plánování jakosti výrobků 
 

V současnosti jsou kladeny vysoké nároky na výslednou jakost výrobků. Pokud chce být 

organizace úspěšná, musí mít velmi dobré výsledky v uspokojování požadavků zákazníka. 

Aby byla organizace schopna tyto požadavky zákazníka naplňovat, musí uplatňovat vhodné 

přístupy k plánování jakosti výrobků. V následující částí diplomové práce jsou uvedeny 

některé z nejznámějších přístupů plánování jakosti výrobků využívaných zejména 

v automobilovém průmyslu. 

Pokročilé plánování jakosti (AQP) je obecná metodika pro všechny činnosti plánování jakosti 

ve všech odvětvích, a tedy APQP -  pokročilé plánování jakosti výrobků je ve své podstatě 

totéž jako AQP. Nicméně, tradiční APQP zdůrazňuje orientaci na jakost výrobku v 

automobilovém průmyslu. [15] 

Dalším přístupem k plánování jakosti výrobků v automobilovém průmyslu je pak metodika 

VDA 4.3. 

Abychom při plánování jakosti zajistili nízký výskyt problémů, měli bychom se zaměřit na 

základní oblasti, kde problémy vznikají. 

Při řešení problémů bychom se v první řadě měli vždy zamyslet, "proč" při plánování jakosti 

k některému z problémů došlo. Musíme vědět, že mnoho konkrétních odpovědí na otázku, 

proč se tak stalo, lze zodpovědět již těmito čtyřmi základními body a právě na ty bychom se 

měli zaměřit a vyvarovat se jich [15]: 

 Nemáme dostatek času, a tím pádem některé věci jednoduše zanedbáme. 

 Provedli jsme určitou činnost konkrétním a klasickým způsobem, a tím jsme 

minimalizovali naše úsilí. 

 Předpokládáme, že víme a rozumíme, co je po nás požadováno, a tím pádem jsme 

nenaslouchali pozorně. 

 Předpokládáme, že jelikož jsme ukončili daný projekt, bude tím již zlepšení 

automatické, a tak jsme obešli kroky pro zlepšování. 

Proto je důležité při plánováni jakosti produktů se na tyto čtyři základní body vždy zaměřit a 

vyvarovat se jim. 
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2.1 Plánování jakosti výrobků dle metodiky VDA 4.3 
 

Průběh metodiky VDA 4.3 se dělí do několika vzájemně se překrývajících fází, označovaných 

jako skupiny úloh. Skupiny úloh označují základní činnosti, jež jsou v průběhu vývoje 

výrobku a procesu realizovány. Jde o těchto sedm skupin úloh: 

1. Koncepce, 

2. Vývoj a ověřování výrobku, 

3. Plánování a ověřování procesu, 

4. Převzetí výrobku z hlediska zákazníka, 

5. Nakupování výrobních zdrojů, 

6. Výroba, 

7. Proces neustálého zlepšování, které jsou zobrazeny na obr. 3. [1] 

 

Skupiny úloh 

A 
Zakázka/p

optávka na 

projekt 

 

B 
Uvolnění 

k rámcové

mu vývoji 

výrobku a 

procesu 

C 
Uvolnění 

k detailním

u vývoji 

výrobku 

D 
Uvolnění 

k detailním

u plánování 

výrobního 

procesu 

E 
Uvolnění 

pro nákup 

a výrobu 

výrobních 

zdrojů 

F 
Uvolnění 

k sériové 

výrobě 

 

 

 

 

 

G 

 

Milníky 

Koncepce 

Vývoj a ověřování výrobku 

Plánování a ověřování výrobního procesu 

Převzetí výrobku z hlediska 

zákazníka 

Nakupování výrobních zdrojů 

Výroba 

Obr. 3 – Průběh plánování jakosti výrobku dle metodiky VDA 4.3 [1] 

Proces neustálého zlepšování 
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U této metodiky jsou stanoveny rozhodující milníky, jež nám zobrazují stanovená kontrolní 

místa, kde se posuzují výsledky, které jsou rozhodující, a které vznikly v průběhu zpracování 

jednotlivých úloh. U každého milníku se zpracovávají kontrolní otázky, které konkretizují, 

které činnosti mají být u každého z milníků splněny a také, které výsledky mají být 

předloženy. Po úspěšném splnění požadavků každého z milníku, je možno uvolnění a zahájení 

dalších prací. [1] 

Hlavní body kontrolních seznamů pro jednotlivé milníky [1]: 

MILNÍK A – Zakázka nebo poptávka na projekt. 

 Podniková strategie, 

 Hospodářská rámcová zadání, 

 Organizační rámcová zadání, 

 Koncepční tým, 

 Hlas zákazníka, 

 Analýza silných a slabých stránek. 

MILNÍK B – Uvolnění k rámcovému vývoji výrobku a procesu. 

 Přání, očekávání a požadavky zákazníků, 

 Cíle projektu a požadavky na proces, 

 Zkoumání vyrobitelnosti, 

 Koncepce výrobku a procesu, 

 Vedoucí projektu nebo organizace projektu 

 Plán projektu, 

 Plánování přezkoumání, 

 Informační tok a dokumentace projektu. 

MILNÍK C – Uvolnění k detailnímu vývoji výrobku. 

 Uvedení zdrojů projektování do pohotovosti, 

 Systémová FMEA nebo srovnatelné analýzy, 

 Seznam specifikací, 

 Důležité znaky, 

 Průkazy vyrobitelnosti, 
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 Specifikace výrobku a procesu, 

 Plánování zkoušek výrobku a procesu, 

 Nakupování služeb pro vývoj. 

MILNÍK D – Uvolnění k detailnímu plánování výrobního procesu. 

 Technické specifikace, 

 FMEA výrobku, 

 Důležité znaky výrobku, 

 Proces výroby prototypu, 

 Ověřování návrhu, 

 Zkoušky na základě vzorků (prototypů), 

 Požadavky na nové výrobní prostředky, 

 Požadavky na nové měřící a kontrolní systémy pro sériovou výrobu, 

 Výběr dodavatelů pro sériové díly. 

MILNÍK E – Uvolnění pro nákup a výrobu výrobních zdrojů. 

 Specifikace dílů a jejich uvolnění, 

 Určení dodavatelů, 

 Předpisy a požadavky logistiky, 

 FMEA procesu, 

 Specifické požadavky na výrobní prostředky, 

 Specifické požadavky projektu nebo zákazníka, 

 Plnění zadání na výrobek a výrobní proces, 

 Důležité znaky procesu. 

MILNÍK F – Uvolnění do sériové výroby. 

 Analýza rizik, 

 Zkoumání způsobilosti systému kontrol, 

 Způsobilost výrobních prostředků a zařízení, 

 Plány průběhu procesu, výroby a kontrol, 

 Specifikace sériových dodávek, 

 Výsledky zkoušek, 

 Balení, 
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 Ověřovací série, 

 Uvolnění výrobního procesu a výrobku, 

 Dokumentace projektu. 

 

MILNÍK G – Ukončení projektu. 

V tomto milníku dochází k ukončení výroby projektovým týmem, a to po splnění všech úloh 

projektu, které byly domluveny a po uzavření projektové dokumentace a také ověření 

úplnosti. Pro úspěšnou aplikaci tohoto postupu je potřeba splnit správné stanovení cílů 

projektu, a od nich odvozeného harmonogramu. Důležitým aspektem je také podpora ze 

strany vedení. 

 

2.2 Plánování jakosti výrobků dle metodiky APQP dle QS 9000 
 

V roce 1988, místopředsedové nákupu a zásobování Chrysler, Ford a General Motors najali 

pracovní sílu pro standardizování referenčních příruček a technického názvosloví, plynoucí 

z pěti standardizovaných referenčních příruček. [9] 

V roce 1992 společnosti Chrysler, Ford a General Motors stanovily a sladily základní 

dodavatelské příručky systému jakosti a nástroje pro posuzování výrobků QS 9000. Tento 

nový standard představuje požadavky normy ISO 9001 a přidává obecné požadavky 

specifické pro dané odvětví, požadavky zákazníka a zvláštní požadavky. QS 9000 byla poprvé 

zveřejněna v srpnu 1994 a uvedena v manuálu společnosti Chrysler. S tím souviselo, že 

místopředsedové nákupu Chrysler, Ford a General Motors zřídili pracovní skupinu, která 

vyvíjela iniciativu ke zlepšení kvality dodávek. [9] 

V roce 1995, byla vydána první edice QS 9000, která byla revidována. V březnu 1998 bylo 

zveřejněno třetí vydání. [9] 

Metodika APQP (Advanced Product Quality Planning) byla vyvinuta v rámci standartu QS 

9000. Jde o aplikaci obecného postupu plánování jakosti výrobku dle metodiky APQP, která 

je takzvaným zdokonaleným či pokročilým plánováním jakosti výrobku. [5] 
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Cílem APQP je poskytnout společnou cestu a synchronizaci činností při vývoji výrobků. 

APQP je úsilí o zajištění komunikace jak v rámci společnosti, tak i mezi společností a jejími 

zákazníky. [14] 

 

Každé APQP je jedinečné a originální, je to dáno tím, že společnost typickým způsobem 

prochází proces, kterým již prošla dříve. To znamená, že APQP Tým čerpá data a informace z 

dřívějška. Nicméně se v praxi stává, že firma při tvorbě APQP jehož součástí je FMEA 

nesestaví úplný tým FMEA a začne svou FMEA (ať už procesu nebo výrobku) od nuly. 

Častěji však získá kopii FMEA podobného již stávajícího výrobku a poupraví ji, což určitě 

přinese problémy. [14] 

Tato metodika vznikla na základě rozvíjení tzv. simultánního inženýrství v osmdesátých 

letech. U simultánního inženýrství je charakteristické, že návrh produktu, návrh procesu a 

vývoj všech dalších prvků úspěšnosti produktu jsou od začátku chápány jako integrovaný 

soubor činností a cílů. Charakteristické také je, že všechny aktivity jsou prováděny souběžně a 

realizovány týmem. [16] 

Používání této metodiky zjednodušuje plánování jakosti výrobku a usnadňuje komunikaci 

s dodavateli. V metodice APQP se plánování jakosti výrobků dělí na pět vzájemně se 

překrývajících fází, které jsou zobrazeny na obr. 4. [1] 

1. Plánování a definování programu. 

2. Návrh a vývoj výrobku. 

3. Návrh a vývoj procesu. 

4. Validace výrobku a procesu. 

5. Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření. 
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Obr. 4 - Průběh plánování jakosti výrobků dle APQP [1] 

Těmto fázím předchází fáze přípravná, kde je nutné zajistit výcvik pracovníků, kteří se budou 

podílet na plánování jakosti výrobku. Aby bylo plánování jakosti výrobku efektivní, je třeba 

zajistit zapojení více útvarů než jen útvaru řízení jakosti. Mezi členy týmu by dle potřeby 

neměli chybět zástupci útvaru návrhu a vývoje, konstrukce, výroby, technické kontroly, 

zásobování, prodeje, servisu, zákazníku atd. Součástí přípravné fáze je také důležité sestavení 

týmu a také stanovení způsobu komunikace s jinými týmy zákazníka a dodavatele a také 

stanovení harmonogramu plánování jakosti výrobku.[1] 

Plánování a definování programu 

Tato fáze popisuje, jak určit potřeby a očekávání zákazníka s cílem naplánování a definování 

programu. Hlavní myšlenka je stanovit, aby potřeby a očekávání zákazníků byly plně 

pochopeny před pokračováním návrhu a vývojem výrobku nebo služby, nebo při výrobě 

spojené s produktem. Převládající zde metody a související techniky naslouchání hlasu 

zákazníka. [13] 
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VSTUPY [5] :  

 Hlas zákazníka, 

 Podnikatelský plán a marketingová strategie, 

 Benchmarking o výrobku a procesu, 

 Předpoklady o výrobku a procesu, 

 Studie spolehlivosti výrobku, 

 Vstupy od zákazníka. 

VÝSTUPY [5]:  

 Cíle návrhu, 

 Cíle spolehlivosti a jakosti, 

 Předběžný rozpis materiálů, 

 Předběžný vývojový diagram, 

 Předběžný seznam zvláštních znaků výrobku a procesu, 

 Plán zabezpečování výrobku, 

 Podpora vedení. 

Návrh a vývoj výrobku 

V této fázi procesu plánování, jsou konstrukční vlastnosti a charakteristiky výrobku dotaženy 

do téměř úplné podoby. Tato fáze se zaměřuje na vývoj designu výrobku nebo služby, a na to, 

aby byl výrobek vyrobitelný, a aby současně splňoval očekávání zákazníků. Převládají zde 

metody a techniky týkající se transformace hlasu zákazníka do konečného produktu. [13] 

Jde tedy o kroky realizace prototypu, kde je cílem ověřit, jestli výrobek splňuje cíle, jež 

požaduje zákazník. Je potřeba zajistit, aby bylo zajištěno důsledné a kritické přezkoumání 

technických požadavků a ostatních souvisejících technických informací. [5] 

VSTUPY: 

 Odpovídají výstupům z předchozí fáze. 

VÝSTUPY NÁVRHU [5]:  

 DFMEA, 

 Vyrobitelnost návrhu, 
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 Ověřování návrhu, 

 Přezkoumání návrhu, 

 Realizace prototypu, 

 Konstrukční výkresy, 

 Technické specifikace, 

 Materiálové specifikace, 

 Změny výkresů a specifikací. 

VÝSTUPY APQP[5]:  

 Požadavky na nové zařízení, 

 Zvláštní znaky výrobku a procesu, 

 Požadavky na měřící a zkušební zařízení, 

 Závazné vyjádření týmu k proveditelnosti návrhu a podpora vedení. 

Návrh a vývoj procesu 

Tato fáze procesu plánování se soustřeďuje na vývoj a výrobní systém a související kontrolní 

plány pro dosažení jakostních výrobků. Jde o místo, kde si dodavatel musí být jist, že výrobek 

nebo služba představuje hodnotu pro zákazníka. [13] 

VSTUPY: 

 Odpovídají výstupům z předchozí fáze. 

 

VÝSTUPY[5]:  

 Normy pro balení, 

 Přezkoumání SMJ, 

 Vývojový diagram procesu, 

 Uspořádání pracovních prostorů, 

 Matice znaků, 

 PFMEA, 

 Předvýrobní plán kontroly a řízení, 

 Pracovní instrukce, 
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 Instrukce procesu, 

 Plán analýzy systému měření, 

 Plán analýzy předběžné způsobilosti procesu, 

 Podpora vedení. 

Validace výrobku a procesu 

Tato fáze se zaměřuje na ověření výrobního procesu prostřednictvím hodnocení běhu 

zkušební výroby a všech činností s ním souvisejících. Důraz je kladen na metody a techniky 

pro určení, že dlouhodobý výrobní proces je schopen plnit všechny požadavky, které byly 

dokumentovány v předchozích fázích. Během této fáze mohou být také objeveny další 

problémy nebo požadavky, které musí být vyřešeny před zahájením sériové výroby. [13] 

VSTUPY: 

 Odpovídají výstupům z předchozí fáze. 

VÝSTUPY [5]:  

 Významná výrobní dávka, 

 Vyhodnocení systému měření, 

 Studie předběžné způsobilosti procesu, 

 Schválení dílů k sériové výrobě, 

 Validační zkoušky výroby, 

 Hodnocení balení, 

 Plán kontroly a řízení výroby, 

 Schválení plánování jakosti a podpora vedení. 

Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření 

Poslední fází validací a zavedením procesu plánování jakosti nekončí. Je součástí výrobní 

fáze, kde lze hodnotit výstupy procesu za působení náhodných a vymezitelných příčin 

variability. [5] 

Je zde také místo pro vyhodnocení účinnosti samotného plánování jakosti. V této fázi, může 

být vymezitelná příčina zkoumána a postupem času zlepšována. Výsledky filozofie 

neustálého zlepšování tak budou viditelnější. [13] 
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VSTUPY: 

 Odpovídají výstupům z předchozí fáze. 

VÝSTUPY [5]:  

 Snížená variabilita, 

 Spokojenost zákazníka, 

 Zlepšení dodávek a servisu, 

 Efektivní využívání poznatků. 

3 Analýza přístupů PPF a PPAP 
 

V současnosti je při plánování jakosti při schvalování produktů do výroby možno aplikovat 

následujícími způsoby a to přístupem dle VDA – uvolnění výrobního procesu výrobku (PPF) 

nebo dle QS 9000 přístupem schvalování výrobku do sériové výroby (PPAP) 

 

3.1 Přístup uvolnění výrobního procesu a výrobku (PPF) dle VDA 
  

Cílem procesu PPF je zajistit aby se dodavatel dostal do takového stavu, že prověřováním 

všech svých procesů se svou odpovědností zabezpečí, že může svému zákazníkovi dodávat 

výrobky v dohodnuté kvalitě a množství. Tento proces má podávat důkaz před zahájením 

sériové výroby, že jsou splněny požadavky dohodnuté ve výkresech a specifikacích. Aplikuje 

se u nových dílů, technických změn produktů a při změnách výrobního procesu. Může být 

také aplikován při sériové výrobě pro rekvalifikační zkoušky procesu a produktu. [4] 

Postup platí zásadně pro hmotné produkty používané v automobilovém průmyslu [4]: 

 Díly pro výrobu, 

 Servisní, náhradní díly, 

 Polotovary, suroviny, 

 Výrobní materiály a provozní látky, jež se stávají součástí produktu. 
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Důvody zahájení procesu PPF jsou v případech, že jde o [4]:  

 Nový díl, 

 rekvalifikace, 

 změna produktu, 

 přemístění výroby, 

 změna výrobního procesu, 

 delší přerušení výroby: více než 12 měsíců, 

 při nasazení nových strojů, 

 při přestavbě, případně údržbě nástrojů, 

 při změně dodavatele, 

 při změnách nakupovaných dílů. 

 

Hodnocení procesů 

Plánování, vývoj a zavedení zvládnutých procesů je podstatnou součástí aktivit před náběhem 

nových či změněných produktů. Provedení těchto aktivit se dokládá pomocí dokumentů a 

záznamů jako např. FMEA procesu, plán kontroly a výsledky ověřování procesní 

způsobilosti. [4] 

Kontrola vzorků 

Jde o zkušební produkty, na nichž se ověřuje, zda jsou splněny stanovené požadavky. 

Rozlišují se vzorky pro PPF a zvláštní vzorky. Vzorky pro PPF jsou produkty a materiály, 

jež byly vyrobeny sériovými výrobními prostředky za sériových podmínek. Zvláštní vzorky 

jsou produkty a materiály, jež nebyly kompletně vyrobeny za sériových podmínek. [4] 

Zásady procesu PPF 

Proces PPF se se zákazníkem po dohodě plánuje tak, aby k uvolnění mohlo dojít co nejdříve 

před zahájením sériové výroby. Dodavatel vypracuje a zkompletuje všechny podklady jako 

výkresy, specifikace atd., které jsou vyžadovány k provedení procesu PPF. Dále se stanoví 

způsobilost měřidel a měřících systémů. Také se určí znaky procesu, které jsou nutné ke 

splnění požadavků. Pro určené znaky procesu musí být zajištěna a dokumentována 

způsobilost. Mezi dodavatelem a zákazníkem by měly být dohodnuty metody zjišťování 
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způsobilosti a hodnoty přijatelnosti způsobilosti. Není-li určeno jinak, musí být dodrženy 

minimálně hodnoty uvedeny v Tab. 1. [4] 

Tab. 1 - Hodnoty přijatelnosti způsobilosti [4] 

 Způsob ověřování Způsobilost 

Krátkodobá procesní způsobilost   Cmk  ≥ 1,67 

Předběžná procesní způsobilost Ppk ≥ 1,67 

Dlouhodobá procesní způsobilost Cpk ≥ 1,33 

Dále se dokumentuje a provádí kontrola rozměrů. Získané výsledky kontroly se musí 

porovnat s požadavky. Stejně tak se kontrolují materiály a provádějí se a dokumentují funkční 

zkoušky. Obsažené látky se zadávají do mezinárodního systému materiálových dat (IMDS). 

Zmocněná osoba dodavatele musí vyhodnotit výsledkové listy a titulní list podepsat. Tím je 

potvrzeno, že vzorkování bylo provedeno dle VDA 2 kapitoly 4. [4] 

Požadavky na uvolnění výrobního procesu a produktu 

Úroveň předložení určuje zákazník v závislosti na jeho vztahu s dodavatelem. Úroveň 

předložení stanovuje rozsah dokumentů, vzorků, které jsou předány nebo představeny 

zákazníkovi ke schválení. K předložení může dojít přímo na místě u dodavatele. Jednotlivé 

požadavky jsou uvedeny v tab. 2. [4] 
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Tab. 2 - Požadavky na uvolnění výrobního procesu a produktu [4] 

         

ÚROVEŇ 

PŘEDLOŽENÍ 

    

1 2 3 

1 Titulní list zprávy PPF X X X 

2 Výsledky kontrol (např. rozměry, funkce, materiál, povrch atd.)   V V 

3 Vzorky (počet nebo množství podle dohody) X X X 

4 Podklady /např. zákaznické výkresy, specifikace, atd.)   V V 

5 

Uvolnění konstrukcí, vývojem dodavatele v případě 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 (specifických pro produkt)     X 

10 Výsledky analýz způsobilosti kontrolních prostředků, kde je to 

účelné     V 

11 Potvrzení o dodržení zákonných požadavků, pokud je to se 

zákazníkem dohodnuto (např. bezpečnost, recyklace) V V V 

12 Materiálový list prostřednictvím IMDS nebo jako příloha X X X 

X  Požadavek pro danou úroveň předložení. 

X* Požadavek pro danou úroveň předložení, jen k nahlédnutí, dokumenty zůstávají u 

dodavatele. 

V V jednotlivých případech, se musí rozsah dohodnout se zákazníkem. 

Není-li dohodnuto jinak, předkládají se nebo zasílají zákazníkovi podklady a vzorky, jež 

odpovídají úrovni předložení 2. [4] 
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Volba úrovně předložení 

Při volbě úrovně předložení jsou k dispozici tři úrovně předložení [4]: 

1. Úroveň předložení: 

Tato úroveň předložení se užívá v případech, kdy jsou vzorky přijaty od stávajícího 

dodavatele, a nejsou ani žádné problémy při vzorkování ani při sériových dodávkách. 

V případech, kdy jde o snadno vyrobitelné produkty, dále v případech, že jde o interní 

dodavatele či o skupinu příbuzných výrobků: tzn., že jeden výrobek se vzorkuje dle 

úrovně předložení 3 nebo 2 a ostatní dle úrovně 1. 

 

2. Úroveň předložení: 

Druhá úroveň předložení se používá v případech nového dodavatele, dále při 

kvalitativních problémech u stávajícího dodavatele, při problémech s podobně 

vyráběnými produkty nebo v případech, kdy jde o nové výrobní procesy (produkty). 

 

3. Úroveň předložení: 

Poslední z úrovní se užívá v případech, kdy zákazník nemá k dispozici vhodné 

prostředky pro kontrolu, v případech nových výrobních procesů (posouzení 

způsobilosti). Dále u komplexních, obtížně vyrobitelných výrobků, u těžko 

zvládnutelných výrobních procesů nebo u dokumentů se zvláštní archivací. 

 

Status uvolnění 

Předložené podklady a vzorky zákazník vyhodnotí. Titulní list doplní o jednotlivá uvolnění a 

o celkové uvolnění. [4] 

Status uvolnění může mít tuto podobu [4]: 

Uvolněno – což představuje, že dodávky výrobků jsou uvolněny. 

Podmínečně uvolněno – znamená, že dodávání výrobků je povoleno jen na určitou dobu, 

jelikož nesplňují kompletně požadavky pro schválení dílů do sériové výroby. Na konkrétních 

podmínkách se musí dohodnout zákazník s dodavatelem. Je nutné opakovat schválení dílů do 

sériové výroby. 
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Zamítnuto – znamená, že dodávat výrobky není povoleno. Musí se opakovat vzorkování, 

jeho rozsah se musí dohodnout se zákazníkem. 

3.2 Přístup procesu schvalování dílů do sériové výroby (PPAP) dle QS 9000 
 

Proces schvalování dílů do sériové výroby stanovuje generické požadavky na schvalování dílů 

do sériové výroby. Musí se používat ve všech místech organizace, které dodávají výrobní 

díly, náhradní díly, výrobní materiály či volně ložené materiály. Je uplatňován v 

automobilovém průmyslu a účelem je určit, zda organizace dodavatele rozumí všem 

požadavkům vyplývajícím z dokumentace a specifikací zákazníka, a také jestli proces 

dodavatele je způsobilý trvale vyrábět produkt, který splňuje tyto požadavky při 

požadovaném kapacitním výkonu. [2; 12] 

Proces schvalování dílů do sériové výroby se uplatňuje v těchto případech [12]:  

 

 Nový díl či nový produkt, 

 opravy nedostatku již dříve předloženého dílu, 

 produkt s technickou změnou (v konstrukci, specifikacích nebo materiálech), 

 výroba na jiném výrobním místě, 

 výroba novými či upravenými nástroji, 

 výroba po změně na jiné zařízení, 

 změna subdodavatele, 

 změny u subdodavatelů, 

 změna zkušebních metod, 

 pokud nástroje nebyly v sériové výrobě využívány déle než rok. 

 

Požadavky PPAP 

Všechny stanovené požadavky na PPAP musí organizace splnit, a zároveň musí plnit i 

veškeré specifické požadavky zákazníka. V případě, že pro některé z dílů nemohou být 

specifikace splněny, musí organizace svou snahu o vyřešení problému dokumentovat a 

kontaktovat zákazníka. [2] 
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Požadavky na schválení dílů do sériové výroby jsou následující [2]: 

 

1. Konstrukční dokumentace 

2. Dokumenty o schválených technických změnách 

3. Technické schválení zákazníkem 

4. FMEA návrhu produktu, jestliže je organizace odpovědná za návrh produktu 

5. Vývojový diagram 

6. FMEA procesu 

7. Plán kontroly a řízení 

8. Studie analýzy systému měření 

9. Výsledky kontroly rozměrů 

10. Záznamy o výsledcích zkoušek materiálů nebo funkčnosti 

11. Studie předběžné způsobilosti procesu 

12. Dokumentace kvalifikované laboratoře 

13. Protokol o schválení vzhledu (AAR) 

14. Vzorky výrobních dílů 

15. Referenční vzorek 

16. Kontrolní prostředky 

17. Specifické požadavky zákazníka 

18. Průvodka předložení dílu (PSW) 

 

 

1) Konstrukční dokumentace 

Organizace musí vlastnit konstrukční dokumentaci u prodejního výrobku (dílu) a také 

konstrukční dokumentaci u komponentů nebo detailů prodejního výrobku (dílu). 

V případech kdy je dokumentace elektronická, pak musí organizace pořídit fyzickou kopii 

(např. obrazový záznam) pro identifikování provedených měření. Dále musí organizace 

poskytnout materiálové složení dílu. Díly z polymerových plastů musí organizace 

označovat dle symbolů ISO 11469 nebo ISO 1629. [2] 

 

2) Dokumenty o schválených technických změnách  

U změn, které nebyly doposud zaznamenány v konstrukční dokumentaci, ale byly již u 

produktu, dílu či nástroje provedeny, musí mít organizace dokumenty o tom, že veškeré 

změny byly schváleny. [2] 
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3) Technické schválení zákazníkem 

Pokud zákazník stanoví, pak musí mít organizace k dispozici doklady o technickém 

schválení zákazníkem. [2] 

4) FMEA návrhu produktu, jestliže je organizace odpovědná za návrh produktu. 

U organizací, které jsou odpovědné za návrh výrobku, musí být aplikována FMEA, která 

musí být ve shodě a také v souladu se stanovenými požadavky zákazníka. Může být 

použita pro skupinu podobných dílů či materiálů. [2] 

5) Vývojový diagram 

Organizace musí vypracovat vývojový diagram procesu, který podává jasné kroky ve 

směru výrobního procesu. [2] 

6) Analýza druhů poruch a jejich důsledků v případě procesu – FMEA procesu 

Organizace musí použít metodu FMEA procesu, která musí byt v souladu s požadavky, 

které byly stanoveny zákazníkem. FMEA se může použít pro proces vyrábějící skupinu 

podobných dílů či materiálů. [2] 

7) Plán kontroly a řízení 

Pro metody používané pro kontrolu a řízení procesu musí mít organizace plán kontroly a 

řízení, který musí splňovat požadavky stanovené zákazníkem. Někteří ze zákazníků 

mohou požadovat schválení plánu kontroly a řízení. [2] 

8) Studie analýzy systému měření 

Organizace musí provést analýzy systému měření, jako jsou např. opakovatelnost a 

reprodukovatelnost, strannost, linearitu či stabilitu a to u všech nových anebo 

modifikovaných systémů. [2] 

9) Výsledky kontroly rozměrů 

U všech nových či modifikovaných výrobků musí organizace poskytnout důkaz o tom, že 

bylo provedeno ověření rozměrů, které se požadují v konstrukční dokumentaci a také 

v plánu kontroly a řízení. Organizace také musí mít jeden z dílů identifikován jako 

referenční vzorek. [2] 
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10) Záznamy o výsledcích zkoušek materiálů nebo funkčnosti 

U zkoušek, které jsou předepsány v konstrukční dokumentaci nebo plánu kontroly a 

řízení, se musí vést záznamy o výsledcích zkoušek materiálů nebo jejich funkčnosti. [2] 

 

11) Studie předběžné způsobilosti procesu 

U všech zvláštních znaků určených zákazníkem musí být úroveň počáteční způsobilosti 

procesu před předložením stanovena jako přijatelná. Pro případ, kdy nejsou identifikovány 

zvláštní znaky, může zákazník požadovat prokázání způsobilosti na jiných znacích. Cílem 

je zjistit, zda je výrobní proces schopen plnit požadavky zákazníka. [2] 

Počáteční studie procesu je provedena pomocí ukazatele Cpk u statisticky stabilního 

procesu nebo ukazatelem  Ppk v případě, že proces není statisticky stabilní, který určuje 

výkonnost procesu. Se souhlasem zákazníka mohou být tyto ukazatele nahrazeny jinými 

metodami.[2] 

Studie musí být založena na alespoň 25 podskupinách, které obsahují alespoň 100 po sobě 

jdoucích údajů. Pokud zákazník souhlasí, může být studie předběžné způsobilosti procesu 

provedena na základě dlouhodobých údajů získaných z podobných procesů. [2] 

V případě, že kritéria přijatelnosti nejsou splněna a proces je tak statisticky nezvládnutý, 

musí organizace kontaktovat zákazníka a pokud nemohou byt kritéria dosažena k datu 

předložení PPAP musí provést opatření k nápravě a předložit upravený plán kontroly a 

řízení zajišťující 100% kontrolu a zároveň se musí snažit redukovat variabilitu do té doby, 

než jsou splněna kritéria přijatelnosti. Kritéria přijatelnosti jsou zobrazena v tabulce 3. [2] 

Tab. 3 - Kritéria pro vyhodnocení předběžné způsobilosti [12] 

Výsledek Interpretace 

Cpk > 1,67 Proces splňuje kritéria přijatelnosti. 

1,33 ≤ Cpk ≤ 1,67 Proces může být přijatelný se souhlasem zákazníka 

Cpk < 1,33 Proces nesplňuje kritéria přijatelnosti. 
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12) Dokumentace kvalifikované laboratoře 

Kontrolu a zkoušení pro PPAP musí provádět laboratoř, která je kvalifikovaná. Musí 

vlastnit dokumentaci prokazující, že byla laboratoř kvalifikována pro dané typy měření či 

provádění zkoušek. [2] 

13) Protokol o schválení vzhledu (AAR) 

Pokud jsou v konstrukční dokumentaci výrobku uvedeny požadavky na vzhled, pak musí 

být pro díl nebo pro řadu dílů vypracován protokol o schválení vzhledu (AAR – 

Appearance Approval Report). Tento dokument je pak doručen na místo určené 

zákazníkem. [2] 

14) Vzorky výrobních dílů 

Dle požadavků zákazníka musí organizace poskytnout vzorek výrobku. [2] 

 

15) Referenční vzorek 

Organizace musí uchovávat referenční vzorek dílu a to po stejnou dobu, jako záznamy o 

schvalování dílů do sériové výroby. Tento referenční vzorek musí být označen a také na 

něm musí být uvedeno datum schválení zákazníkem. Pokud zákazník nestanoví jinak, 

musí být referenční vzorek uchováván pro každou vícenásobnou matrici, formu nebo 

nástroj. [2] 

 

16) Kontrolní prostředky 

Jestliže to zákazník požaduje, pak musí organizace spolu s předložením PPAP také 

předložit specifický kontrolní prostředek pro každý díl, sestavu nebo komponent. 

Kontrolními prostředky mohou být spojitá měřidla, šablony nebo modely. Organizace také 

musí osvědčit, že kontrolní prostředky souhlasí s požadavky na rozměry dílů. [2] 

17) Specifické požadavky zákazníka 

Organizace musí mít k dispozici záznamy všech specifických požadavků zákazníka, které 

jsou ve shodě. [2] 
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18) Průvodka předložení dílu (PSW) 

Poté co jsou splněny všechny požadavky na PPAP musí organizace vyplnit průvodku 

(PSW – Part Submission Warrant). Pro jednotlivé díly musí být vždy vyplněna samostatná 

průvodka, pokud zákazník nestanoví jinak. V případě, že jsou díly vyráběny z více než 

jedné formy, nástroje, matrice, modelu atd., musí organizace provést ověření rozměrů na 

jednom dílu u každého z nich. Dále musí organizace ověřit, zda všechny výsledky měření 

a zkoušek jsou ve shodě s požadavky zákazníka a zda je k dispozici veškerá požadované 

dokumentace. PSW mohou být předkládány i elektronicky, pokud je to v souladu 

s požadavky zákazníka. V průvodce je také zaznamenána hmotnost dílů, která se musí 

uvádět na čtyři desetinná místa. [2] 

 

Předložení zákazníkovi 

Organizace musí předložit položky a záznamy, které jsou specifikovány danou úrovní, kterou 

jsou zobrazeny v tabulce. 4. [2] 

 Tab. 4 - Tabulka úrovní předložení [2] 

Úroveň 1 
Zákazníkovi se předkládá pouze průvodka a u položek s určeným vzhledem zpráva 

o schválení vzhledu. 

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

podpůrnými údaji. 

Úroveň 3 
Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky produktu a s úplnými podpůrnými 

údaji. 

Úroveň 4 Průvodka a jiné požadavky stanovené zákazníkem. 

Úroveň 5 
Průvodka se vzorky produktu a úplné podpůrné údaje přezkoumávané na výrobním 

místě organizace. 

 

Přesné požadavky na uchovávání (předkládání) pro každou úroveň předložení jsou uvedeny 

v tabulce. 5. [2] 
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Tab. 5 - Požadavky na uchovávání (předkládání) [2] 

 
ÚROVEŇ PŘEDLOŽENÍ 

POŽADAVEK 
Úroveň 

1 

Úroveň 

2 

Úroveň 

3 

Úroveň 

4 

Úroveň 

5 

1. Konstrukční dokumentace R S S * R 

 - Vlastněné součásti, detaily R R R * R 

 - Ostatní součásti, detaily R S S * R 

2. Dokumentace technických změn R S S * R 

3. 
Technické schválení zákazníkem, je-li 

požadováno 
R R S * R 

4. FMEA návrhu produktu R R S * R 

5. Průběhový 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 materiálů, vlastností R S S * R 

11. Studie předběžné způsobilosti procesu R R S * R 

12. Dokumentace kvalifikované laboratoře S S S * R 

13. Protokol a schválení vzhledu (AAR) 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  
R R S * R 

18. Průvodka předložení dílu (PSW) S S S S R 
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S Organizace musí předložit zákazníkovi a na vhodných místech uchovávat kopii 

záznamů nebo položky a dokumentace. 

R Organizace je musí uchovat na vhodných místech a na požádání zpřístupnit 

zákazníkovi. 

* Organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání předložit zákazníkovi.

  

Stav předložení dílů 

Poté co je schváleno předložení, musí organizace zajistit, aby byly nadále plněny všechny 

požadavky zákazníka na budoucí výrobu. [2] 

Stav PPAP u zákazníka 

U zákazníka mohou nastat tyto tři stavy [2]: 

Schváleno Tento stav je udělen v případech, kdy díl či materiál včetně všech 

dílčích komponentů splňuje veškeré požadavky zákazníka. Organizace 

je tedy následně oprávněna dodávat výrobky dle pokynů plánovacího 

útvaru zákazníka. 

Dočasné schválení Tento stav dovoluje dodávky materiálu, ale pouze na omezenou dobu 

popřípadě na omezené množství kusů. Tento stav se uděluje pouze 

v případech, pokud organizace definuje způsob schvalování zamezující 

neshodám a pokud vypracuje plán opatření, který musí být schválen 

zákazníkem.  

Zamítnuto  Stav znamená, že předložené PPAP nesplňuje požadavky zákazníka na 

základě výrobní dávky nebo na základě průvodní dokumentace. Proto 

musí být požadavky opraveny tak, aby byly splněny. 

Uchování záznamů 

Po celou dobu, kterou je díl aktivní, tzn. je aktuálně dodáván zákazníkovi, a také navíc jeden 

kalendářní rok, musí být a to i bez ohledu na úroveň předložení udržovány záznamy o PPAP. 
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4 Představení společnosti United Polymers s.r.o. 
 

United Polymers s.r.o je anglicko-česká společnost sídlící v Hranicích. Firma je také členem 

Moravskoslezské automobilové skupiny. [7] 

Zabývá se výrobou gumových a plastových dílů různými výrobními technologiemi. V 

současné době je cca 99% produkce dodáváno do automobilového průmyslu. Jde o 

certifikovanou společnost dle ISO/TS 16949 a ISO 14001, která taky prošla zákaznickými 

audity firem 3M, Visteon, Škoda Auto, Automotive Lighting, Sogefi UK, Mahle Tennex UK, 

Hella, Dura, Grupo Antolin, Kautex, a dalších. [7] 

Výrobky této společnosti lze najít na vozech značek viz obr. 5 - Ford, VW, Porsche, Jaguar, 

BMW, Škoda, Suzuki, Renault, Peugeot, Bentley, Opel, Hyundai, Kia. Výrobky se vyskytují 

na různých montážních skupinách – např. světlomety, koncové svítilny, osvětlení interiéru, 

pedály, palubní deska, loketní opěrky, klimatizace, chladič, startér, palivový systém, ostřik 

čelního skla, atd. [7] 

 

Obr. 5 – Značky automobilů, ve kterých lze nalézt díly United  Polymers s.r.o. [7] 
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Vizí firmy je být fundovaným a respektovaným dodavatelem, který se stará o své zákazníky, 

zaměstnance a životní prostředí při současném vytváření odpovídajícího zisku zajišťujícího 

další rozvoj, inovace a růst. [7] 

4.1 Výrobní program firmy 

  
Firma se zabývá výrobou následujících výrobků [9]: 

 

 Vysekávaní dílů včetně sekání profilů z homogenní a pěnové pryže, plastické pěny, 

plastových plátů a netkaných textilií na základě návrhu zákazníka. 

 Vstřikování a lisování pryžových dílů na základě návrhu zákazníka. 

 Vstřikování plastových dílů na základě návrhu zákazníka. 

 Soustružení pryžových těsnění na základě návrhu zákazníka. 

 

Procento tržeb u jednotlivých výrobků je následující [7]: 

 

 Vysekávaná a lepená těsnění (cca 55% tržeb). 

 Plastové vstřikované výrobky (13% tržeb).  

 Pryžové vstřikované a lisované výrobky (25% tržeb).  

 Pryžové těsnicí kroužky vyráběné upichováním na soustruhu (7% tržeb). 

 

Jednotlivé výrobky jsou zobrazeny na obrázku 6 - 8. 

 

Obr. 6 – Vysekávané díly 



41 
 

 

Obr. 7 – Řezané těsnění a plastové díly 

 

 

Obr. 8 – Gumové díly 
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4.2 Budování QMS (historie, současnost a budoucnost) 
 

Politika jakosti a EMS je publikována jako samostatný dokument závazný pro celou 

společnost United Polymers, s.r.o. [9] 

 

Jeho přijetím se společnost zavazuje [9]: 

 

 Vést každého jednotlivce k zodpovědnosti za dodržování jakosti a za ochranu životního 

prostředí. 

 Rozvíjet klima neustálého zlepšování. 

 Zajistit maximální spokojenost zákazníka s jeho výrobky a službami. 

 Být v souladu s požadavky zákazníka a s technickou specifikací ISO/TS 16949:2002. 

 Angažovat každého člena společnosti na provádění totální jakosti s cílem nulové vady. 

 Dodržovat požadavky normy ISO 14001:2004. 

 Rozvíjet prevenci znečištění životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. 

 Být ve všech činnostech v souladu s příslušnými požadavky právních a jiných předpisů. 

 Další. 

 

Cíl společnosti je dosáhnout spokojenosti zákazníka neustálým zlepšováním naší obchodní 

činnosti. [9] 
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Organizační struktura členění společnosti je zobrazena na obr. 9.  

 

Obr. 9 – Organizační struktura společnosti [9] 

 

Na obr. 10 je zobrazena mapa procesů společnosti, která je součástí příručky jakosti. 

 

Obr. 10 – Mapa procesů [9] 
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Systém řízení kvality  

 

Společnost má systém řízení kvality certifikován dle norem viz obr. 11. 

 

Obr. 11 – Užívané normy ve společnosti United Polymers [9] 
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5 Analýza současného stavu zavádění nových výrobků 
 

Analýza současného stavu byla provedena na základě konzultací a dotazovaní zaměstnanců, 

kteří spolupracují na projektu zavádění nových výrobků. Dále jsem informace zjišťovala ze 

směrnic užívaných při zavádění nových výrobků.   

Veškeré procesy jsou popisovány v dokumentaci systému kvality a EMS. Součástí 

dokumentace jsou směrnice. Při zavádění nových výrobků je postupováno dle směrnice pro 

pokročilé plánování kvality výrobku a směrnice pro schvalování dílů do sériové výroby. 

Nejdříve jsem tedy zanalyzovala současný stav obou směrnic a jsou poskytnuty jen ty údaje, 

které směrnice obsahovaly. Návrhy na zlepšení směrnic jsou pak uvedeny v kapitole 

následující. 

5.1 Pokročilé plánování kvality výrobků 
 

Zavádění nových výrobků je v současnosti prováděno dle směrnice s názvem: Zdokonalené 

plánování kvality výrobků. Cílem směrnice je zajištění využívání strukturovaného postupu 

definování a stanovení kroků k zajištění spokojenosti zákazníka. Všechny stanovené kroky 

musí být naplánovány a provedeny včas a na přijatelné úrovni nákladů a kvality s konkrétní 

zodpovědností určených pracovníků a v souladu se všemi procesy společnosti s tím, že 

zákazník obdrží včas nabídku nejdéle však do 2 týdnů, jestliže není stanoveno jinak.  

Odpovědnost za zajištění tohoto postupu je v rukou vedoucího obchodního oddělení. Vedoucí 

obchodního oddělení nebo generální ředitel stanovuje vedoucí pro jednotlivé projekty. 

Vedoucí projektu je zodpovědný za řízení jednotlivých kroků týmu a přezkoumávání, 

hodnocení, posuzování a hlášení stavu APQP a za komunikaci se zákazníkem. Jednotliví 

členové týmu jsou pak dále odpovědni za konkrétní činnosti dle APQP vývojového diagramu 

viz obr. 12.  

5.1.1 Požadavky 

 

Požadavky směrnice je, aby každá nová akceptovatelná poptávka byla zaznamenána v 

Registru poptávek ve formuláři. Tento postup se řídí průběhem uvedeným v již zmiňovaném 

APQP vývojovém diagramu, se stanovením jednotlivých činností, jejich naplánováním, 

zodpovědnostmi, sledováním plnění a změn a použité dokumentace.  
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Obr. 12 – Vývojový diagram APQP [17] 

 

 

 



47 
 

Tým řízení zdokonaleného plánování kvality výrobku se skládá z vedoucího projektu, 

vedoucího prodeje nebo jím pověřeného zástupce, členů zástupců oddělení kvality a EMS, 

zástupce výroby, zástupce oddělení technologie a zástupce logistiky. Členové týmu musí být 

proškoleni v používání metod APQP.  

 

Vedoucí projektu je zodpovědný za řízení jednotlivých kroků týmu, přezkoumávání, 

hodnocení, posuzování a hlášení stavu APQP včetně vedení záznamů o opatřeních a jejich 

účinnosti. V případech negativního zjištění se musí informovat členové týmu. Tým APQP 

dále rozhoduje, které kroky budou uskutečněny na základě požadavků zákazníka.  

 

Vedoucí technologie je zodpovědný za zajištění APQP u subdodavatele a přezkoumání smluv 

u nových výrobků a zavádění nových materiálů dle formuláře pro nový materiál, které jsou 

ukládány v databázi.  

 

Činnosti APQP jsou podrobně zpracovávány dle referenčních příruček a směrnic v 

jednotlivých formulářích. Mezi tyto formuláře patří: APQP cover sheet, kontrolní plán, 

procesní FMEA, vývojový diagram, materiálový list, cenové kalkulace, PPAP scope, PSW, 

studie výkonnosti (Run and Rate), registr poptávek, poptávka prodeje, regulační diagram 

měřitelných veličin, nabídkový list, vizuální vzorek, nový materiál a protokol o předání do 

sériové výroby. Tyto formuláře jsou uvedeny v příloze 1, ale s výjimkou formulářů pro 

vizuální vzorek, který do směrnice nepatří a bude odstraněn a pro nový materiál, který není 

doposud vytvořen. Blíže bude problém objasněn v návrzích na zlepšení. 

 

Přezkoumání návrhu je prováděno na základě specifických zákaznických požadavků, které 

vytváří a reviduje manažer kvality. Dokumentace je vedena v samostatných složkách pro dané 

projekty na disku APQP v intranetu. 

Vzorky výrobků – prototypy jsou dodávány zákazníkovi na vyžádání. O těchto vzorcích je 

vedena dokumentace – jednoduchý seznam vzorků (z čeho byly vyrobeny, kdy byly dodány 

zákazníkovi atd.) – v jednotlivých odděleních.  

 

Předání projektu do sériové výroby se provádí řízeným způsobem pomocí formuláře, kterým 

vedoucí technického oddělení potvrzuje, že výrobní proces je připraven přejít do fáze sériové 

výroby. Tento protokol je potvrzen nebo zamítnut vedoucím výroby. Součástí předání je také 
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dokumentace, výrobní zařízení, nástroje, materiály, přípravky a kusovník, jež jsou 

zaznamenány v systému MFGpro.  

 

Veškeré informace v této části byly čerpány ze směrnice: Zdokonalené plánování kvality 

výrobků [17]. 

5.2 Schvalování dílů do sériové výroby 
 

Proces schvalování dílů do sériové výroby je popsán ve společnosti ve směrnici s názvem 

PPAP – schvalování vzorků zákazníkem 

 

Po potvrzení vedoucího výroby se postupuje dle směrnice s názvem PPAP – schvalování 

vzorků zákazníkem. Cílem této směrnice je stanovit postup schvalování dílů k výrobě 

zákazníkem a související prováděné činnosti ve společnosti United Polymers, s.r.o. Účelem 

schvalování je zjistit, zda výrobce pochopil veškeré požadavky předem odsouhlasené 

dokumentace v normách, specifikacích a technických podmínkách s odběratelem, a zda je 

schopen vyrábět výrobky při běžné výrobě. Za zajištění tohoto postupu je odpovědný manažer 

kvality. Za přípravu a předkládání vzorkování (PPAP) je odpovědný inženýr kvality nebo 

manažer kvality.  

5.2.1 Požadavky 

 

Ve směrnici jsou definovány tyto požadavky: 

1) Vzorky 

1.1 První (referenční) vzorek 

Prvními vzorky jsou výrobky nebo materiály, vyrobené za podmínek zcela odpovídajících 

podmínkám sériové výroby. 

1.2 Zkoušení prvních vzorků 

Zkoušení prvních vzorků z hlediska rozměrů, materiálu a funkce se provádí podle specifikací 

a norem odsouhlasených se zákazníkem. 

2) Důvod pro předložení referenčních vzorků  

Schválení dílů k výrobě se provádí na základě požadavků odběratele. Předložení referenčních 

vzorků je vyžadováno v následujících situacích:  

- nový díl nebo výrobek, 

- oprava nedostatků dříve předloženého dílů, 
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- u výrobků upravených technickou změnou konstrukčních podkladů, specifikací a 

materiálu, 

- v případě výroby z nových nebo změněných nástrojů, 

- po provedených změnách ve výrobním procesu, 

- přesunu výroby na jiné místo, 

- po delším přerušení výroby. 

 

3) Požadované zprávy a formuláře ke schválení  

Rozsah se stanoví na základě dohody se zákazníkem. Jeho požadavky jsou přeneseny do 

formuláře. 

 

4) Počet vzorků a distribuce  

Počet vzorků předkládaných ke schválení je stanoven dle požadavků zákazníka. Není-li ze 

strany zákazníka tento počet určen, jsou schvalovány vždy nejméně dva vzorky. Po ukončení 

procesu schvalovacího řízení obdrží jednu sadu vzorků spolu s dokumentací o schvalování 

zákazník, druhá zůstává uložena v úseku jakosti.  

 

5) Značení vzorků  

Značení prvních vzorků musí být jednoznačné a zajišťuje se visačkami, etiketami nebo 

lepivými páskami. Číslování dílů musí být shodné s číslováním jednotlivých protokolů. 

Rovněž je takto provedeno speciální označení na dodacím listě. Díly jsou dodány do určených 

skladů zákazníka. Posouzení provádí příslušný útvar zákazníka - většinou vstupní kontrola 

zákazníka. 

 

6) Hodnocení vzorků  

Hodnocení vzorků je prováděno zákazníkem. Bez uděleného schválení nelze výrobky 

dodávat.  

 

 

 

Dle směrnice existují tyto tři možnosti stavu schválení zákazníkem: 

Schváleno - díl vyhovuje všem specifikacím a požadavkům zákazníka. Oprávnění k 

dodávkám. 



50 
 

Prozatímně schváleno - dovoluje dodávky na omezenou dobu nebo v omezeném množství. 

Prozatímní schválení se uděluje v případě, že jsou definovány příčiny neshod nebo jsou 

definovány opatření k nápravě, dohodnutá se zákazníkem. 

Zamítnuto - odebrané vzorky a doprovodná dokumentace nevyhovuje požadavkům 

zákazníka. 

 

Činnosti jsou podrobně zpracovávány dle referenčních příruček a směrnic v jednotlivých 

formulářích. Mezi formuláře patří: kontrolní plán, procesní FMEA, vývojový diagram, 

materiálový list, PPAP scope, PSW, regulační diagram měřitelných veličin a vizuální vzorek. 

Formuláře jsou součástí přílohy 1 s výjimkou vizuálního vzorku, který bude ze směrnice 

odstraněn. 

 

Veškeré informace v této části byly čerpány ze směrnice PPAP – schvalování vzorků 

zákazníkem [3]. 

V analýze současného stavu dle směrnic jsem popisovala pouze ty informace, které směrnice 

poskytovaly. Další informace pro analýzu jsem zjistila na základě dotazování zaměstnanců. 

 

5.3 Analýza současného stavu na základě dotazování a identifikace 

problémů 
 

V následující části bude popsán postup plnění jednotlivých úkolů při zavádění nového 

výrobku na základě zjištění po konzultaci s pracovníky společnosti United Polymers s.r.o. 

Na začátku procesu je při zavádění nového výrobku přijata poptávka, která se zavede pod 

určitým číslem a s určitým výkresem do registru poptávek. Výkres výrobku, který přichází 

s poptávkou, je až z 99 % určen pro automobilový průmysl. Pro poptávku se vyplní nabídka 

včetně čísla dílu atd. a tento dokument je dále zaslán na technologii, kde je doplněn zbytek 

údajů, které jsou v poptávce (nástroje až po balení).  

Pokud je společnost schopna výrobek, který je zobrazen na výkresu vyrobit a dodávat díly, 

vytvoří se a zašle zákazníkovi nabídka. 

Nejdříve se sestaví kalkulační list (Price calculation). Hlavní součástí je cena dílu.  V tomto 

listu se tedy nastavuje cena výrobku dle různých parametrů. List obsahuje údaje o strojích, 
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které budou daný výrobek vyrábět, operace výroby, údaje o materiálu, výrobní cenu a 

prodejní cenu. Dále tento list uvádí slevy na výrobek po ročním odebírání výrobku. To 

představuje tzv. racio, neboli produktivita, meziroční produktivita. Jedná se o meziroční 

snížení nákupních cen, kterým se dodavatel zavazuje po celou dobu projektu. Tento dokument 

slouží pro interní účely a zákazníkovi se neposílá, jelikož jeho součástí jsou citlivé informace.  

Jde o tzv. nabídku, která slouží pro interní účely. 

Následně se sestaví nabídka (Quotation), která se již předkládá zákazníkovi. Uvádí adresu 

zákazníka, nabídku ceny výrobku včetně popisu formy, dále jsou zde uvedeny platební 

podmínky splácení forem (pro formy je sestaven výrobní plán u zákazníka včetně konečného 

data, ke kterému má být forma vyrobena). 

Dále je zákazníkem sestaven nominační dopis. Tento dopis je tzv. smlouvou o dodávkách 

mezi dodavatelem a zákazníkem neboli tzv. rámcovou objednávkou, kde se obě strany 

navzájem zavazují plnit stanovené podmínky. Tento dopis je uzavírán cca na 5 let. 

V nominačním dopise je udána cena výrobku, cena formy, datum do kdy má být výrobek 

připraven k výrobě, slevy atd. Tento dopis je tzv. smluvní vztah mezi dodavatelem a 

zákazníkem. 

Veškeré dokumenty a údaje, které jsou zasílány od zákazníka, jsou ukládány volně do 

samostatných složek pro dané výrobky na disk APQP. Tyto informace nejsou dobře 

systematizovány ani setříděny, proto při zpětném vyhledávání informací se špatně 

dohledávají. Proto je potřeba tento problém vyřešit vhodným rozvržením složek s jasnými a 

výstižnými názvy a dohlédnutím na jejich ukládání na správné místo, aby byly jednodušeji 

nalezeny v případě potřeby. Nebo je možné zavést robustní systém pro řízení projektové 

dokumentace obsahující i metainformace k jednotlivým dokumentům, které by zaručovaly 

přehlednost včetně informace o platnosti jednotlivých dokumentů. 

Další důležitou činností jsou zápisy do systému MFGpro. Jde o informační systém, do něhož 

se zaznamenávají veškeré informace ze stávajících dokumentů. Mezi tyto dokumenty patří 

kalkulační list, nabídka (quotation) a z nich vytvořený APQP cover sheet.  

Jako každý jiný informační systém pro podporu procesů umožňuje i systém MFGpro tyto 

procesy automatizovat. Díky tomu dochází ke zvýšení efektivnosti procesů ve smyslu 

jednoduchosti provedení jednotlivých kroků a udržení návaznosti mezi nimi.  

 



52 
 

Na oddělení logistiky se provádí tento zápis z dokumentu s názvem APQP cover sheet. Cílem 

je přenesení informací z papírové podoby do systému a propojení s ostatními, již zanesenými 

informacemi ostatních oddělení, mezi něž patří technologie a obchodní oddělení. Oddělení 

technologie provádí zápis informací o artiklu, kusovníku a seznamu operací. Obchodní 

oddělení provádí veškerý zápis, který je spojen s cenami. 

Logistické oddělení také provádí zápis údržby plánovacích dat zboží (artiklu), mezi něž patří 

například objednávací období a další. Informace čerpá z dokumentu APQP cover sheet. 

Pokud tyto informace nejsou v dokumentu obsaženy, pracovníci logistiky se informují u 

obchodníků či technologů. 

V dokumentu APQP cover sheet jsou obsaženy informace o čísle zakázky, údajích o 

materiálu, z kterého se výrobek skládá, produktivitě (např. výkon lisování). Dále jsou zde 

obsaženy dodací podmínky, prodejní cena, typ balení či minimální odběrové množství. Tento 

dokument sestavuje technolog a strategický nákupčí včetně obchodníka. Častým problémem 

v dokumentu jsou nesprávné údaje o balení (např. jsou příliš velké krabice), dále se někdy 

mění dodavatel materiálu a také se občas mění i výkony strojů. Tyto údaje se pak musí 

následně opravit v systému. Při zápisu do systému chybí často informace, které technolog 

nevyplnil, a tak si musí pracovníci některé věci zjišťovat a dohledávat sami. Často chybí 

údaje o hmotnosti materiálu a délka výroby. Jakmile je vše doplněno, pak se již čeká na 

objednávku. 

Při zápisech do systému, jak již bylo řečeno, se stává, že dochází ke vzniku chyb, které pokud 

nejsou včas odhaleny, způsobují problémy. Systém totiž dále pracuje se špatnými údaji, které 

se projevují v následných operacích.  

Proto by bylo vhodné zavést kontrolní opatření, které by předcházelo vzniku chyb ze strany 

pracovníků.  Navrhuji, aby byl aplikován určitý typ kontroly, jež by eliminoval vznik chyb při 

zápisech do systému MFGpro. 

Poté, co je získána objednávka od zákazníka, následuje průběh plnění úkolů zobrazený 

v tabulce 6, včetně odpovědností za jednotlivé úkoly. 
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Tab. 6 - Přehled průběhu plnění jednotlivých úkolů 

 Projekt: Odpovědnost 

MILNÍK 1 - PŘEZKOUMÁNÍ PROVEDITELNOSTI OO 

Vývojový diagram výrobního procesu - Flow chart TPV 

Procesní FMEA TPV,QM 

Výrobní kontrolní plán QM 

MSA - vyhodnocování měřícího systému QM 

Pracovní a kontrolní instrukce TPV 

Zajištění nástrojů a materiálu. Vystavení karty nástroje TPV, OO 

MILNÍK 2 - OVĚŘOVACÍ SÉRIE TPV,QM 

Předání dokumentace do výroby TPV 

Předběžná studie způsobilosti procesu QM 

PSW odesláno zákazníkovi QM 

Schválení výrobku (PSW) QM 

MILNÍK 3 - PŘEDÁNÍ K SÉRIOVÉ VÝROBĚ (změna označení z 

WCZ… na ZCZ) TPV, V 

Audit vývoje QM 

Prověření procesu a závěrečná zpráva OO 

MILNÍK 4 - UKONČENÍ PROJEKTU OO 

 

MILNÍK 1 - PŘEZKOUMÁNÍ PROVEDITELNOSTI  

V této fázi se provádí přezkoumání o proveditelnosti realizačním týmem. Jde o dokument, ve 

kterém je obsažena řada otázek, jako např. Jsou rozměry dílu vyrobitelné? Stačí nám naše 

technologie?, atd. Na všechny otázky se odpoví a poté se provede závěr: 

o Výrobek lze vyrobit. Nejsou potřebné žádné konstrukční změny, resp. změny 

ve specifikaci. 

o Výrobek lze v zásadě vyrobit. Je třeba menších změn v konstrukci, event. ve 

specifikaci. 

o Výrobek nelze s ohledem na stávající specifikaci vyrobit. 

Po rozhodnutí o závěru dojde k podpisu všech členů realizačního týmu. V případech, kdy jsou 

nějaké problémy, musí se vyřešit a poté se provede nové přezkoumání realizačním týmem. 
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Následuje sestavení vývojového diagramu výrobního procesu, který má na starosti 

technologie. Ta také provádí  FMEA procesu. FMEA procesu není prováděna zcela vhodným 

a dostatečným způsobem, a proto by potřebovala vylepšit. V současnosti je totiž přebírána 

z již existující FMEA podobných výrobků. Dále by se také měla FMEA revidovat, ale to se 

také neprovádí. 

Dále je zpracován kontrolní plán, který stanovuje kdy, co, jak a kde řídit a kontrolovat. 

Následně se provede a zaznamená ve formuláři vyhodnocení měřícího systému (MSA). 

Pracovní a kontrolní instrukce, které jsou zaslány od technologa, se musí zkontrolovat, aby se 

předcházelo šíření instrukcí se špatnými údaji. Nicméně se stává, že instrukce někdy chodí 

s nevyplněnými údaji, jelikož je technolog nevyplnil. Po případné opravě a doplnění 

chybějících informací jsou instrukce vytištěny a vloženy do ochranné folie. Mělo by se dbát 

na to, jak se tyto vytištěné papíry do folie vkládají, aby při založení do šanonu nebyly vloženy 

hlavou vzhůru a zabránilo se tak při manipulaci jejich vypadnutí či případnému ztracení. Poté 

se do formuláře předepíše číslo identifikace dané pracovní a kontrolní instrukce včetně počtu 

v kolika kusech byly vydány. Poté jsou tyto instrukce předloženy skupinářce, která má na 

starost úsek výroby. Instrukce zkontroluje a podepíše do formuláře podpis o převzetí. 

Následně jsou tyto podepsané formuláře založeny do šanonu, aby byly k dispozici při 

případné potřebě. Jakmile jsou všechny tyto skutečnosti provedeny, může dojít k převedení 

instrukce dokumentu do souboru PDF a uložení do systému a umístění na intranet, aby byly 

k dispozici.  

V případě, kdy se provádí změnové řízení tj. například při změně materiálu vyráběného 

výrobku, musí být instrukce aktualizovány. Provedené změny musí být zaznamenány 

v protokolu o změnovém řízení a podepsány příslušnými pracovníky,  jež odpovídají za danou 

změnu. V dokumentu ovšem chybí podpisová kolonka pro pracovníka, jež danou instrukci 

k určitému datu vydává, proto by bylo vhodnější ji doplnit pro jasnější informace. Po 

provedení změn a podepsání danými pracovníky se postupuje stejným způsobem jako při 

vytváření nové pracovní a kontrolní instrukce. 

Dále se musí zajistit nástroje a materiály. Musí být zajištěno, aby dodané materiály byly 

schváleny organizací United Polymers s.r.o., a aby byly nakoupeny od schválených 

dodavatelů. Za provádění těchto činností je odpovědný vedoucí nákupu. Vedle materiálů je 

nutné pro zajištění vývoje procesu také zajistit další nakupované prostředky jako jsou 
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nástroje, přípravky atd. Všeobecně se tento proces nazývá APQP subdodavatele a jsou v něm 

zaangažováni pracovníci nákupu, technologie a kvality. 

Také se zjišťuje, na kterém stroji se výrobek bude vyrábět, aby byla dobrá výkonnost stroje 

atd.  Když se technolog společně s vedoucím výroby dohodnou, zkouší se vzorky a na základě 

nich se pak rozhodnou, zda je stroj vhodný či nikoli. Na závěr se vystaví karta nástroje. 

MILNÍK 2 - OVĚŘOVACÍ SÉRIE 

V případě, kdy je již zjištěn, vybrán a odzkoušen vhodný stroj, vyrobí se ověřovací série. Zde 

se ověří, zda je společnost schopna výrobky vyrábět. Dále do karty nástroje pracovník 

zapisuje počet pracovních cyklů stroje, využití formy, atd. Karta nástroje představuje tzv. 

„životopis nástroje“. V kartě je uvedeno, jak a co má být nastaveno. Jde o práci, kterou hlídají 

seřizovači.  

Při ověřovací sérii je nutné vyplnit protokol z ověřovací série. Jde o dokument, kde je týmem 

opět zodpovězeno na řadu otázek typu: Je nástroj připravený k výrobě daného výrobku?, Má 

obsluha k dispozici způsobilá a zkalibrovaná měřidla?, atd. V případě, že je na některou 

z otázek zodpovězeno NE, musí se problém vyřešit a protokol z ověřovací série se poté 

provádí znova. U každého protokolu je přijat závěr: 

o Výrobu dílu lze předat k sériové výrobě. Nejsou potřeba žádné změny. 

o Výrobu dílu lze v zásadě předat k sériové výrobě. Jsou třeba menší změny 

v procesu a dokumentaci. 

o Výrobu dílu tak, jak je navrhnuta, nelze předat k sériové výrobě. Nutno změnit 

nástroje, výrobní proces, atp. A zopakovat ověřovací sérii. 

Vedoucí výroby plánuje, jak dlouho trvá ověřovací série, plánuje dobu, kdy tuto sérii 

provádět, aby nezasahovala do výroby dalších výrobků. Ověřovací série se zúčastňuje vedoucí 

výroby, mistr, pracovník kvality a technolog. V rámci ověřovací série je zjišťována předběžná 

studie způsobilosti procesu, která musí dosahovat hodnot zadaných dle požadavků zákazníka.  

Poté jakmile je k dispozici vše pro zahájení výroby – materiál, nástroje, přípravky atd. jsou 

schvalovány referenční vzorky. Aby byly referenční vzorky schváleny a následně odeslány 

zákazníkovi, musí projít výstupní kontrolou. Při výstupní kontrole dochází k přezkoumání 

výrobků pomocí výkresu, jež udává co měřit a jak dané výrobky kontrolovat, jakým měřidlem 

a pomocí jaké vizuální pomůcky.  
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V případě, kdy se začíná vyrábět nový výrobek, pracovníci výstupní kontroly často nemají 

k dispozici informace jak kontrolu vzorků výrobku provádět, jelikož zde vázne komunikace. 

Musí tak náhle sami ze své iniciativy zjišťovat jak kontrolu zajistit. Poté co je kontrola 

provedena, připraví se tyto vzorky pro odeslání zákazníkovi. Zasílaný počet vzorků závisí na 

požadavku zákazníka. 

Na závěr je vyplněno PSW s předem zvolenou úrovní předkládání, určující rozsah 

předkládané dokumentace PPAP (vyskytují se zde materiálové listy, SPC, MSA, kontrolní 

plán, schválení vhledu, vzorky, návrh (layout), balící listy atd.) PSW je zasláno zákazníkovi a 

pokud protokol schválí, může dojít k sériové výrobě. 

MILNÍK 3 - PŘEDÁNÍ K SÉRIOVÉ VÝROBĚ (změna označení z WCZ… na ZCZ) 

Po schválení PSW zákazníkem se může přejít na sériovou výrobu. Před sériovou výrobou se 

výrobky označují počátečními písmeny WCZ… po předání k sériové výrobě se mění na 

označení ZCZ…což se zaznamená v cover sheet dokumentu. 

Vedoucí výroby potom rozhoduje, zda připravený výrobní proces je ochoten převzít do 

sériové výroby. V tomto milníku se kontroluje, zda byla zavedena všechna opatření k nálezům 

z ověřovací série, zda jsou ve výrobě k dispozici veškerá dokumentace a formuláře. Dále se 

kontroluje správnost cen artiklů, finálních struktur a operací v systému MFGpro. Pokud je vše 

splněno, vedoucí podepíše dokument a může dojít k sériové výrobě. 

Po třech měsících od začátku sériové výroby se provádí audit vývoje. Zjišťuje se, zda se již 

pracovník naučil manipulovat s novými výrobky, jež vyrábí stroj a dostal se tak na 

požadovanou výkonnost. Obchodní oddělení prověřuje kontrolu ceny. Také se kontroluje zisk, 

krycí příspěvek - kolik režie se rozpustí na daný výrobek. Na závěr se zpracuje závěrečná 

zpráva. 

MILNÍK 4 - UKONČENÍ PROJEKTU 

V případě, že je vše v pořádku, projekt je ukončen. 

 

Zmiňované dokumenty z této kapitoly jsou uvedeny v příloze 1. Pomocí analýzy současného 

stavu jsem identifikovala hlavní nedostatky, kterými se budu dále v diplomové práci zabývat 

a které jsou shrnuty níže. 
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Shrnutí problémů výsledků analýzy současného stavu: 

 

1. Problém v komunikaci mezi jednotlivými odděleními. 

2. Neúplné vyplňování dokumentů ze strany technologie. 

3. Pozdní či chybějící oznamování zavádění nových výrobků výstupní kontrole. 

4. Nedostatečná aplikace FMEA procesu. 

5. Nepřesný vývojový diagram procesu APQP.  

6. Nedostatky směrnic APQP a PPAP. 

7. Chyby při zápisech do systému MFGpro. 

6 Návrhy na zlepšení hlavních problémů společnosti 
 

V předchozí kapitole byly identifikovány problémy, jež se ve společnosti vyskytují. V této 

části jsou navržena některá z řešení, jak by bylo možné každý z problémů řešit. 

6.1 Problém v komunikaci mezi jednotlivými odděleními 
 

Problém v komunikaci by byl možný řešit těmito návrhy: 

a) Dotazníky 

První možností pro zlepšení komunikace ve společnosti by bylo možné uskutečnit pomocí 

dotazníků. Pokud totiž společnost dotazníky začne používat, docílí zpětné vazby a přesněji 

zjistí, kde ke komunikačním problémům dochází nejčastěji a na tuto oblast se při zlepšování 

zaměří. 

Ve společnosti United Polymers s.r.o. je v současnosti zaveden dotazník pro průzkum 

spokojenosti zaměstnanců, který se zpracovává jednou do roka. 

Vhodné by bylo sestavit dotazníky, které by byly použity k zjišťování názorů jednotlivých 

zaměstnanců na jakékoliv problémy a následné zlepšení v oblasti zavádění nových výrobků, 

jelikož právě zde byl problém identifikován. Účinné bude, aby dotazníky byly anonymní, 

stejně jak je tomu doposud u stávajícího dotazníku pro průzkum spokojenosti zaměstnanců. 

Jedině tak je totiž možné dosáhnout větší upřímnosti ze strany zaměstnanců a zároveň 

pravdivějších názorů a odpovědí. Důležité je, aby byly výsledky těchto dotazníků zveřejněny 

všem zaměstnancům např. na intranetu či nástěnkách. Získané výsledky by měly být použity 

pro zlepšení stávající situace současných problémů. Pokud se tak totiž nestane, zaměstnanci 
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budou demotivováni pro další vyplňování dotazníků. Jednoduše budou mít pocit, že jejich 

názory nemají žádný dopad.  

První možností, jak je možné začít, by mohlo být sestavení dotazníku pro zjištění vnitřní 

komunikace ve společnosti, ve kterých oblastech komunikace mezi zaměstnanci nejvíce vázne 

a možnosti zlepšení. Ve firmě bylo zjištěno, že vázne komunikace mezi jednotlivými 

odděleními, nicméně bych doporučila prozkoumat celkovou vnitřní komunikaci ve 

společnosti s ohledem na zavádění nových výrobků, což je předmětem této diplomové práce. 

Mezi otázky by mohly například patřit tyto dotazy: 

 Kdy zaměstnanci získávají informace o zavádění nového výrobku. S výběrem 

například těchto odpovědí (pozdě, včas nebo brzy). 

 Zda je jim poskytnuto dostatek informací při zavádění nových výrobků (ano, ne). 

 Jak hodnotí komunikaci se spolupracovníky v této oblasti (velmi špatná, špatná, dobrá, 

velmi dobrá). 

 Jak hodnotí komunikaci s  vedením při zavádění nových výrobků (velmi špatná, 

špatná, dobrá, velmi dobrá). 

 Zda jsou za dobře odvedenou práci chváleni. (ano, ne) 

 Zda by uvítali zlepšení komunikace v této oblasti. (ano, ne) 

 Kde si zaměstnanci zjišťují informace při zavádění nových výrobků (u vedení, 

spolupracovníků, mimo firmu, u nadřízených, jiné ………….) 

Zde bylo pro ilustraci uvedeno několik otázek, které by mohly být zahrnuty v dotazníku. 

b) Nástěnky 

Další možností pro zlepšení komunikace by mohly poskytovat nástěnky. Nástěnka slouží jako 

informační místo pro zaměstnance. Tato metoda není drahá, a pokud poskytuje aktuální, 

potřebné a pravdivé informace i velmi účinná. Mělo by být vytvořeno více těchto nástěnek 

pro jednotlivá pracoviště popřípadě oddělení, které by informovaly určitý okruh zaměstnanců 

s cílenými informacemi právě pro ně.  

Nástěnka může sloužit jak pro dlouhodobé, tak i aktuální informace, které se vážou 

k stávajícímu období. 

Na nástěnkách by měly být zobrazovány také informace, které zaměstnance zajímají. 

Například informace o soutěžích, narozeninách, odměnách, plnění plánů, výsledky anket a 
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dotazníků atd. Za nástěnky by měl být vždy někdo zodpovědný. Zejména by mělo jít o 

personalisty, ale také ostatní zaměstnance, kteří mohou k daným úsekům přispívat. Velice 

důležité je, aby nebyly nástěnky nenápadné, nezajímavé, čí zastaralé. Proto je velice důležité, 

aby byly zodpovědnou osobou aktualizovány každý týden. Pokud se tak nestane, zaměstnanci 

je po určité době přestanou číst, jelikož si zvyknou na jejich stále stejný a nezajímavý obsah. 

Důležité také je, aby byly umístěny na vhodných místech, kde je zaměstnanci mají často na 

očích nebo kolem nich musí vždy projít. 

Nevýhodou nástěnky na rozdíl od dotazníků je, že zde není okamžitá zpětná vazba od 

zaměstnanců. 

Ve společnosti se samozřejmě nástěnky nacházejí, proto jsem zmapovala současný stav 

nástěnek, které se nacházejí po celé společnosti, jak je zobrazeno na obr. 13. Dále jsem u 

vybraných nástěnek, které poskytují největší nedostatky, identifikovala příležitosti ke 

zlepšení. 

Červenými čísly 1 až 17 jsou označeny jednotlivé nástěnky, které podávají tyto informace: 

1) Výrobní informace. 

2) Informace pro pracovníky. 

3) Zodpovědnost za směnu. 

4) Standard pracoviště plasty. 

5) Metoda 5S. 

6) Informace a požadavky pro stroje: LATHE CUT. 

7) Informace a požadavky pro stroje: RUTIL. 

8) Informace a požadavky pro stroje: SGT. 

9) Nástěnka výstupní kontroly 1. 

10) Nástěnky výstupní kontroly 2. 

11) Certifikát ISO 14001. 

12) Certifikát ISO/TS 16949. 

13) Vize společnosti. 

14) Politika jakosti společnosti. 

15) Ukazatele KPI – klíčové ukazatele výkonnosti. 

16) Nástěnka vedoucího výroby. 

17) Důležité informace z evropské legislativy pro nebezpečné chemické látky a směsi. 
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Obr. 13 – Nákres společnosti se zakreslenými nástěnkami 
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První z nástěnek Viz. obr. 14, obsahuje informace z výroby, mezi něž patří plán práce a rozpis 

směn, plán výroby a rozpis plánovaných dovolených. Hned na první pohled lze vidět, že 

nástěnka není zajímavá, je monotónní. Nejsou použity skoro žádné barvy. Pouze u plánu 

práce a rozpisu směn jsou nadpisy obtaženy žlutým zvýrazňovačem. 

Dále u rozpisu plánovaných dovolených není ani vidět název, jelikož je zcela zakryt 

magnetkou, která jej drží. Na obrázku je oblast ohraničena a zvýrazněna červeně. Celkově 

nástěnka působí nezajímavě a neuspořádaně. Mělo by být použito více zvýraznění, lepší 

způsob připevnění i uspořádání, a také by se mělo dbát na to, aby názvy nebyly zakryty. 

 

Obr. 14 – Vzhled nástěnky „Výrobní informace“ 

Další z nástěnek na obr. 15 zobrazuje informace pro pracovníky. Jsou zde pracovníkům 

vyvěšeny roční zúčtování daní za rok 2012, důležitá telefonní čísla, změny cen obědů, 

motivace zaměstnanců k zlepšení – zlepšovací návrh – Kaizen, a dlouhodobé informace o 

plnění výkonových norem, efektivitě využitého času a ztrátách času za rok 2011/2012. 

Opět lze vidět, že i tyto nástěnky je potřeba změnit. Informace nejsou doplněny o zajímavosti, 

které by zaměstnance přilákaly. Působí opět neuspořádaně, nezajímavě a nejsou často 
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obměňovány. Rozhodně neosahují takové informace, které by měly přitáhnout pozornost. 

Naopak působí velmi nenápadně. 

Vhodné by bylo tedy opět barevně rozlišit a upozornit na informace, rozšířit o další 

zajímavosti a novinky, které nejsou uváděny. Doporučovala bych zcela radikální změnu jak 

estetickou, tak i obsahovou s cílem přitáhnout pozornost. 

 

Obr. 15 – Vzhled nástěnky „ Informace pro pracovníky“ 
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Na obr. 16 je zobrazena nástěnka týkající se metody 5S.  

Zobrazuje rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé úseky. Zde jsou vyvěšeni koordinátoři 

projektu, dokument pro kontrolu aktivit - návrhy na změny od jednotlivých pracovníků, 

dokument pro náměty, popis metody vysvětlení jednotlivých S metodiky 5S. 

Jak lze vidět, již sama nástěnka popírá samotnou metodiku, ve které se dbá o pořádek, čistotu, 

uspořádanost atd. Nástěnka by měla jít samotné metodice příkladem, měla by být jasná, 

uspořádaná, a ne nepřehledná a nejasná, jako je tomu doposud. Působí totiž velmi 

neuspořádaně, každá z magnetek je jiné velikosti či barvy, což samotnému dojmu také 

nepřidá. 

Proto bych doporučovala zcela předělat zejména tuto nástěnku, aby šla samotné metodice 

příkladem a dbala na zásady metody 5S. 

 

Obr. 16 – Vzhled nástěnky „Metoda 5S“ 

Na obrázku 17 jsou zobrazeny na nástěnce informace a požadavky pro stroje RUTIL a na obr. 

18 pro stroj SGT. Nástěnky jsou rozděleny na dvě části : požadavky v levé části a v pravé 

části informace. 
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U těchto nástěnek stejně jako v předchozích případech chybí zvýraznění důležitých pojmů 

nebo alespoň hlavních nadpisů. 

Zejména je zde ale problém u nástěnky pro informace a požadavky stroje SGT, jelikož zde 

zcela chybí název pro tuto nástěnku, jak je označeno červeným ohraničením na obr. 18. Proto 

doporučuji co nejdříve doplnit pro začátek alespoň tento název. 

 

Obr. 17 – Vzhled nástěnky „Informace a požadavky pro stroje: RUTIL“ 

 

Obr. 18 – Vzhled nástěnky „Informace a požadavky pro stroje: SGT“ 

Poslední z nástěnek, o které bych se ještě zmínila, poskytuje informace výstupní kontrole. 

Tato nástěnka je zobrazena na obr. 19. Již na první pohled je jasné, že působí velmi chaoticky 
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a neuspořádaně. Popírá již zmiňovanou metodiku 5S, která dbá na pořádek a systematičnost 

na pracovišti, takže tato nástěnka opět není v pořádku. Papíry jsou naskládány přes sebe, a na 

první pohled se v nich člověk nevyzná. 

Doporučovala bych tedy nástěnku zcela předělat, papíry uspořádat, aby nebyly jen 

přeskládány přes sebe. 

 

Obr. 19 – Vzhled nástěnky „Nástěnka výstupní kontroly 1“ 

Zde jsem se zmínila o nástěnkách, které nejvíce zobrazují a ukazují problémy a stav, který se 

ve společnosti vyskytuje. Ostatní nástěnky, jež byly uvedeny výše, jsou zobrazeny v příloze. 2 

Celkově bych situaci nástěnek shrnula tak, že je potřeba nástěnky uspořádat, zamezit 

překrývaní dokumentů, zajistit lepší připevnění, doplnit názvy tam kde chybí, zvýraznit a 

pokusit se, aby nástěnky působily lákavěji a poskytovaly i zajímavé informace navíc, čímž 

přitáhnou pozornost. A doporučila bych zejména informace pro zaměstnance také 

aktualizovat, jelikož tomu tak není. Dále bych také doporučila v dolním rohu nástěnky vyvěsit 

štítek se zodpovědností za nástěnku, aby měli v případě nejasností zaměstnanci možnost se na 

danou osobu obrátit. 

Možné by bylo také nástěnku s informací pro zaměstnance dát na místa, kde se nejvíce 

scházejí o přestávkách, kdy mají čas si tyto informace přečíst. Musí se ale zajistit, aby se na 
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nich vyskytovaly i zajímavosti, které jejich oči přitáhnou a pak si přečtou i ostatní, ne až tak 

zajímavé věci. Možností kde takovou nástěnku umístit je např. kuchyňka, šatna atd. 

Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce zabývá zlepšením procesu zavádění nových 

výrobků, doporučovala bych, vytvořit zcela nový typ nástěnky pro informování o nových 

projektech zavádění nových výrobků, jelikož takovou nástěnku společnost United Polymers 

prozatím nemá. Na této nástěnce by byli zaměstnanci informování o plnění stavu projektů, 

počátku či ukončení projektů, či dalších informací, jež se zaváděním nových výrobků souvisí 

a měly by být sděleny zaměstnancům. Tuto nástěnku bych doporučila umístit na viditelné 

místo, kde se zaměstnanci často vyskytují, jak bylo uvedeno výše. 

c) Porady a schůzky 

Další možností jak řešit problém s komunikací jsou pravidelné, tak i nárazové porady či 

schůzky. Jde o základní komunikační nástroj. 

Ve společnosti samozřejmě porady i schůzky probíhají. Nicméně vždy se najdou příležitosti 

pro zlepšování. Proto by zde bylo opět vhodné podrobně zmapovat situaci všech porad či 

schůzek, které se týkají zavádění nových výrobků. 

Bylo zjištěno, že výrobní porady s pracovníky obsluhy strojů ve firmě United Polymers, jsou 

uskutečňovány každý měsíc vedoucím výroby. Předmětem těchto porad je informování o 

základních výrobních plánech a aktuálnostech. Tyto porady jsou ovšem nepovinné, tudíž 

někteří pracovníci nedochází. Bylo by proto vhodné, aby se staly tyto schůzky povinné pro 

každého. 

Porady či schůzky by měly probíhat tímto způsobem. Na začátku by měl vedoucí vždy 

poděkovat za práci. Veřejně pochválit pracovníky, kteří se něčím zasloužili, dále by měl říci 

co dělat jinak a lépe. Neměl by se dopouštět veřejné kritiky konkrétních zaměstnanců, ale tyto 

věci provádět individuálně. Dále by zde měly být zmíněny informace o novinkách ve 

společnosti, nových zakázkách a úkolech a také o stavu plnění plánů. Pak by následovalo 

slovo personalisty, který informuje zaměstnance o všem v  oblasti personálních věcí. Poté by 

měla být dána možnost vyjádření se zaměstnanců, aby se zeptali na veškeré otázky, se 

kterými si neví rady. Tato porada by měla být v rozsahu 15 – 30 minut, aby příliš 

nezasahovala do výrobních plánů. Důležité je, aby porady či schůzky byly svolávány 

pravidelně.          
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Pravidelné schůzky bývají jak na úrovní managementu, tak v rámci týmových schůzek 

pracovníků, kteří pracují na stejném cíli a kterých se určitá věc týká. Všichni by zde měli mít 

možnost navrhnout či vyjádřit názor. Proto by bylo vhodné vést tyto schůzky či porady 

neformálním způsobem, aby pracovníci neměli problém své vlastní názory či nápady vyjádřit. 

Schůzky by mohly probíhat například pravidelně dvakrát v měsíci, a tedy přibližně 

v intervalech jednou za čtrnáct dní. Byl by zvolen člověk, který za svolání této schůzky 

zodpovídá a svolal by všechny pracovníky na určitý den a hodinu, aby to příliš nezasahovalo 

do důležitých činností podle aktuální situace ve společnosti. Zde by se zaměstnanci dozvěděli 

a seznámili s aktuálním děním.  

Dále by se na schůzkách daly řešit motivační programy, aby byli zaměstnanci získávání 

k provádění činností tím nejlepším způsobem.  

d) Školení pro sdílení informací 

Další možností, pro zlepšení interní komunikace, by mohlo být uspořádání školení pro 

zaměstnance, jehož cílem by bylo vysvětlit důležitost předávání informací jejich 

spolupracovníkům. V případě, že zaměstnanci nevidí důležitost v tom, že je sdílení informací 

opravdu důležité, pak si nechávají věci pro sebe, nesdílejí je a nediskutují o nich a opomíjejí 

důležité informace předávat. 

Program tohoto školení by mohl být zaměřen na tyto hlavní oblasti:  

1. Seznámení se s pojmem, co je sdílení informací. 

2. Formy sdílení informací (komunikace, intranet, nástěnky,…) 

3. Důvody sdílení informací. 

4. Důležitost každého jedince při sdílení informací. 

5. Výhody pro zaměstnance při sdílení informací. 

6. Celkové přínosy sdílení informací. 

7. Diskuze a dotazy. 

V prvním bodě by se zaměstnanci seznámili s pojmem, co se sdílením informací rozumí. 

V druhém bodě by byly vysvětleny jednotlivé formy, jakými ke sdílení informací může 

docházet. Ať už pouhou komunikací, poradami či schůzkami, nástěnkami, intranetem či 

jinými prostředky. 
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Ve třetím bodě by se měla vysvětlit podstata, proč je sdílení tak důležité a nemělo by být 

opomíjeno. Byly by uvedeny hlavní důvody jako například urychlení procesu, lepší přehled 

atd. 

Ve čtvrtém z bodů by mělo být pochopeno, proč je každý při sdílení informací důležitý. Mělo 

by být vysvětleno, že pokud některý se zaměstnanců se sdílet informace brání, pak se 

informace zastavují u něj a směrem od něj již nejsou rozšiřovány k ostatním. A poté dochází 

ke špatné komunikaci. 

V pátém z bodů by mělo být zaměstnancům podáno, jaké výhody jim to přinese. Ať už 

hmotné odměny za dobře a rychle odvedenou práci, či pochvala od vedení nebo pouze dobrý 

pocit z včasně odvedené práce. Ale také vnitřní pocit porozumění práci, kterou vykonávají a 

jistota, že jsou informováni o veškerém potřebném dění. 

V šestém bodě by měly být zaměstnancům uvedeny celkové přínosy, které správné sdílení 

informací může přinést. Mezi tyto přínosy by mohla patřit celková prestiž firmy, přátelské 

prostředí, rychlé plnění termínu až po lepší zisky firmy. 

V sedmém bodě by byl dán prostor diskuzi se zaměstnanci pro jakékoliv dotazy, které je 

v této oblasti zajímají. 

e) Zaměstnanecké akce 

Nesmí se také zapomenout na důležitost zaměstnaneckých akcí. Společnost by proto mohla 

pořádat různé firemní akce, kde by se podpořila sounáležitost zaměstnanců všech úrovní. 

Těmito akcemi by mohly být vánoční večírky, sportovní akce, kulturní akce atd. Na takových 

akcích jsou zaměstnanci otevřenější a mohou se lépe poznat, což poté podpoří i pracovní 

činnosti a sdílení rad informací atd. Jde totiž o situace, kde zaměstnanci nejsou pod tlakem či 

stresem a lépe se tak uvolní a se svými kolegy seznámí. 

 

Problém komunikace, zejména interní se bohužel vyskytuje v mnoha společnostech a firmách.  

Jde o velmi náročnou a důležitou oblast, jelikož zaměstnanci jsou nejdůležitějším, ale zároveň 

také nejsložitěji ovlivnitelným faktorem pro úspěšné fungování společnosti. To je dáno 

zejména lidskou individuálností, osobností a samostatností. Nelze tak přímo kontrolovat a 

ovládat či řídit lidské myšlení. Proto je tento problém vždy těžce řešitelný a velmi 
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individuální. Je tedy důležité každého zaměstnance vnímat individuálně a motivovat jej 

k plnění firemních cílů.  

Problém interní komunikace má mnoho možností řešení. Některé návrhy byly uvedeny výše. 

Jde také zároveň o oblast, která je náročná a dlouhodobá a bylo by potřeba se zvlášť a 

podrobně na každý návrh do detailů zaměřit, jak probíhá a jak se dá vylepšit. Tomuto 

problému bych doporučila věnovat zcela samostatnou diplomovou práci, která by se zaměřila 

na zlepšení interní komunikace. 

6.2 Neúplné vyplňování dokumentů ze strany technologie 
 

Druhým z problémů, který se ve společnosti vyskytl, byla neúplná příprava pracovních a 

kontrolních instrukcí, kde pracovníci technologie nevyplňují všechny informace těchto 

instrukcí a dalších dokumentů jako například APQP cover sheet. 

V prvním případě by se mělo zjistit, proč právě oddělení technologie nevykonává tyto 

činnosti. Při provádění analýzy současného stavu zavádění nových výrobků jsem mluvila 

s technology, kde jsem si všimla těchto důvodů, proč neprovádějí některé své činnosti: 

a) Nemají podporu ze strany vedení, což vyplývá i z faktu, že nyní postrádají vedoucího 

technologie.  

b) Nemají dostatek času pro tyto „nedůležité“ činnosti, jelikož musí řešit podstatnější věci. 

c) Nevidí v „papírování“ smysl. 

d) Mají pocit, že pro vykonání veškerých činností, které jsou v jejich kompetencích, nemají 

dostatečný počet technologů. 

 

První z těchto problémů rozvíjí ostatní problémy, které jsou na technologii. Pokud totiž 

pracovníci pociťují, že nemají podporu vedení, a navíc jsou bez vedoucího, nevidí 

v některých věcech smysl. Důležité je tedy, aby začali mít pocit, že podporu od vedení mají. 

Aby se problém vyřešil, bylo by potřeba začít ze strany vedení. Pokud totiž nebude tento 

přístup změněn shora, zaměstnanci zůstanou demotivováni,  přestanou se problémy zabývat a 

problém se nevyřeší. 

Proto by bylo potřeba, aby vedení začalo tento problém řešit. Důležitou úlohou tedy bude 

motivovat pracovníky, ať už zaměstnaneckými výhodami nebo jen pochvalou a podporou, 



70 
 

aby začali vnímat, že jsou pro společnost důležití, že onu podporu vedení mají, jelikož dokud 

nebudou pochopeni, problémy budou nadále. 

Pokud zaměstnanci nejsou správně vedeni, je zřejmé, že nebudou věci, ve kterých sami nevidí 

důležitost, provádět. 

Pracovníci dále uvedli, že na „papírování“ nemají čas, jelikož musí řešit mnohem důležitější 

věci spojené se samotnou výrobou, a proto jim již na vyplňování dokumentů nezbývá čas. 

Tento problém může být právě příkladem, že v dané věci nevidí důležitost a smysl. 

Aby se problém vyřešil, je potřeba zaměstnance přesvědčit, aby viděli smysl této práce. 

Jednou z možností je provést školení v této oblasti. Pomoci tak lidem pochopit, na co jsou 

veškeré dokumenty důležité a proč je musí poctivě vyplňovat. Je totiž možné, že je jim tato 

problematika nejasná, a proto v ní nevidí smysl a práci zanedbávají, jelikož jsou přesvědčeni, 

že pokud ji neprovedou, nic špatného se nestane. 

Dále bylo zjištěno, že pracovníci mají pocit, že jsou vytíženi, mají mnoho důležitějších úkolů, 

a proto dokumenty nevyplňují kompletně. Uváděli, aby stihli provádět veškeré činnosti, 

muselo by jich být na práci více. 

Tento problém by bylo důležité nejdříve podrobně zanalyzovat, zda je opravdu nedostatek 

technologů ve společnosti, nebo jen pouhá výmluva a neochota současných pracovníků. 

Doporučila bych tedy provést analýzu. Mohla by být určena skupina lidí, která by pracovníky 

nějaký čas nezávisle pozorovala, všímala si, co provádějí a jakým způsobem, jak jsou časově 

vytíženi atd. Poté by informovala vedení, zda je vytíženost technologů oprávněná  nebo jde 

jen o neochotu dokumenty vyplňovat poctivě. 

Pokud se zjistí, že vytíženost technologů je oprávněná, byla by potřeba uvažovat o zaměstnání 

posily. Pokud ale bude zjištěn opak, a problém se nevyřeší ani školením, které technologům 

pomůže pochopit smysl této práce, pak manažeři musí uzavřít zpětnou vazbu sami tím, že 

budou nuceni zavést postih pro kohokoliv, který nespolupracuje na řešení problému a zvýší 

výhody pro ty, kdo spolupracují. A tedy zvýhodní ty, kteří se problémem začnou zabývat a 

plnit jej. 

Tyto veškeré problémy na sebe úzce navazují, takže pokud se podaří, aby zaměstnanci 

technologie viděli, že jsou podpořeni vedením, pochopí, že i správné a úplné vyplňování 

dokumentů je důležité. Následně až poté se problém vyřeší. 
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6.3 Pozdní či chybějící oznamování zavádění nových výrobků 

výstupní kontrole 
 

U tohoto problému bylo zjištěno, že v případě, kdy se začíná vyrábět nový výrobek, 

pracovníci výstupní kontroly často nemají k dispozici informace jak kontrolu vzorků výrobku 

provádět, jelikož zde vázne komunikace. Musí tak náhle sami ze své iniciativy zjišťovat jak 

kontrolu zajistit. 

Tento problém tedy také souvisí s komunikací. Byl podrobněji popsán u prvního z problému, 

tedy problému komunikace mezi odděleními a týkal se nedostatečné komunikace. Pracovníci 

totiž nemají informace o začátku nového projektu při zahájení výroby nového výrobku. 

Nicméně, souvisí také s nezajištěním podkladů dokumentů, které pracovníkovi výstupní 

kontroly říkají, jak danou kontrolu u nových výrobků, které přišly prvně vykonávat. A tedy 

jak výrobek měřit, kolikrát, a jakou vizuální kontrolou atd. 

Aby se tomuto problému předešlo, doporučila bych, aby některý z pracovníků, který tyto 

dokumenty pro výstupní kontrolu vytváří, byl také odpovědný za včasné předání tohoto 

dokumentu výstupní kontrole a informoval je, že daný výrobek se již vyrábí. Jakmile výrobek 

dorazí na výstupní kontrolu, budou jej kontrolovat podle získaného dokumentu, aby 

nevznikaly problémy, jako doposud. Pracovníci pak bohužel neví co kontrolovat, a musí se u 

nadřízených zajímat, o jaké výrobky jde, komu říci o dokument pro výstupní kontrolu, což 

také pak způsobuje zpoždění v expedici vzorků výrobků k zákazníkovi. 

6.4 Nedostatečná aplikace FMEA procesu 
 

Další z problémů, který byl ve společnosti United Polymers identifikován se týkal FMEA 

procesu. 

 

Dosavadní průběh je nedostatečný a zasloužil by si tedy radikální změnu. V současnosti je 

totiž FMEA přebírána z podobných výrobků. Je potřeba tedy zcela tuto oblast předělat a začít 

od základů. Proto jde o problém, který by měl být řešen v rámci samostatné diplomové práce 

za účelem zlepšení současného průběhu FMEA procesu.  
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6.5 Nepřesný vývojový diagram procesu APQP 

 

Nepřesný a neúplný vývojový diagram procesu byl zobrazen na obr. 8 v kapitole 5. Původní 

diagram jsem přepracovala a je zobrazen na obr. 20. 

Byly doplněny tyto nedostatky: 

1) Šipky určující směr v případech, kdy určitá činnost není splněna a na danou otázku je 

zodpovězeno NE. Tyto směry v původním vývojovém diagramu chyběly. 

 

2) Doplněny bloky pro začátek a konec vývojového diagramu. 

 

3) Přidána chybějící činnost posouzení předvýrobní proveditelnosti včetně následné 

rozhodovací činnosti, zda lze výrobek vyrobit. 

 

4) Změněn název rozhodovací činnosti z rozhodnutí zákazníka, na název zda souhlasí 

zákazník s nabídkou? V rozhodovacích činnostech by měla být totiž pokládána otázka. 

 

5) Dále byla změněna návaznost u ověřovací série a zasílání PSW. Ověřovací série a 

odesílání PSW bylo v původním diagramu zakresleno, že probíhá souběžně. V novém 

vývojovém diagramu jsou tyto činnosti již seřazeny v pořadí, jak by měly probíhat. A 

tedy nejdříve je provedena ověřovací série a až poté následuje odeslání PSW 

zákazníkovi. 

 

6) Také byly doplněny činnosti, co se stane v případech, kdy je na otázku v rozhodovací 

činnosti odpovězeno NE. U ověřovací série OK, byla tedy přidána činnost Vyřešení 

problémů v ověřovací sérii a u PSW schválení nebo povolení k dodávkám byla 

přidána činnost vyřešení problémů v PSW. 

 

7) U činnosti potvrzení objednávky/ smlouva byl ve výstupní dokumentaci doplněn 

dokument nominační dopis, který zasílá zákazník. 

 

8) U činnosti s názvem Přezkoumání realizačním týmem byl doplněn dokument ve 

výstupní dokumentaci APQP cover sheet. 
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9) Byla doplněna činnost objednávek od subdodavatele – APQP subdodavatele, která 

v původním vývojovém diagramu procesu zcela chyběla, včetně výstupní 

dokumentace – smlouvy o dodávkách a PPAP dodavatele a dále přidána rozhodovací 

činnost – Zda jsou k  dispozici všechny potřebné materiály, komponenty, nástroje, 

přípravky či měřidla? Byla také doplněna činnost - Zajištění prostředků pro případ, že 

je na otázku zodpovězeno NE. 
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Obr. 20 -  Přepracovaný vývojový diagram procesu APQP 
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6.6 Nedostatky směrnic APQP a PPAP 
 

Směrnice APQP a PPAP jsou velmi stručné, proto jsem identifikovala jednotlivé problémy a 

poté zpracovala návrhy nových směrnic. Ve směrnicích byly odstraněny zejména hlavní 

nedostatky, aby se směrnice nestaly až příliš obsáhlými, což bylo dáno jako požadavek při 

návrhu nových směrnic. Pokud jsou směrnice příliš rozsáhle, zaměstnanci je pak vůbec 

nečtou. Proto při návrhu bylo ohlíženo i na tento fakt a určitá stručnost byla ponechána. 

6.6.1 Směrnice pro schvalování dílů do sériové výroby 
 

U směrnice s názvem PPAP – schvalování vzorků zákazníkem, která byla představena 

v kapitole 5, jsem identifikovala některé nedostatky, které by bylo vhodné pro lepší 

přehlednost a také přesnost doplnit. Mezi nedostatky patří: 

1) Název směrnice, který není zcela vhodný. 

2) Nerozlišení činností dle PPAP a PPF.  

3) Neuvedení úrovní předložení zákazníkovi. 

4) Neuvedení tabulek pro činnosti PPAP a PPF, co se předkládá zákazníkovi dle 

úrovní předložení. 

5) Neuvedení odpovědností pro jednotlivé požadavky dle PPAP a PPF. 

6) Neuvedení důvodu zahájení u PPF dle VDA: nový díl, rekvalifikace, změna 

produktu, změna výrobního procesu, přemístění výroby atd. 

7) Neuvedení způsobilosti procesu, jaká by měla minimálně být, pokud není se 

zákazníkem dohodnuto jinak, jak u PPAP tak u PPF. 

8) Neuvedení některých formulářů. 

9) Neuvedení reference VDA 2. 

10) Neuvedení provádění zápisu do IMDS. 

11) Překlepy a stylistické chyby. 

 

Ostatní informace jsem při návrhu nové směrnice, ponechala ze směrnice původní. 
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1) Název směrnice, který není zcela vhodný. 

Směrnici jsem pro lepší konkrétnost pojmenovala - Schvalování dílů do sériové 

výroby (PPAP, PPF). Původní název nebyl vhodný, jelikož společnost provádí 

schvalování dílů do sériové výroby nejen dle PPAP, tak také dle PPF v závislosti na 

požadavcích zákazníka. 

 

2) Nerozlišení činností dle PPAP a PPF. 

V novém návrhu směrnice jsem rozlišila schvalování dílů do sériové výroby dle PPAP 

a dle PPF. Tato schvalování jsou pak vedena samostatně. 

 

3) Neuvedení úrovní předložení zákazníkovi. 

V původní směrnici nebyly vůbec uvedeny úrovně předložení. Proto jsem je doplnila a 

to jak pro PPAP tak pro PPF. Úrovně předložení jsem uvedla dle VDA 2 pro PPF a dle 

QS 9000 přístup procesu pro schvalování dílů do sériové výroby pro PPAP. 

 

4) Neuvedení tabulek pro činnosti PPAP a PPF, co se předkládá zákazníkovi dle 

úrovní předložení. 

V novém návrhu směrnice jsem doplnila tabulky jednotlivých požadavků včetně 

úrovní předložení dle VDA  2 pro PPF a dle QS 9000 přístup procesu pro schvalování 

dílů do sériové výroby pro PPAP.  

 

5) Neuvedení odpovědností pro všechny požadavky dle PPAP a PPF. 

V tabulce jednotlivých požadavků jsem také přidala kolonku pro odpovědnost za 

každý z požadavků 

 

6) Neuvedení důvodu zahájení u PPF dle VDA: nový díl, rekvalifikace, změna 

produktu, změna výrobního procesu, přemístění výroby atd. 

. V původní směrnici byly uvedeny důvody zahájení pouze dle PPAP. V novém návrhu 

 jsem tedy doplnila důvody zahájení procesu také dle VDA 2 pro PPF. 
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7) Neuvedení způsobilosti procesu, jaká by měla minimálně být, pokud není se 

zákazníkem dohodnuto jinak, jak u PPAP tak u PPF. 

Ve směrnici nebyly uvedeny žádné úrovně přijetí způsobilosti procesu. Proto jsem tyto 

hodnoty v návrhu směrnice doplnila dle VDA 2 pro PPF a dle QS 9000 přístup 

procesu pro schvalování dílů do sériové výroby pro PPAP.  

 

8) Neuvedení některých formulářů. 

V poslední části směrnice jsem doplnila dokumenty - formuláře, které souvisí 

s předáním dílů do sériové výroby a dosud v ní chyběly jako vzhledové schválení a 

měrový protokol, které jsou uvedeny v příloze 1. Naopak byly odstraněny formuláře 

pro vizuální vzorky, které slouží pro interní účely a do směrnice nepatří. 

 

9) Neuvedení reference VDA 2 

V seznamu referencí chyběla VDA 2 pro zajištění kvality před sériovou výrobou (4. 

vydání 2005). Je nutné zmínit, že v roce 2012 vyšlo 5. vydání VDA 2, které při 

zpracovávání diplomové práce ještě nebylo k dispozici v českém překladu, český 

překlad vyšel letošní rok. Společnost United Polymers s touto aktualizací a zavedením 

nových požadavků dle aktualizovaného vydání v budoucnu počítá. 

 

10) Neuvedení provádění zápisu do IMDS. 

Jako osmý bod směrnice byla přidána informace záznamu IMDS, že se provádí zápis 

do tohoto systému IMDS. 

 

11) Překlepy a stylistické chyby. 

Byly odstraněny jak stylistické chyby a menší překlepy, které se nedopatřením ve 

směrnici vyskytovaly. 

 

Po doplnění zmiňovaných nedostatků by poté mohla směrnice mít podobu, jež je zobrazena 

v příloze 3. 
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6.6.2 Směrnice pro zavádění nových výrobků (APQP) 
 

Ve směrnici s názvem Zdokonalené plánování kvality výrobků, která byla taktéž představena 

v kapitole 5, jsem identifikovala některé nedostatky, které by bylo vhodné pro lepší 

přehlednost odstranit. Ve směrnici byly identifikovány tyto nedostatky: 

1) Nepřesný vývojový diagram 

2) Nepřesné definování odpovědností  

3) Nepřehledné zobrazení odpovědností dle činností vývojového diagramu 

4) Chybějící reference VDA 2 

5) Nepřesné uvedení dokumentů 

6) Chybějící dokument pro nový materiál 

 

Ostatní informace jsem při návrhu nové směrnice, ponechala ze směrnice původní. 

 

1) Nepřesný vývojový diagram 

Ve směrnici jsem navrhla nový, upravený vývojový diagram procesu, který byl 

uveden a představen výše v kapitole 6.5. 

 

2) Nepřesné definování odpovědností  

V původní směrnici byla definována odpovědnost za stanovení vedoucích projektů pro 

vedoucího obchodního oddělení nebo generálního ředitele. V současnosti je tato 

odpovědnost v rukou vedoucího obchodního oddělení, proto byl generální ředitel 

z odpovědností odebrán. 

 

3) Nepřehledné zobrazení odpovědnosti činností dle vývojového diagramu 

Ve směrnici byly odpovědnosti za jednotlivé činnosti, jež jsou uvedeny v původním 

vývojovém diagramu, zaznačeny přímo v něm. Tyto odpovědnosti nebyly ovšem 

definovány pro všechny činnosti. Proto jsem pro lepší přehlednost navrhla tabulku 

odpovědností za jednotlivé činnosti vývojového diagramu procesu a z vývojového 

diagramu tyto odpovědnosti odstranila. Tuto tabulku je možné vidět viz. tab. 7. 
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Tab. 7 -  Odpovědnosti za jednotlivé činnosti dle vývojového diagramu procesu 

ČINNOSTI ODPOVĚDNOST 

Poptávka nebo jiný podnět od zákazníka. OO 

Posouzení předvýrobní proveditelnosti. TPV 

Zpracování nabídky a její předložení zákazníkovi. OO 

Přezkoumání realizačním týmem. TEAM 

Žádost o doplnění / informace zákazníka o nerealizovatelnosti. OO 

Potvrzení objednávky / smlouva. OO 

Zahájen projekt APQP. TEAM 

APQP subdodavatele. TEAM 

Zajištění prostředků (materiály, komponenty, nástroje, přípravky či 

měřidla). TEAM 

Ověřovací série. TEAM 

Vyřešení problémů v ověřovací sérii. TEAM 

Zaslání PSW. QE 

Vyřešení problémů v PSW. QE 

 

4) Chybějící reference VDA 2 

Jak již bylo uvedeno v předchozí směrnici, v  seznamu referencí chyběla VDA 2 pro 

zajištění kvality před sériovou výrobou (4. vydání 2005). I zde společnost United 

Polymers s touto aktualizací a zavedením nových požadavků dle aktualizovaného 

vydání v budoucnu počítá. 

 

5) Nepřesné uvedení dokumentů 

Ve směrnici jsem odstranila formuláře pro vizuální vzorky, které slouží pro interní 

účely a do směrnice nepatří. 

 

6) Chybějící dokument pro nový materiál 

Ve směrnici, jsou uvedeny dokumenty, které se užívají v rámci APQP. I přesto, že je 

ve směrnici dokument pro nový materiál uveden, bylo mi sděleno, že měl být 

vytvořen, ale stále není. Proto doporučuji dokument dodělat, aby nebyly ve směrnici 

uvedeny mylné informace. 
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Po doplnění zmiňovaných nedostatků by poté mohla směrnice mít podobu, jež je zobrazena 

v příloze 4. 

6.7 Chyby při zápisech do systému MFGpro. 
 

Tento problém je založen zejména na lidském faktoru, který není neomylný a tak se může 

stát, že dojde k pochybení překlepu při přepisování údajů z dokumentů.  

Je potřeba tedy zajistit kontrolní systém, který by lidské omyly eliminoval. Navrhla bych 

proto jako jednu z možností, automatizovanou kontrolu záznamů. Tato kontrola funguje tak, 

že je v buňkách, do kterých se vpisují informace předem definováno, jaké znaky do nich 

mohou být vloženy. Pokud se tak nestane, vysvítí se kolonka, například červeně, čímž 

pracovníka upozorní, že nastala nějaká chyba. 

Další možností by byla samokontrola, kde by byl pracovník povinen zapsané informace po 

zápisu všech informací znovu po sobě pečlivě překontrolovat. 

Jednou z možností by mohlo být také, že by na oddělení logistiky byla určena zodpovědná 

osoba, jíž úkolem by bylo zkontrolovat již zanesené informace do systému, čímž by byla 

provedena kontrola a předešlo by se tak omylům. Tato zodpovědnost by byla udělena jen 

v případě, že by se nezlepšil stav zápisů do systému MFGpro jinými vhodnějšími metodami, 

například automatizovanou kontrolou záznamů a byla by použita jen v krajním případě, než 

bude navrhnut vhodnější způsob. 

Také bych doporučila dokumentovat všechny informace, jež jsou do systému zanášeny, aby je 

bylo možné zpětně nalézt. Jelikož například oddělení technologie, které provádí zápis 

informací o zboží (artiklu), kusovníku a seznamu operací tyto informace nedokumentuje – 

neexistují pro tyto informace dosud dokumenty. Proto bych doporučila je zavést. 

Tento systém, pokud nejsou odstraněny chyby, dále pracuje s nesprávně zanesenými 

informacemi, a na základě nich jsou prováděny objednávky. Pokud tedy dojde k překlepům 

například jen v desetinné čárce při přepisování, může to mít velké následky, ať už v podobě 

objednaného malého množství materiálu na výrobu nebo naopak velké množství, které by se 

nevyužilo. Zejména proto je důležité tuto kontrolu provádět a zamezit vznikům chyb. 
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ZÁVĚR 
 

Tato diplomová práce byla zpracována na téma: Zlepšení procesu zavádění nových výrobků v 

organizaci vyrábějící gumové a plastové díly. Organizací byla společnost United Polymers 

s.r.o. sídlící v Hranicích. Společnost se převážně zaměřuje na proces zavádění nových 

výrobků pro automobilový průmysl, popřípadě pro dodavatele automobilového průmyslu. 

První část práce byla zaměřena na seznámení s problematikou zdokonaleného plánování 

jakosti výrobků a dále se schvalováním dílů do sériové výroby dle QS 9000 a VDA 2. 

Dále byla provedena analýza současného stavu. Tato analýza byla provedena jednak dle 

současně využívaných směrnic pro zdokonalené plánování jakosti výrobku, tak i pro 

schvalování dílů do sériové výroby. Zároveň byla analýza provedena také na základě 

dotazování zaměstnanců, kteří se podílejí na procesu zavádění nových výrobků. Na základě 

celkově provedené analýzy současného stavu byly nalezeny tyto hlavní nedostatky: 

1. Problém v komunikaci mezi jednotlivými odděleními. 

2. Neúplné vyplňování dokumentů ze strany technologie. 

3. Pozdní či chybějící oznamování zavádění nových výrobků výstupní kontrole. 

4. Nedostatečná aplikace FMEA procesu. 

5. Nepřesný vývojový diagramu procesu APQP.  

6. Nedostatky směrnic APQP a PPAP. 

7. Chyby při zápisech do systému MFGpro. 

Ke každému z těchto nedostatků byly navrženy příležitosti ke zlepšení, které by společnost 

United Polymers mohla zavést. Pro problém v komunikaci byly navrženy možnosti využívat 

dotazníky určené pro zavádění nových výrobků, které by upřesnily, kde dochází k největším 

problémům s předáváním informací u zaměstnanců.  

Dále byly zanalyzovány nástěnky, které taky slouží jako komunikační nástroj se zaměstnanci 

a zde bylo navrženo vytvoření nové nástěnky, zabývající se přímo zaváděním nových 

výrobků. Další možností byl návrh na zlepšení komunikace pomocí porad a schůzek, školení 

pro sdílení informací a zaměstnaneckých akcí pro zlepšení komunikace.  

Druhým problémem bylo neúplné vyplňování dokumentů ze strany technologie, kde byly 

navrženy možnosti, jak zjistit proč k tomu dochází. Pro třetí problém s pozdním či chybějícím 
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oznamováním zaváděním výrobků výstupní kontrole bylo navrženo, aby zaměstnanec 

vytvářející dokumenty pro výstupní kontrolu, byl také odpovědný za včasné předání.  

Pro nedostatečnou aplikaci FMEA procesu bylo navrženo vylepšení od základů. Dále byl 

přepracován vývojový diagram, který byl původně nepřesný a neobsahoval veškeré činnosti. 

Pro problém s nedostatky směrnic APQP a PPAP byly tyto nedostatky zanalyzovány a 

následně byly navrženy směrnice nové.  Pro poslední z problémů chybných zápisů do systému 

MFGpro bylo navrženo zavedení automatizované kontroly záznamů či samokontroly 

pracovníku při každém zápisu. 

Některé z těchto návrhů na zlepšení, kterými se diplomová práce zabývá, již byly 

zrealizovány a zavedeny do systému firmy. Ostatní návrhy, které se z časových důvodů 

nestihly aplikovat, budou v budoucnu dále řešeny a následně také zavedeny. 

Na závěr bych ráda uvedla motto, kterým by se mohla firma inspirovat a do budoucna řídit:  

Při posuzování situace a zvažování opatření by člověk neměl ani na okamžik přestat vidět 

pravdu, i když je hořká.  

Mustafa Kemal  
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i) Vzhled nástěnky „Důležité informace z evropské legislativy pro nebezpečné chemické 

látky a směsi“ 

Příloha 3 – Směrnice schvalování dílů do sériové výroby (PPAP,PPF) 

Příloha 4 – Zdokonalené plánování kvality výrobků 
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PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 1 – Dokumenty - Formuláře 

a) Nabídka 

   

Cena/ks 

(EUR)

Počet otisků

Dodací 

lhůta

Platební podmínky na 

nástroje:

Platební podmínky:

Číslo dílu 

zákazníka Materiál

ČESKÁ REPUBLIKA
E-MAIL

581 699 519

TEL.

FAX

Tovární 605, 753 01 HRANICE 1 - město
FUNKCE

JMÉNO

KONTAKT

NABÍDKA č. 04102

Adresa

Zákazník: Datum:

Tel.

Fax

E-mail

Roční 

množství

Min. odběr. 

množství
PoznámkaČíslo dílu UP

Dodací podmínky:

Jméno

Kontakt:

Funkce

Číslo nástroje 

(dílu)

Cena nástroje 

(EUR)Druh nástroje

Životnost 

nástroje

Max. 

kapacita/měsí

c (ks)

Dodací lhůta na díly:

Platnost nabídky:



 
 

b) Quotation 

 

 

 

Price/piece 

(EUR)

Delivery 

time

Delivery time for parts:

Valid until:

45 days

Number of tool 

(part) Tool price (EUR)Type of tool

Lifetime of the 

tool

Max. 

capacity/month 

(pcs)

Annual volume

Customer:

Address:

NOTE: 

Delivery conditions:

Part nameUP part No.
MOQ

Tel.

Fax

E-mail

QUOTATION No.

Date:
Contact:

Position

Name

POSITION

NAME

CONTACT:

Number part of 

customer Material

E-MAIL

TEL.

FAX
ČESKÁ REPUBLIKA

Tovární 605, 753 01 HRANICE 1 - město

Payment terms for tool:

Cavity

Payment terms:



 
 

c) APQP cover sheet 

 

 

 

 

Artikl UP

Dodavatelský 

artikl

Packing / 

balení

Price/Unit//C

ena/Jedn.

MOQ / 

Min.odběr. 

mn.

Output/Výkon Note/Pozn.

Supplier/Dodavatel

Plant of receiving/Závod příjmu:

 

Type/Typ: Number of pieces/Počet ks:

Created/Vytvoříl:

Unit/JednotkaYield/Výtěžnost: Nástroj-otiskovost:

Special reqest/Specielní požadavky:

Productivity/produktivita:

Material/Materiál:

Deliver conditions / 

Dodací podmínky

APQP COVER SHEET No. 1

P
u

rc
h

a
s

in
g

/N
á

k
u

p
S

a
le

/P
ro

d
e

j

Customer part No./Zákaznické číslo

Customer/Zákazník

UP part No./ Č. dílu UP WCZP04423

Eng. Level/Inženýrská úroveň

Operation/Operace

SALE PRICE/PRODEJNÍ CENA

P
ro

d
u

c
ti

o
n

/V
ý

ro
b

a

Machine/Stroj

Date of issue/Datum vystavení:

D
e

li
v

e
ry

/D
o

d
á

v
á

n
í

Kontakt:

MOQ/Minimální odběrové množství:

Payment conditions/Platební podmínky:

Packing/Balení:

Delivery conditions/Dodací podmínky:



 
 

d) Materiálový list 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

e) Přezkoumání proveditelnosti realizačním týmem 

 

 

 



 
 

f) Flow chart – vývojový diagram 

MANUFACTURING PROCESS FLOW CHART / TOK VÝROBY 

 

ID 
Proces 
Type 

Process Name-
Op. Desc. / 

Název procesu-
Popis operace 

 

PFMEA ID  Detail DOCS Remark 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Supplier / Dodavatel 
 

 

Customer / Zákazník 

 
 

Customer PartNo / Číslo dílů zákazníka 
 

Part Name/ Název výrobku 
 

Latest Design Change Level-Dated/Úroveň 
poslední změny- Datum 

 

Part No / Číslo výrobku 
 
 

Core Team/ Základní tým  
 

Date 
Iss./Dat.Vydání 

 

Iss/ Vydání: 
 

 



 
 

g) FMEA procesu 

 



 
 

h) Kontrolní plán 

 



 
 

i) MSA 

 

Part Number : Part Name :

Characteristics : Gauge No. : Date :

Specification Limits : Gauge Type : Performed By :

         Appraiser 1 ( Brychtova )          Appraiser 2 ( Palacky )          Appraiser 3 ( )

Part               Measurements               Measurements               Measurements Part

Number 1 2 3   X R 1 2 3   X R 1 2 3   X R Average

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Average X1 =  X2 =  X3 =  X =  

Range R1 =  R2 =  R3 =  

R =  ( R1 + R2 + R3 ) / No. of Appraisers =  Rp =

X dif f  = ( Max. of X1,X2,X3 - Min. of X1,X2,X3 ) = 

UCLR  = R  *  D4 ( D4   = 3,27 OR 2,58  for 2 and 3 measurements ) =  

LCLR  = R  *  D3 ( D3   = 0  for up to 7 trials )   =  

 If R & R as % of Tolerance is required, enter Tolerance Range-> Repeatability - Equipment Variation ( EV  )   = (R * K1) =  

( K1 = 0,8862 OR 0,5908 for 2 and 3 Measurements respectively )

Reproducibility - Appraiser ( AV ) = % Gauge R & R :

 Total Process Variation, TPV is determined from Sample Values          Variation % of % of Total Process

AV    =  Tolerance    Variation ( TPV )

 ( K2 = 0,7071 OR 0,5231 for 2 or 3 Appraisers )

n = Number of Parts,   r = Number of Measurements EV =   

Parts K3

   TPV =      5 0,403 Repeatability & Reproducibility, AV =   

6 0,3742

7 0,3534 R & R =  PV =   

8 0,3375

9 0,3249 Part Variation ( PV  )  = Rp * K3 =  R & R =   

10 0,3146 ( Value of K3 taken from the given table  )

  Note 1 : Data can be entered only in the columns marked 1, 2, 3 and Cell for Tolerance   Note 3 : ( % R & R Interpretation - Lower of % Tolerance and % Total Process Variation- TPV )

               Range and top header section. ( All those cells which are shaded light blue )        Under 10% error             - Measurement system is acceptable;

       Between 10 - 30 % error - Marginal ( May be acceptable based upon importance

  Note 2 : Study require any combination of 2 or 3 Appraisers, 2 or 3 Measurements and                     of application, cost of gauge, cost of repairs, etc.;

               any parts from 5 to 10 .        More than 30% error      - Needs improvement. Make every effort to identify the

                    problems and have them corrected

       Results of this Gauge R & R :  

Kopecka

TPV = ( )22
& PVRR +

( ) ( )[  ]rnEVKX
diff

*/*
22

2 -

( )22
& AVEVRR +=

TPV ( )22
& PVRR +

( ) ( )[  ]rnEVKX
diff

*/*
22

2 -

( )22
& EVRR +=



 
 

j) Pracovní a kontrolní instrukce operátorů 

United Polymers s.r.o. Návrhové PRACOVNÍ A 

KONTROLNÍ INSTRUKCE 

OPERÁTORŮ 

Strana 98 z 123  

 
 

Číslo dílu: 

 

Eng. Level: N/A Datum změny: N/A Název dílu:  

Číslo výkresu:  Kontrolní plán: Zákazník:  

 

1) MATERIÁL 

 

                                         
 
 
2) NÁSTROJ                                         
 

 
 
 
 

3) ROZMĚRY  
 
 
 
 
 
4) POSTUP 

 

 

5) VIZUÁLNÍ KONTROLA 
 
 

 
 

6) BALENÍ 
 
 
 

 
7) ZÁZNAMY 
 

           
 

MÁTE POCHYBNOSTI? PROSÍM ZEPTEJTE SE. 

Vytvořil:  Datum:  Změnil:  Datum:  

Schválil:  

7 Datum:  

Číslo instrukce: Vydání:  1 

 



 
 

k) Měrová protokol 

 

4VFX-13A639-AB Dimension Results

Eng. Draw ing Change Level (Dated)

943 CZP018353T0.839.925.SCHLAUCH--- 070119 United Polymers, s.r.o.CADENCE INNOVATION, k.s.

Item Value Max Min CAV01 CAV02 CAV01 CAV02 CAV01 CAV02

Date

Reference No/Referenční č.

Supplier/Dodavatel Customer/Zákazník

Part No/Číslo výrobku Part Name/Název výrobku

Name of Inspection Facility/Kontrolní org.

Signature/Podpis Title/Titul

Result 

Výsled

ek

Dimension/Rozměr Cavity(Sample)/Otisk(Vzorek)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             l)  Protokol z ověřovací série 



 
 

m) Schválení vzhledu 

 

ZPRÁVA O SCHVÁLENÍ VZHLEDU
Číslo Číslo Aplikace

výrobku výkresu (vozidla)

Název Kód Úroveň Datum

výrobku nákupčího změny

Název Výrobní Kód

organizace místo dodavatele

Důvod Part Submission Warrant Zvláštní vzorek Opakované předložení Další

předložení Pre texture První výrobní dodávky Technická změna

Hodnocení vzhledu

Hodnocení Podpis zástupce

před texturou zákazníka a datum

Opravit a

pokračovat

Opravit a

předložit znova

Schváleno pro

texturování

Hodnocení barvy

Expdiční

Index Kolorimetrická data Číslo Datum Typ Dodavatel index Likvidace

barvy etalonu etalonu materiálu materiálu barvy výrobku

DL* Da* Db* DE* CMC červená žlutá zelená modrá světlá tmavá šedá jasná vysoký nízký vysoký nízký

Poznámky ColoR black

Podpis Tel. č.: Datum Podpis autorizovaného Datum

organizace představitele zákazníka

OPZ-232 March 2006 CFG-1002

APP+15

Metalický

lesk

Barva Hodnota Sytost Lesk

Informace o dodavateli organizace a textuře



 
 

n) R&R Studie (Run and Rate study) 

 

Capacity Verification/Validation Data

Date: Supplier Code:

Supplier Name: Part Number:

Supplier Location: Part Name:

Program Name:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Planned Run @ Rate

N

O

P

Q

R

S

TAKT Time (seconds) T

U

Equip. Availability

Perf. Efficiency

Quality Rate

O.E.E.*

Total bad parts

Run @ Rate Data

Total minutes run (gross time; do not subtract lunch or breaks)

Total breakdown time + time for minor setups and adjustments (minutes)

Total number of parts made (good + bad)

     3. Part Number 3

Total Varroc Parts Run on Equipment Weekly

     1. Part Number 1

Total good parts (first time through, do not include reworked parts)

Average number of changeovers per Week

Total Weekly Capacity /  Weekly Time Available

Total Weekly Capacity / Time on Equipment

Other Varroc Parts Run on Equipment

Total Other Non-Varroc Parts Run on Equipment Wkly

Number of Bottleneck Operations

  Total number of identical bottleneck operations.  If only 1 machine, enter 1.

Supplier Planned Bottleneck Net Cycle Time (calculated field)

  Bottleneck operation cycle time / # of bottleneck operations (seconds / part)

CPV / Week

Capacity / Time Over (Under) Sold 

OVERALL ASSESSMENT

Hours / Week Dedicated to Parts

Average changeover time (minutes)

OVERALL ASSESSMENT

T = (R*3600) / N

U = (S / N) * 100%Projected Percent  to CPV (%)

     2. Part Number 2

Total Weekly CPV for this part (calculated)

Net [Planned / Run@Rate] Parts / Week S = Q*R

CPV Parts / Hour

Gross [Planned / Run@Rate] Parts / Hour

Available Hours / Week

Q = P*(1-M)

R = (C*D)*(E-[F+G+(H*I)/60])

  Number of changeovers planned per shift.  If dedicated equipment input zero.

Net [Planned / Run@Rate] Parts / Hour

CPV Parts / Week N = A / B

O = N / (C*D*E)

P = 60 / (L/60)

Supplier Planned Scrap Rate vs Actual R@R

  Percentage of parts that are projected to be scrapped. (enter 3.0 for 3% scrap)

Capacity Planning Volume (CPV)

  Provide annual program volume (parts/year) as stated in the Request for Quote (RFQ)

Supplier Planned Bottleneck Gross Cycle Time

  Bottleneck operation cycle time in seconds / part. 

  Scheduled breaks (lunch, breaks, clean-up time) per shift in minutes.  

  Planned downtime per shift in minutes.  Do not include changeover time.

Supplier Planned Changeovers

  Average changeover time in minutes.  If dedicated equipment input zero.

Supplier / Part Information

Capacity Input Variables / Assumptions

Supplier Planned Operating Pattern

*O.E.E. = Operating Equipment Effectiveness

Shared Capacity Calculations

  Scheduled days per week for part produced.

  Schedule shifts per day for part produced.

  Scheduled hours per shift for part produced.  Include lunches, breaks, etc.

Capacity Calculations

  Scheduled weeks per year for part produced.

Go to Index



 
 

o) Poptávka prodeje 

 

 

Vyplnil:

Cílová cena:

Doba trvání projektu: Nový pojekt: Použití dílu: Četnost dodávek: Začátek výroby:

 

Počet vzorků

Číslo změny výkresu: Datum změny:

Dopravce Počet kusů Počet boxů Celková váha Cena dopravy Cena dopravy Kč/ks MOQ CLO: Jiné:

Vyplnil:

Jednotka Jiné:

Objem 

Hmotnost

Spv/Hustota mat.

Dodavatel Druh nástroje Rozměry Provedení Životnost Otiskovost Doba výroby Platební podmínky Cena nástroje

Typ stroje Jiné poznámky:

  

Vyplnil:

Druh Výkon ks/hod Počet operátorů: Stroj Výr. kapacita stroje: hod/měsíc Výkon ks/hod Počet operátorů: Stroj

Nálože

Lisování

Opracování

Balení 

Řezání

Laminace

Kontrola

Vybírání

Trimování

Vymrazování

Broušení

Vulkanizace

Kompletace

Ostatní práce:

Poznámky:

x

BALENÍ:

Druh obalu: Rozměry: Počet ks v balení: Cena obalu: Jiné:

Hmotnost obalu:

Hmotnost obsahu:

Celkem:

Číslo artiklu UP

Dodací a platební 

podmínky

Požadavky na dokumentaci a vzorky:

Roční plánované množství:

Číslo artiklu 

dodavatele Jednotka

Prototyp.nástroj

Poznámka:

Cena celkem (Kč)

Forma dodání /typ 

balení

DOPRAVA:

Projekt:

Zákazník:Datum poptávky:

MOQ/Dodací lhůtaDodavatel  

Typ ceny:

Cena v původní 

měně

T
P
V

Sériová výroba:

Odhadovaná váha:

T
P
V
+
N
Á
K
U
P

VÝROBA:

Váha dílu: Výtěžnost z jednotky:

NÁSTROJ:

MATERIÁL:

Prototypová výroba:

Poptávka prodeje

ČÍSLO POPTÁVKY:

O
b
c
h
o
d

Číslo dílu zákazníka:Požadované datum nabídky:

Číslo výkresu:



 
 

p) PSW 

Part Name

Show n on Draw ing Number.

Engineering Change Level Dated

Dated

##### #### Purchase Order No. Weight (kg)

Checking Aid Number Engineering Change Level Dated

Supplier Name

Customer Name/Division

Street Address

Buyer

City Region Postal Code Country Application

#### ##### IMDS ID:

#### ##### ####

#### Initial submission ##### Change to Optional Construction or Material

#### Engineering Change's) ##### Sub-Supplier or Material Source Change

#### Tooling: Transfer, Replacement, Refurbishment, or additional ##### Change in Part Processing

#### Correction of Discrepancy ##### Parts produced at Additional Location

#### Tooling Inactive > than 1 year #####

##### Other - please specify

#### Level 1 - Self-Certif ied Warrant and reference copy of complete supporting data submitted to Varroc

#### Level 4 - Warrant and complete supporting data (or as per approved SCR or PPAP Checklist) submitted to Varroc

#### Level 5 - Warrant with product samples  and complete supporting data review ed at supplier's manufacturing location

SUBMISSION RESULTS

The results for      dimensional measurements     material and functional tests      appearance criteria        statistical process package

#### #### (If "NO" - Explanation Required)

##### #### If  'Yes', SCR #

DECLARATION

I aff irm that the samples represented by this w arrant are representative of our parts, have been made by a process that

meets all Production Part Approval Process Manual 4th Edition Requirements.  I further w arrant these samples w ere produced at

the production rate of / hours.  I also certify that documented evidence of such compliance is on f ile and 

available for review . I have noted any deviations from this declaration below .

EXPLANATION/COMMENTS:

#### ##### ####

Print Name: Title: Phone: Fax:

Supplier Authorized Signature: Date

Supplier E-mail Address:

FOR CUSTOMER USE ONLY (IF APPLICABLE)

Part Warrant Disposition: Customer Signature Date

Email Print Name

These results meet all draw ing and specif ication requirements:

Was an SCR required and approved to authorize this change? 

 Org. Part Number

Note : Has this part been reported in IMDS (or equivalent)?

   Note : Are polymeric parts identif ied w ith appropriate                          

             ISO marking codes? 

SUBMISSION INFORMATION

Site Code

SUPPLIER MANUFACTURING INFORMATION

Safety and/or Government Regulation

Additional Engineering Changes

Ship Code

Note:  Supplier shall not ship production quantities until functional approval or waiver is 

Tool Order No.

Mold / Cavity / Production Process

Last PSW > 1 year old

REASON FOR SUBMISSION (Check at least one)

 REQUESTED SUBMISSION LEVEL (Check one)

received from each using Varroc Manufacturing Facility

Varroc Part Number

Is each Customer Tool properly tagged and numbered?

Part Submission Warrant

Dimensional Materials/Function Appearance

YES NO

Approved Rejected

NOYES

NOYES n/a

Yes No

Yes NoYes No

Yes No N/A



 
 

q) PPAP scope 

 

 

 

 

 

 



 
 

r) Protokol o předání do sériové výroby 

 



 
 

Příloha 2 – Obrázky nástěnek 

a) Vzhled nástěnky „Zodpovědnost za směnu“ 

 

b) Vzhled nástěnky „Standard pracoviště plasty“ 

 



 
 

c) Vzhled nástěnky „Informace a požadavky pro stroje: LATHE CUT“ 

 

d) Vzhled nástěnky „Nástěnky výstupní kontroly 2“ 

 

 

 



 
 

e) Vzhled nástěnek „Certifikát ISO 14001 a Certifikát ISO/TS 16949“ 

 

f) Vzhled nástěnek „Vize společnosti a Politika jakosti společnosti“ 

 

 

 



 
 

g) Vzhled nástěnky “Ukazatele KPI – klíčové ukazatele výkonnosti“ 

 

h) Vzhled nástěnky „Nástěnka vedoucího výroby“ 

 



 
 

i) Vzhled nástěnky „Důležité informace z evropské legislativy pro nebezpečné chemické 

látky a směsi“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 3 – Směrnice schvalování dílů do sériové výroby (PPAP,PPF) 

 

1) CÍL 

 

Směrnice stanovuje postup schvalování dílů k výrobě zákazníkem a související prováděné 

činnost ve firmě United Polymers, s.r.o. Účelem schvalování je zjistit, zda výrobce pochopil 

všechny požadavky předem odsouhlasené dokumentace v normách, specifikacích a 

technických podmínkách s odběratelem a zda je procesně schopen vyrábět výrobky při běžné 

výrobě a při požadavku objemu výroby. 

2) HLAVNÍ ODPOVĚDNOST 

 

1)  Zajištění tohoto postupu je v odpovědnosti manažera kvality. 

2)   Za přípravu a předkládání vzorkování (PPAP) je odpovědný inženýr kvality. 

 

3) SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY  

 

Směrnice vychází z požadavků norem VDA 2 – německý automobilový průmysl a PPAP – 

zákazníci v systému jakosti dle QS 9000. Popisuje základní postupy užívané ve firmě, další 

upřesnění je uvedeno v aktuálních vydáních těchto norem, které tvoří nedílnou součást této 

směrnice. 

 

a) Schvalování dílů do sériové výroby dle PPAP 

 

Důvod pro předložení referenčních vzorků - schválení dílů k sériové výrobě se provádí na 

základě požadavků odběratele. Předložení je vyžadováno v následujících situacích: 

- nový díl nebo výrobek 

- oprava nedostatků dříve předloženého dílu 

- u výrobků upravených technickou změnou konstrukčních podkladů, specifikací a 

materiálu 

- v případě výroby pomocí nových nebo změněných nástrojů 

- po provedených změnách ve výrobním procesu 

- v případě přesunu výroby na jiné místo 

- v případě změny zdroje subdodávaných dílů, materiálů nebo služeb 

- po delším přerušení výroby. 

 

Předložení zákazníkovi 

Organizace musí předložit položky a záznamy, které jsou specifikovány danou úrovní. 

 

Není-li dohodnuto jinak, předkládají se nebo zasílají zákazníkovi podklady a vzorky, jež 

odpovídají úrovni předložení 3, která se pokládá za výchozí úroveň. 
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Autor: TS 16949

Schválil: ISO 14001

Datum: Proces: P3, P12

Číslo směrnice: SOP-02-02

Číslo vydání: 3 Název:  Schvalování dílů do sériové výroby (PPAP, PPF)

SMĚRNICE                           

STANDARD OPERATING 

PROCEDURE



 
 

 
 

Úrovně předložení včetně požadavků a konkrétních odpovědností 

  ÚROVEŇ PŘEDLOŽENÍ 
Odpovědnost 

POŽADAVEK 1 2 3 4 5 

1. Konstrukční dokumentace R S S * R - 

2. Dokumentace technických změn R S S * R - 

3. 
Technické schválení zákazníkem, je-li 

požadováno 
R R S * R 

- 

4. FMEA návrhu produktu R R S * R - 

5. Průběhový diagram procesu R R S * R TPV 

6. FMEA procesu R R S * R TPV, QM 

7. Plán kontroly a řízení R R S * R QM 

8. Studie analýzy systému měření R R S * R QM 

9. Výsledky kontroly rozměrů R S S * R QM 

10. Výsledky zkoušek materiálů, vlastností R S S * R QM 

11. Studie předběžné způsobilosti procesu R R S * R QM 

12. Dokumentace kvalifikované laboratoře S S S * R QM 

13. Protokol a schválení vzhledu (AAR) R S S * R QM 

14. Vzorek produktu R S S * R QM 

15. Referenční vzorek R R R * R QM 

16. Kontrolní prostředky R R R * R TPV, QM 

17. Záznamy o shodě se specifickými požadavky  R R S * R QM 

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

 

S Organizace musí předložit zákazníkovi a na vhodných místech uchovávat kopii 

záznamů nebo položky a dokumentace.  

R Organizace je musí uchovat na vhodných místech a na požádání zpřístupnit 

zákazníkovi. 

* Organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání předložit zákazníkovi 

Požadavek 1- 5  - produkty se nenavrhují, od zákazníka jsou již přijímány výkresy výrobků. 

 

Se zákazníkem musí být dohodnuty znaky produktu, na nichž se bude provádět ověření 

způsobilosti. 

Není-li dohodnuto se zákazníkem jinak, musí být při hodnocení způsobilosti dodrženy 

minimálně tyto hodnoty: 

Výsledek Interpretace 

Cpk > 1,67 Proces splňuje kritéria přijatelnosti. 

1,33 ≤ Cpk ≤ 1,67 Proces může být přijatelný se souhlasem zákazníka 

Cpk < 1,33 Proces nesplňuje kritéria přijatelnosti. 
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b) SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY DLE PPF 

Důvod pro předložení referenčních vzorků - schválení dílů k sériové výrobě se provádí na 

základě požadavku odběratele. Předložení je vyžadováno v následujících situacích: 

- Nový díl, 

- rekvalifikace, 

- změna produktu, 

- přemístění výroby, 

- změna výrobního procesu, 

- delší přerušení výroby: více než 12 měsíců, 

- při nasazení nových strojů, 

- při přestavbě, případně údržbě nástrojů, 

- při změně dodavatele, 

- při změnách nakupovaných dílů. 

 

Úrovně předložení včetně požadavků a konkrétních odpovědností  

Není-li dohodnuto jinak, předkládají se nebo zasílají zákazníkovi podklady a vzorky, jež 

odpovídají úrovni předložení 2. 

     

ÚROVEŇ 

PŘEDLOŽENÍ Odpovědnost 

  1 2 3 

1 Titulní list zprávy PPF X X X QM 

2 Výsledky kontrol  
 

V V QM 

3 Vzorky  X X X QM 

4 Podklady /např. zákaznické výkresy, specifikace, atd.) 
 

V V QM 

5 Uvolnění konstrukcí 
 

X X - 

6 FMEA 
  

X* TPV, QM 

7 Schéma průběhu výroby  
 

X X TPV 

8 Plán kontroly a řízení 
  

X* QM 

9 Seznam kontrolních prostředků  
  

X TPV,QM 

10 Výsledky analýz způsobilosti kontrolních prostředků 
  

V QM 

11 Potvrzení o dodržení zákonných požadavků V V V OO 

12 Materiálový list prostřednictvím IMDS nebo jako příloha X X X QM 

 

X  Požadavek pro danou úroveň předložení. 

X* Požadavek pro danou úroveň předložení, jen k nahlédnutí, dokumenty zůstávají u 

dodavatele. 

V V jednotlivých případech, se musí rozsah dohodnout se zákazníkem. 

 

Požadavek 5 – není ve společnosti aplikovatelný. 
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Se zákazníkem musí být dohodnuty znaky produktu, na nichž se bude provádět ověření 

způsobilosti. 

Není-li dohodnuto se zákazníkem jinak, musí být při hodnocení způsobilosti dodrženy 

minimálně tyto hodnoty: 

 

Způsob ověřování Způsobilost 

Krátkodobá procesní způsobilost Cmk  ≥ 1,67 

Předběžná procesní způsobilost Ppk ≥ 1,67 

Dlouhodobá procesní způsobilost Cpk ≥ 1,33 

 

4) SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ 

VÝROBY 

 

1) Vzorky 

1.1 První (referenční) vzorek 

Prvními vzorky jsou výrobky nebo materiály, vyrobené za podmínek zcela 

odpovídajících sériové výrobě. 

1.2 Zkoušení prvních vzorků 

Zkoušení prvních vzorků z hlediska rozměrů, materiálu a funkce se provádí podle 

specifikací a norem odsouhlasených se zákazníkem. 

 

2) Požadované zprávy a formuláře ke schválení – rozsah se stanoví na základě dohody 

se zákazníkem. Jeho požadavky jsou přeneseny do formuláře FORM-PS. 

 

3) Počet vzorků a distribuce - Počet vzorků předkládaných ke schválení je stanoven dle 

požadavků zákazníka. Není-li ze strany zákazníka tento počet určen, jsou schvalovány 

vždy nejméně dva vzorky. Po ukončení procesu schvalovacího řízení obdrží zákazník 

dvě sady vzorků spolu s dokumentací o schvalování, druhou sadu pak vrací zpět a ta 

zůstává uložena v úseku jakosti. Za předání vzorků odběrateli včetně dokumentace 

zodpovídá obchodní oddělení. Za jejich vyžádání po ukončení schvalování zodpovídá 

manažer kvality. 

 

4) Značení vzorků - Značení prvních vzorků musí být jednoznačné a zajišťuje se 

visačkami etiketami nebo lepivými páskami. Číslování dílů musí být shodné s 

číslováním jednotlivých protokolů. Rovněž tak je provedeno speciální označení na 

dodacím listě. Díly jsou dodány do určených skladů zákazníka, posouzení provádí 

příslušný útvar zákazníka - většinou vstupní kontrola zákazníka. 

 

5) Hodnocení vzorků - Hodnocení vzorků je prováděno zákazníkem.  
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5) STATUSY UVOLNĚNÍ 

Bez uděleného schválení zákazníkem nelze výrobky dodávat. Existují tři možnosti stavu 

schválení: 

Schváleno Díl vyhovuje všem specifikacím a požadavkům zákazníka. 

Oprávnění k dodávkám. 

 

Prozatímně schváleno (schválení na výjimku) - dovoluje dodávky na omezenou dobu 

nebo v omezeném množství. Prozatímní schválení se uděluje v 

případě, že jsou definovány příčiny neshod nebo jsou 

definovány opatření k nápravě, dohodnutá se zákazníkem. 

 

Zamítnuto Odebrané vzorky a doprovodná dokumentace nevyhovuje 

požadavkům zákazníka. 

 

6) UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ 

 

Dokumenty a záznamy musí být uchovávány po celou dobu platnosti dohod plus jeden 

kalendářní rok navíc. 

 

7)  REFERENCE 

 

APQP   Zdokonalené plánování jakosti výrobků a kontrolní plán (2. vydání 2008) 

FMEA   Analýza způsobů a důsledků poruch (4. vydání 2008) 

PPAP    Proces schvalování prvních vzorků (4. vydání 2006) 

MSA    Analýza systémů měření (3. vydání 2002) 

SPC   Statistická regulace procesů (2. vydání 2005) 

VDA 2   Zajištění kvality před sériovou výrobou (4. vydání 2005) 

V případě nejasností směrnice se pracovníci mohou obrátit na tyto reference, které jsou k 

dispozici na oddělení kvality. 

8) FORMULÁŘE 

 

FORM-CP   Kontrolní plán 

FORM-FMEA  FMEA procesní 

FORM-MPFC  Flow chart 

FORM-MT   Materiálový list 

FORM-PS   PPAP scope 

FORM-PSW   Part Submission Warrant 

FORM-RR   R&R Studie 

FORM-SPC  Regulační diagram měřitelných veličin 

FORM-AAR  Vzhledové schválení 

FORM-DT  Měrový protokol 
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FORM-PSW-SL Vzorky 

 

 

9) IMDS 

 IMDS ZÁZNAM 
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Příloha 4 – Zdokonalené plánování kvality výrobků 

 
 

1) CÍL 

 

Zajistit ve společnosti využívání strukturovaného postupu definování a stanovení kroků k 

zajištění spokojenosti zákazníka. Cílem je, aby všechny stanovené kroky byly naplánovány a 

provedeny včas a na přijatelné úrovni nákladů a kvality s konkrétní zodpovědností určených 

pracovníků a v souladu se všemi procesy společnosti s tím, že zákazník obdrží včas nabídku, 

nejdéle však do 2 týdnů, jestliže nepožaduje jinak. 

 

2) ODPOVĚDNOSTI 

 

1) Zajištění tohoto postupu je v odpovědnosti vedoucího obchodního oddělení. 

 

2) Vedoucí obchodního oddělení stanovuje vedoucí projektu pro jednotlivé projekty. 

 

3) Vedoucí projektu je zodpovědný za řízení jednotlivých kroků týmu a přezkoumávání, 

hodnocení, posuzování a hlášení stavu APQP a za komunikaci se zákazníkem. 

Jednotliví členové týmu jsou odpovědni za úkoly dané APQP diagramem. 

 

4) Dílčí odpovědnosti dle jednotlivých činností vývojového diagramu Viz. příloha 1, jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

 

ČINNOSTI ODPOVĚDNOST 

Poptávka nebo jiný podnět od zákazníka. OO 

Posouzení předvýrobní proveditelnosti. TPV 

Zpracování nabídky a její předložení zákazníkovi. OO 

Přezkoumání realizačním týmem. TEAM 

Žádost o doplnění / informace zákazníka o nerealizovatelnosti. OO 

Potvrzení objednávky / smlouva. OO 

Zahájen projekt APQP. TEAM 

APQP subdodavatele. TEAM 

Zajištění prostředků (materiály, komponenty, nástroje, přípravky či 

měřidla). TEAM 

Ověřovací série. TEAM 

Vyřešení problémů v ověřovací sérii. TEAM 

Zaslání PSW. QE 

Vyřešení problémů v PSW. QE 

 

OO – Obchodní oddělení 
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QE – Inženýr kvality 

TPV – Oddělení technologie 

TEAM – představuje zástupce obchodního oddělení, technologie, kvality, výroby a nákupu 

v závislosti na charakteru projektu.  

 

3) POŽADAVKY 

 

1)  Každá nová akceptovatelná poptávka je zaznamenána v Registru poptávek ve 

formuláři FORM-REGPOP. 

 

2) Tento postup se řídí průběhem uvedeným v APQP vývojovém diagramu procesu (viz 

Příloha 1) se stanovením: 

 

- jednotlivých činností 

- jejich naplánování 

- sledování plnění a změn 

- použité dokumentace 

 

3) Činnosti APQP jsou podrobně zpracovávány dle referenčních příruček a směrnic na 

formulářích uváděných v příloze. 

 

4) Tým – řízení zdokonaleného plánování kvality výrobku 

 

A. Složení týmu 

- Vedoucí projektu Vedoucí prodeje nebo jím pověřený zástupce 

- Členové  Zástupce oddělení kvality a EMS 

Zástupce výroby 

Zástupce oddělení technologie 

Zástupce logistiky 

 

B. Členové týmu musí být proškoleni v používání metod APQP. 

 

C. Vedoucí projektu je zodpovědný za řízení jednotlivých kroků týmu a přezkoumávání, 

hodnocení, posuzování a hlášení stavu APQP včetně vedení záznamů o opatřeních a jejich 

účinnosti. O všech negativních zjištěních musí být členové týmu informováni ihned. 

 

D. Tým rozhodne na základě požadavků zákazníka o tom, které kroky budou uskutečněny. 

 

E. Vedoucí týmu se zúčastňuje všech jednání multifunkčního týmu zákazníka na které je 

pozván. 
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F. Vedoucí technologie je zodpovědný za zajištění APQP subdodavatele a přezkoumání 

smluv u nových výrobků a zavádění nových materiálů dle formuláře NM, které jsou ukládány 

v databázi. 

 

G. Dokumentace je vedena ve formě APQP book nebo dle specifických požadavků 

zákazníka, případně na jeho zaslaných dokumentech. Dokumentace jednotlivých případů 

včetně přehledu o aktuálním stavu je vedena a ukládána v tištěné podobě v oddělení kvality a 

také v elektronické podobě IS. 

 

H. Přezkoumání se provádí s ohledem na Seznam specifických zákaznických požadavků 

(CSR), který pro jednotlivé zákazníky vytváří a reviduje QM. 

 

I. Vzorky výrobků – prototypy jsou dodávány zákazníkovi na vyžádání. O těchto vzorcích je 

vedena limitovaná dokumentace – jednoduchý seznam vzorků (z čeho byly vyrobeny, kdy 

byly dodány zákazníkovi…) – v jednotlivých odděleních, které jsou v kontaktu se 

zákazníkem. 

 

J. Předání projektu do sériové výroby se provádí řízeným způsobem pomocí formuláře 

FORM-SP, kterým vedoucí technického oddělení deklaruje, že výrobní proces je připraven 

přejít do fáze sériové výroby. Protokol je potvrzen nebo zamítnut vedoucím výroby. Součástí 

předání je dokumentace, výrobní zařízen, nástroj, materiály, přípravky, kusovník v MFGpro. 

 

4) REFERENCE 

 

APQP   Zdokonalené plánování jakosti výrobků a kontrolní plán (2. vydání 1995) 

FMEA  Analýza způsobů a důsledků poruch (3. vydání 2001) 

PPAP  Proces schvalování prvních vzorků (4. vydání 2006) 

VDA 2  Zajištění kvality před sériovou výrobou (4. vydání 2005) 

MSA   Analýza systémů měření (3. vydání 2002) 

SPC  Statistická regulace procesů (2. vydání 2005) 

HP  Havarijní plán 

CSR  Seznam specifických zákaznických požadavků 

 

V případě nejasností směrnice se pracovníci mohou obrátit na tyto reference, které jsou k 

dispozici na oddělení kvality. 
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5) FORMULÁŘE 

 

FORM-APQPCS  APQP Cover sheet 

FORM-CP   Kontrolní plán 

FORM-FMEA  FMEA procesní 

FORM-MPFC   Flow chart 

FORM-MT   Materiálový list 

FORM-PC   Cenová kalkulace 

FORM-PS   PPAP scope 

FORM-PSW   Part Submission Warrant 

FORM-RR   R&R Studie (Run and Rate) 

FORM-REGPOP  Registr poptávek 

FORM-SEF   Poptávka prodeje 

FORM-SPC   Regulační diagram měřitelných veličin 

FORM-QUOT  Nabídkový list 

FORM-NM    Nový materiál 

FORM-SP   Protokol o předání do sériové výroby 
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Příloha 1 – Vývojový diagram 
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