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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je popsat a aplikovat nástroje a metody kvality 

pro trvalé řešení problémů ve výrobním podniku. Teoretická část obsahuje popis metodického 

přístupu k problému a popisuje principy PDCA a 8D. Práce se dále věnuje technice  

5 Proč a sedmi nástrojům kvality. V praktické části práce řeší aplikaci vybrané metody 

a nástrojů pro řešení problémů do výrobního podniku s cílem umožnit jejich každodenní 

používání. 
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ABSTRACT 

 The aim of this diploma thesis is to describe and deploy quality tools together with 

methodical permanent problem solving process in the manufacturing company. Theoretical 

section includes description of methodical approach towards problem solving,  

PDCA and 8D principles. The work also addresses 5 Why tool and Seven Tools of Quality. 

Practical section describes deployment of chosen method and tools into the manufacturing 

company aiming usage on daily basis. 
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ÚVOD 

Přítomnost metodiky řešení problémů a nástrojů ve firemní kultuře stimuluje podnik 

k neustálému zlepšování. Podporuje týmovou práci, studium problému a jeho analýzu, tvoří 

jakousi překážku pro ukvapené závěry – v duchu známého citátu Alberta Einsteina: „Kdybych 

měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil 

bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením“. V neposlední 

řadě tyto metody poskytují mnohdy opomíjenou „sadu“ praktických pomůcek, se kterými 

se i složité problémy dají jednoduše, systematicky krok po kroku, řešit. 

Cílem této práce je přiblížit a vybrat nástroje kvality, zasazené do některé z metod 

řešení problémů a aplikovat tento celek do podniku VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., 

pro efektivní a trvalé řešení nejrůznějších problémů a výzev, které přináší jeho výrobní 

činnost. 

Práce ve své první části nahlíží do historie metodického přístupu k problému 

a představuje dva nejvýznamnější principy řešení problémů – cyklus PDCA a metodu 8D. 

Ve druhé části se práce věnuje nástrojům řešení problémů – jednoduché a účinné 

metodě 5 Proč a sedmi základním nástrojům kvality. 

Třetí, praktická část, řeší aplikaci vybrané metody a nástrojů ve zvoleném výrobním 

podniku. Popisuje výběr metody a nástrojů, zabývá se praktickou formou řešení problémů, 

zasazuje aplikaci do současných procesů společnosti, definuje aplikaci jako proces organizace 

a přidává mu vizualizační prvky. Tuto část zakončuje příklad problému, který byl pomocí 

aplikace vybrané metody a nástrojů úspěšně vyřešen. 

Praktickou část ukončuje čtvrtá kapitola, která shrnuje ekonomický přínos spojený 

s aplikací metod a nástrojů řešených v této práci. 
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1 ZÁKLADNÍ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Každý podnik nebo člověk, nezávisle na tom, jak je úspěšný, příležitostně čelí 

problémům. Slovník cizích slov problém vykládá jako „nerozřešená, sporná 

otázka, kt. je potřeba řešit; něco, co je obtížně řešitelné a někdy nejisté“ [1 str. 607]. Podle 

mého názoru pro účely řízení kvality je pojem problém lépe interpretován Obchodním 

slovníkem jako „vnímaná mezera mezi existujícím stavem a požadovaným stavem nebo 

odchylka od normy, standardu nebo statusu quo“ [2]
1
.  

Mezi 50. a 60. lety 20. století prováděla dvojice výzkumných pracovníků Charles 

Kepner a Benjamin Tregoe výzkum zaměřený na úspěšné a neúspěšné příklady 

managementu, hledající společné znaky  myšlení manažerů, které k těmto příkladům náleží. 

Kepner a Tregoe došli k závěru, že úspěšní a efektivní manažeři využívají variace  

čtyř zřetelně rozeznatelných rutin (vzorců) myšlení při zacházení s problémy  

a během rozhodování: 

• Co se děje? 

• Proč se to děje? 

• Jaký postup zvolit? 

• Co je před námi? [3] 

Tyto rutiny později použili Kepner a Tregoe pro nastavení nejlepší praxe v oblasti 

přístupu k řešení problémů pro manažery, tzv. filozofie racionálního managementu, kterou 

poprvé popsali ve společném díle Racionální manažer v roce 1965 [3].  

Jo Owen o desítky let později ve svém titulu Tři pilíře úspěšného manažera uvádí, 

že „efektivní řešení problému spočívá na třech principech a použitých nástrojích řešení 

problémů: 

1) Znát svůj problém. 

2) Zaměřit se na příčiny a nikoliv na příznaky. 

3) Stanovit priority problémů. 

4) Nástroje řešení problémů“ [4 str. 40]. 

Tyto manažerské pohledy na efektivní řešení problému doplňuje i norma  

ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality – požadavky, ze které mimo jiné vyplývá, 

                                                 
1
 Překlad vždy vlastní, není-li uvedeno jinak 
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že podnik musí provádět opatření pro odstranění příčin neshod a musí také určit opatření 

zamezující výskyt potenciálních neshod – musí provádět neustálé zlepšování. [5] 

Neustálé zlepšování pak vzhledem k definici problému v zásadě znamená neustálé 

řešení problémů různých typů, komplexity a na všech úrovních podniku. Metody a nástroje 

řešení problémů podniku umožňují při jejich vhodném nasazení a použití tento proces zvládat 

efektivněji a na denní bázi. 

1.1 Metoda PDCA 

PDCA cyklus (Plánuj – Vykonej – Zkontroluj – Reaguj) je metoda vhodná pro účinné 

řešení každodenních problémů, která původně vznikla pro zajišťování kvality. Je základním 

kamenem pro širokou základnu dalších metod a je také přirozeným vývojem metodického 

přístupu [6]. 

1.1.1 Počátky metodického přístupu řešení problémů – vznik PDCA 

Počátky metodického, resp. vědeckého přístupu řešení problémů jsou přisuzovány  

otci moderní vědy Galileu Galileovi, který v 17. století použil pro svůj výzkum metodu 

kvantitativních experimentů zkombinovanou s matematickou analýzou. Tyto experimenty 

popsal ve své knize Matematické rozpravy a pokusy. [6] 

Ve stejném období Francis Bacon, filozof a zakladatel empirismu, věřil, že pro získání 

znalostí je potřeba následovat plánovaný postup, strukturu. Věda v té době spoléhala 

na deduktivní logiku. Francis Bacon však trval na tom, aby vědci postupovali indukční 

metodou, od sledování k axiomu a zákonu. Přispěl tak k souhře mezi deduktivním 

a indukčním uvažováním, která je základem k získávání znalostí. Obrázek 1 popisuje přechod 

z teorie ke sledování a zpět. [6] 

 

 

 

 

 

 
Skutečný svět: pozorování, testování 

Predikce: hypotéza, model, teorie 

Obr 1 Přechod z teorie ke sledování a zpět (upraveno [6]) 
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V 19. století skupina amerických mužů založila filozofický diskuzní klub nazvaný  

Metaphysical Club. Tato skupina lidí stála na počátku pragmatismu – nového filozofického 

hnutí, jehož zastánci tvrdí, že „ideologie nebo problém je pravdivý, pokud funguje uspokojivě, 

že význam propozice se nachází v praktických důsledcích přijetí a že nepraktické myšlenky 

budou odmítnuty“ [7]. William James, jeden z velkých zakladatelů pragmatismu napsal: 

„Co dělá přesvědčení pravdou, není logika, ale výsledky“ [6 str. 4].  

Velkým zastáncem a šiřitelem pragmatismu ve 20. století byl John Dewey, který 

studiem tohoto filozofického směru dospěl k následujícímu závěru: „Experimentální vědecká 

metoda je (…) zkoušení nápadů, které, i když jsou prakticky nebo okamžitě neúspěšné, jsou 

intelektuální, plodné, neboť jsme se z našich selhání poučili, pokud jsme naše snahy zamýšleli 

vážně“ [6 str. 4]. 

Myšlenky pragmatismu se staly základem pro dílo Mind and the World Order sepsané 

významným americkým profesorem Clarencem Irving Lewisem. V této knize vydané  

v roce 1929 Lewis dále rozvíjí koncepční pragmatismus. Lewis věřil, že je možné rozlišit 

tři principy empirických poznatků: 

1) Dané nebo okamžité údaje ve smyslu, o kterém se nemůžeme mýlit, 

2) akt interpretování daného jako zkušenost jednoho druhu věci na druhé a 

3) koncept, kterým interpretujeme dané přirovnáním k jiným možnostem 

zkušenosti. [8] 

Kniha se stala důležitým zdrojem a inspirací pro Dr. Waltera A. Shewharta  

a Dr. W. Edwardse Deminga. Shewart na základě těchto principů, které Lewis popsal, 

zformoval první verzi „Shewhartova cyklu“ o třech krocích, viz obrázek 2. 

 

 

 

 

 

krok 1
Specifikace

krok 2
Výroba

krok 3
Inspekce

Obr 2 První verze Shewhartova cyklu (upraveno [6]) 
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Shewhart sám později upravil první verzi třech kroků do podoby uzavřeného cyklu, 

který je znázorněný na obrázku 3. Shewhart změnu do podoby cyklu vysvětluje: 

„Tyto tři kroky musejí jít v kruhu místo rovné dráhy (…). Může být užitečné představit 

si tyto tři kroky v hromadné výrobě stejně jako kroky ve vědeckém přístupu. V tomto významu 

specifikace, výroba a inspekce korespondují se stanovením hypotézy, provedením experimentu 

a testování hypotézy. Tyto tři kroky představují dynamický vědecký proces získávání  

znalostí“ [6 str. 5]. 

  

 
 

 

 

V roce 1950 Deming upravil „Shewhartův cyklus“ do podoby „Demingova kola“ 

přidáním 4. kroku – re-designování produktu na základě zpětné vazby od zákazníků. Deming 

zdůrazňoval důležitost neustálé interakce mezi vývojem, výrobou, prodejem a výzkumem 

a nutností neustálé rotace kruhu s cílem mít kvalitní výrobky a servis. [6] 

1.1.2 Metodologie PDCA 

Japonští manažeři v roce 1951 „Demingovo kolo“ upravili do dnešní známé podoby 

Demingova cyklu PDCA (obrázek 4). [6] 

PDCA se podle písmen skládá ze čtyř kroků – fází, v českém překladu [9]: 

• Plánuj (Plan) 

• Vykonej (Do) 

• Zkontroluj (Check) 

• Reaguj (Act)  

Specifikace

Výroba

Inspekce

Obr 3 Uzavřený Shewhartův cyklus (upraveno [6]) 
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Fáze „Plánuj“ v sobě obvykle zahrnuje čtyři další kroky:  

1) „Definování problému nebo příležitosti pro zlepšení s určením cílů; 

2) indentifikování pravděpodobných příčin problémů; 

3) určení kořenové příčiny problému; 

4) příprava řešení, vytvoření a schválení akčního plánu“ [10 str. 342]. 

 

 

 

Ve fázi „Vykonej“ se implementuje akční plán. Efektivita akcí z plánu, tedy porovnání 

výsledku implementace s určenými cíli, se zkoumá ve fázi „Zkontroluj“. V poslední fázi 

„Reaguj“ se na základě výsledku porovnání buď nová opatření standardizují a přenášejí 

na ostatní relevantní procesy nebo se hledají jiná řešení [9]. 

V 60. letech se PDCA dále vyvinul do cyklu zlepšování a stal se nástrojem 

managementu, současně byl doplněn o nástroje kvality a jako celek dnes tento model slouží 

pro neustálé zlepšování. Zároveň cyklus PDCA tvoří podstatu pro jeden z nejvýznamnějších 

nástrojů pro systematické řešení problémů – metody 8D. [6] 

1.1.3 Modifikace PDCA 

I když je cyklus PDCA dnes široce rozšířený v jeho podobě z 60. let, Deming v roce 

1993 představil jeho upravenou podobu vycházející z původního Shewhartova cyklu – PDSA 

(Plan – Do – Study – Act). Popsal jej jako diagram pro učení se, zlepšování výrobku nebo 

procesu a zdůraznil rozdílnost mezi anglickými významy slov „study“ a „check“, kdy použití 

slova „study“, v překladu „studuj“, má za účel zdůraznit proces učení se ze zkušeností, oproti 

slovu „check“, které evokuje spíše prostou kontrolu nebo inspekci. [6] 

Plánuj 
(Plan)

Vykonej 
(Do)

Zkontroluj 
(Check)

Reaguj 
(Act)

Obr 4 Cyklus PDCA (upraveno [6]) 
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Mimo základní PDCA / PDSA lze najít i jiné modely pro zlepšování a řešení 

problémů, jako např. DMAIC (Six Sigma) nebo nejmladší PPPP (Prepare – Perform – Perfect 

– Progress) [11], ale ve své podstatě jde o různé modifikace a rozšíření tohoto základního 

čtyř-fázového cyklu [9]. 

1.2 Metoda 8D 

Metoda 8D, také známá jako týmově-orientované řešení problémů (Team-Oriented 

Problem Solving – TOPS), je procedura 8 kroků (8 disciplín) řešených týmovou prací, 

pro trvalé zlepšování a eliminaci problémů s neznámou příčinou s cílem zabránit jejich 

opakování v budoucnu [12]. Může být použita na výrobkové (řešení neshodných dílů), 

procesní nebo systémové úrovni (trvalé zlepšování a odstraňování vážnějších interních 

neshod) [13]. 

1.2.1 Vznik a vývoj 

Metoda 8D vznikla postupnou evolucí PDCA cyklu a integrací s filozofií racionálního 

managementu popsanou Charlesem Kepnerem a Benjaminem Tregoem. Poprvé byl proces 

obdobný 8D použit během druhé světové války americkou vládou. V roce 1974 byl princip 

metody 8D popsán ve standardu amerického ministerstva obrany MIL-STD-1520C, který 

definoval vztah mezi odběratelem a dodavatelem ve věci neshodného materiálu. O třináct  

let později (v roce 1987) se nezávisle na vojenském standardu stala metoda 8D součástí 

manuálu pro tréninkový program Team-Oriented Problem Solving společnosti Ford Motor 

Company, která metodu dále rozšířila pod názvem G8D (Global 8D). [13] 

1.2.2 Metodologie 

8D v názvu metody značí, jak už bylo uvedeno výše, 8 kroků (D-bodů), kterými 

řešitelský tým systematicky postupuje a používá při tom různé nástroje a techniky. Těmito 

kroky jsou [10]: 

D1 – Ustanovení řešitelského týmu  

Smysl kroku D1 je ustanovení malého řešitelského týmu, ideálně v počtu 4 – 10 členů, 

kteří by měli disponovat potřebnými znalosti procesu nebo výrobku, technickými znalostmi 

v dané oblasti a disciplínou pro řešení příčin vzniku problému. Týmy měly být také 

multifunkční, tzn. tvořeny zástupci relevantních podnikových funkcí. Vedení řešitelského 
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týmu zajišťuje obvykle 8D šampión nebo metodik, tedy vyškolený člověk v 8D nástrojích 

a metodách pro řešení problémů. [14] 

D2 – Definice problému 

V kroku D2 je definován problém – popsán objekt a defekt – pomocí kvantitativních 

vyjádření [14]. Základem je získání co nejvíce informací souvisejících s problémem, zejména 

časové analýzy a systematické zodpovězení sedmi otázek Kdo, Co, Kde, Kdy, Jak, Kolik 

a Proč (je to problém). Důležité je i popsat, zda se jedná o opakující se problém, nebo 

problém, který může postihnout jiné produkty či procesy. [13] 

D3 – Implementace a verifikace prozatímního opatření k izolaci problému 

V okamžiku, kdy je znám problém, jeho dopad a rozsah, je nutné provést takové 

opatření, které zabrání jeho dalšímu šíření nebo škod z něj plynoucích – tzv. stop-akce, nebo 

izolace. V případě produktu jde např. o zastavení výroby, dodávek, třídění skladů, speciální 

značení podezřelých produktů nebo jiné zvláštní akce. V procesu nebo systému jde např. 

o zvláštní nebo krizové řízení. Výběr a realizace opatření by měla být úměrná rizikům 

a dostatečně účinná. [13] 

D4 – Definice a verifikace kořenové příčiny 

Jádro procesu 8D, krok D4, slouží k nalezení a ověření kořenové příčiny. Řešitelský 

tým zde pomocí různých nástrojů, jako je diagram příčin a následků nebo 5 Proč (viz kapitola 

Nástroje řešení problémů), provede identifikaci potenciálních kořenových příčin, vybere 

nejpravděpodobnější a ty potvrdí nebo odmítne (např. testem za podmínek v době vzniku 

problému) [13]. 

D5 – Výběr a verifikace permanentního nápravného opatření 

Řešitelský tým stanoví výběr nápravných opatření a jejich ověření na účinnost. 

Nápravné opatření je v zásadě preventivní opatření, které trvale vyřeší problém. Musí  

být zaměřeno na kořenovou příčinu tak, aby bylo zabráněno opakování problému. Verifikace 

se provede vyhodnocením sběru dat, krátkodobě i dlouhodobě, např. měřením dat, použitím 

metody SPC, pareto grafem aj. [13] 

D6 – Implementace permanentního nápravného opatření 

V kroku D6 řešitelský tým naplánuje implementaci vybraných nápravných opatření 

formou akčního plánu. Po jejich realizaci a účinnosti se mohou odstranit prozatímní opatření. 

Zároveň je verifikováno, zda jsou permanentní opatření efektivní. Důležitým bodem tohoto 
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kroku je i aktualizace příslušné dokumentace (návody, standardy apod.), případně 

dokumentace nových procesů. [15] 

D7 – Prevence opakovaného výskytu 

Po vyřešení problému se v kroku D7 tým zaměří na to, aby bylo zamezeno vzniku 

stejných nebo obdobných problémů v budoucnu. Zhodnotí současný proces a navrhne 

opatření na zlepšení stavu v rizikových oblastech. [15] 

D8 – Pogratulování týmu 

Posledním, neméně důležitým krokem v 8D metodice, je rozeznání přínosu 

jednotlivých členů týmu pro řešení problémů, poučení se a společné ocenění. Zároveň 

je potřeba seskupit a uložit veškerou dokumentaci k proběhlému řešení, přenést poznatky dále 

do podniku (Lessons Learned) a formálně proces uzavřít. [13] 

Praktickým prvkem metody je 8D Report, formulář, který slouží jako metodická 

pomůcka a reportingový nástroj. 

1.2.3 Modifikace metody 8D 

Metoda 8D je široce rozšířená v různých průmyslových odvětvích, s největším 

zastoupením v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, a je doporučována k použití 

jako preventivní i reaktivní nástroj i například ve službách nebo při řešení problému v rámci 

projektového managementu (tzv. obecný přístup řešení problémů – General Problem Solving 

Process) [16]. Existují tak různé variace metody 8D, které se odlišují zejména počtem kroků 

a jsou modifikovány pro účel, kterému slouží. Nejznámější modifikace jsou G8D a PPS. 

 Global 8D (G8D) – Ford Motor Company 

G8D je považována za standardní metodu pro řešení problémů na poli automobilového 

průmyslu, zejména v odběratelsko-dodavatelských vztazích, kdy 8D Report mimo jiné 

zastává funkci reklamačního protokolu. K základní 8D metodě přidává tzv. nultý  

bod D0 – příprava k zahájení procesu G8D, jehož výstupem je odpověď na otázku,  

zda je metoda G8D vhodná pro řešení zamýšleného problému a zda je nutné provést pohotové 

opatření (např. okamžité zastavení výroby). [15] 
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Practical Problem Solving: PPS a 8D PPS – Toyota Motor Corporation  

Důležitou modifikací je metoda Praktického řešení problému (PPS), která 

je integrální součástí výrobního systému Toyoty (TPS) pro dosahování neustálého zlepšování 

(Kaizen). 

PPS se svým přístupem liší od západních metod (G8D), které kladou důraz 

na brainstorming jako zdroj pro nalezení opatření. Oproti tomu je v PPS dominantní prvek  

„jdi a pozoruj“ (Genchi Genbustsu), resp. pozorování přímo na místě vzniku problému toho,  

co se děje versus to, co se má dít (co je standardní). Toto pozorování a porovnání děje vede 

k identifikaci abnormality – problému, který je následně podroben procesu hledání kořenové 

příčiny pomocí základního nástroje 5 Proč [17].  

PPS má 7 základních kroků, jsou to [18]: 

• Popis problému – stručný 

• Definice problému – podrobný, faktický 

• Lokalizace – popsání vzniku problému 

• Definice kořenové příčiny – pomocí nástroje 5 Proč aj. 

• Protiopatření – stanovení, realizace 

• Vyhodnocení 

• Standardizace  

 

Nosným prvkem PPS je tzv. A3 Report. Jde o praktický a vizualizační nástroj, 

do kterého se během procesu PPS zapisuje postup řešení problému. A3 Report se skládá 

ze sekvence „schránek“ rozložených do šablony na A3 listě, přičemž tyto „schránky“  

představují jednotlivé kroky v procesu PPS nebo jejich integraci. [19] 

A3 Report nezastává jen čistě praktickou a vizualizační roli, ale také ztělesňuje jádro 

neustálého zlepšování. Slouží jako mechanismus pro manažery k mentorování ostatních 

v nacházení kořenových příčin a v metodickém přístupu k řešení problému, slaďuje zájmy 

jednotlivců a útvarů v rámci podniku podporou plodného dialogu a pomáhá lidem  

učit se jeden od druhého. Protože A3 Report společně s PPS představují jistou filozofii 

přístupu k řešení problémů, lze se setkat s pojmy jako Problem Solving Story, 

A3 Management nebo A3 Proces, které vyjadřují použití metodologie PPS v praktické 

A3 formě. [19] [20] 
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 Evolucí základního sedmi-krokového modelu PPS se stal 8D PPS, který pracuje 

s 8 kroky, ale v zásadě se jedná o drobnou modifikaci původního PPS. Toyota 8D PPS, taky 

známá pod názvem Toyota Business Practice, vešla do praxe v roce 2005. [21] 

 Kroky 8D PPS [21]: 

• Popis problému – stručný 

• Definice problému – podrobný, faktický 

• Nastavení cíle – SMART cíl 

• Definice kořenové příčiny – pomocí nástroje 5 Proč aj. 

• Definice protiopatření 

• Realizace protiopatření – dílčí hodnocení účinnosti opatření 

• Vyhodnocení výsledku a procesu 

• Standardizace 

 

Jak je patrné, 8D PPS se od původní PPS liší přidáním kroku Nastavení cíle 

a rozdělením kroku Protiopatření na Definici protiopatření a Realizaci. Smysl a význam 

metody však zůstává stejný. 

Tabulka 1, uvedená na další straně, zobrazuje srovnání metod k základnímu cyklu 

PDCA. 
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Tab 1 Srovnání metod řešení problémů vůči PDCA 

PDCA DMAIC 8D PPS 8D PPS 

Plánuj   D1 Ustanovení 

řešitelského týmu 

1. Popis problému D1 Popis 

problému 

Definice D2 Definice 

problému 

2. Definice 

problému 

D2 Definice 

problému 

Měření D3 Implementace 

a verifikace 

prozatímního 

opatření 

3. Lokalizace D3 Nastavení cíle 

Analýza D4 Definice a 

verifikace 

kořenové příčiny 

4. Definice 

kořenové příčiny 

D4 Definice 

kořenové příčiny 

  D5 Výběr a 

verifikace 

permanentního 

nápravného 

opatření 

5. Protiopatření D5 Definice 

protiopatření 

Vykonej Zlepšení D6 Implementace 

permanentního 

nápravného 

opatření 

D6 Realizace 

protiopatření 

Zkontroluj Řízení D7 Prevence 

opakovaného 

výskytu 

6. Vyhodnocení D7 Vyhodnocení 

výsledku a 

procesu 

Reaguj D8 Pogratulování 

týmu 

7. Standardizace D8 Standardizace 
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2 NÁSTROJE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

2.1 5 Proč 

Významnou součástí nejen metodiky PPS je analýza problému pomocí nástroje 5 Proč 

(5 Why). Metodu ustanovil v roce 1930 Sakichi Toyoda, otec zakladatele Toyoty Kiichuro 

Toyody. Populární se stala v roce 1970, kdy se stala nedílným prvkem výrobního systému 

Toyoty (TPS). 5 Proč znamená nahlížet na problém a ptát se „proč?“, „co způsobilo tento 

problém?“. [22] 

Tato jednoduchá metoda nutí lidi k přemýšlení o kořenových příčinách – dotazováním 

se „proč?“ lze oddělit symptomy od příčin. To je důležité, neboť symptomy často maskují 

skutečné příčiny problémů. Pomocí tohoto nástroje je možné definovat skutečnou, 

resp. kořenovou příčinu a následně navrhnout efektivní nápravná opatření. [22] [23] 

Příklad použití metody 5 Proč na problému poruchového CNC stroje: 

• „1. Proč? 

Proč se CNC porouchá? Protože se elektronická deska spaluje. 

• 2. Proč? 

Proč se elektronická deska spaluje? Protože se přehřívá. 

• 3. Proč? 

Proč se přehřívá? Protože nemá dostatečný přísun vzduchu. 

• 4. Proč? 

Proč nemá dostatečný přísun vzduchu? Protože vzduchový filtr nebyl vyměněn. 

• 5. Proč? 

Proč vzduchový filtr nebyl vyměněn? Protože nebyla stanovena preventivní 

údržba“ [22 str. 2]. 

 

Při řešení problému se často při první otázce „proč?“ odhalí další důvod, který 

vygeneruje další „proč?“. Obvykle stačí pět otázek k nalezení kořenové příčiny, ale toto číslo 

v praxi nemusí být konečné a někdy naopak může stačit otázek méně. V některých případech 

se může problém rozvětvit do více příčin, které je nutné řešit – například se lze u relevantních 

problémů ptát, proč nebyl problém detekován při jeho bezprostředním vzniku nebo 

proč systém podniku umožnil vznik problému. [22] [23] 
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2.2 Sedm základních nástrojů managementu kvality 

Sedm základních nástrojů kvality (původním názvem Seven Tools) vznikly během 

50. a 60. let v Japonsku. Během těchto let zde Deming školil japonské inženýry, manažery 

a studenty na statistickou procesní kontrolu (SPC). Jeden z jeho posluchačů byl profesor 

z Tokijské univerzity Kaoru Ishikawa, který chtěl, aby kontrola kvality (v té době soubor 

náročných statistických metod) byla srozumitelná všem pracovníkům, ne jen inženýrům 

a vyškoleným specialistům. Inspirovaný přednáškami Deminga zformalizoval sedm 

základních nástrojů řízení kvality. Sedm nástrojů pojmenoval podle mocné japonské 

mytologické postavy, která vládla sedmi zbraněmi. [24] [25] 

Ishikawa věřil, že 90 % problémů podniku může být zlepšeno použitím těchto  

sedmi nástrojů, a že jejich jednoduchost spolu s grafickou podstatou zpřístupňuje statistickou 

analýzu širokému okruhu pracovníků. [25] 

Sedm nástrojů tvoří [9] [10] [25]: 

• Kontrolní tabulka (Check sheet) 

• Histogram (Histogram) 

• Vývojový diagram (Flow Chart) 

• Paretův diagram (Pareto Chart) 

• Diagram příčin a následků (Cause and Effect Diagram) 

• Bodový diagram (Scatter Plot) 

• Regulační diagram (Control Chart) 

2.2.1 Kontrolní tabulka 

Základem pro řešení problému a neustálé zlepšování, jakožto i pro celý systém 

managementu kvality, je sběr dat. Právě množství a kvalita shromážděných dat významně 

rozhoduje o správném průběhu řešení. [9] 

Pro sběr dat se využívají různé kontrolní tabulky a formuláře, které napomáhají 

k organizaci a standardizaci sběru dat. Základním nástrojem je kontrolní tabulka  

(check sheet), která slouží k jednoduchému a pohodlnému záznamu četnosti výskytu nějaké 

události, např. četnosti výskytu defektů podle typu, lokalizace či kvalitativní charakteristiky. 

Tyto kategorie jsou předvolené a operátor pouze zakřížkuje nebo jinak označí příslušnou 

možnost. Rozdělení do kategorií umožňuje pozdější stratifikaci dat. [26]  
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2.2.2 Histogram 

Histogram je sloupcový graf četností. Na svislé ose je vynášena četnost, 

na vodorovné ose se objevují naměřené hodnoty, resp. jejich intervaly. Graf tedy vyjadřuje, 

s jakou četností spadají data do určité kategorie. [9] 

Data jsou seskupována do intervalů (tříd) a je sledována četnost výskytu jevů v daném 

intervalu. „Vhodný počet intervalů je cca 8 až 12“ [26]. 

Díky přehlednosti a nenáročnosti na sestavení patří histogram k nejznámějšímu 

a v praxi nejpoužívanějšímu statistickému nástroji. Pokud se do histogramu doplní toleranční 

meze, tj. maximální povolenou odchylku od stanovené cílové hodnoty, je získán prvotní 

odhad, zda proces vyhovuje požadavkům zákazníka a zda je proces stabilní. V případě, 

že jsou data normálního rozdělení a proces je stabilní, histogram by měl mít zvonovitý tvar, 

viz obrázek 5. Působením variability se tvar histogramu mění a podle této změny je možné 

z histogramu identifikovat možné příčiny. [9] 

 

 

 

 

 

 

Obr 5 Histogram s normálním rozdělením dat [34] 
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2.2.3 Vývojový diagram 

„Vývojové diagramy nebo jejich rozšířená podoba (procesní mapy) se standardně 

využívají pro grafické znázornění procesů“ [26 str. 31]. Jeho grafická podoba umožňuje lepší 

a hlubší porozumění souvislostem mezi činnostmi v procesu. 

Elementy vývojového diagramu mohou být: sekvence akcí, vstupy nebo výstupy 

materiálu do procesu, rozhodovací procesy, vstupy a výstupy dat, dokumentů apod. Vývojový 

diagram je univerzální nástroj, který je možno použít pro popsání výrobních procesů, 

administrativních procesů, projektových plánů, algoritmů v programech nebo pro mapování 

hodnotového toku v podniku [27].  

Základní typy diagramů podle Nenadála jsou [9]: 

• lineární vývojový diagram; 

• vývojový diagram vstup / výstup; 

• integrovaný vývojový diagram. 

Příklad jednoduchého lineárního vývojového diagramu je znázorněn na obrázku 6. 

 

 
Obr 6 Lineární vývojový diagram 
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2.2.4 Paretův diagram 

Paretova analýza je technika pro rozeznání priorit. Analýza vyzdvihuje fakt, že velké 

množství problémů přichází z malého počtu zdrojů. Paretův diagram, jako grafický výstup 

analýzy, indikuje, v jakém pořadí se podle důležitosti problémy mají řešit [10]. 

Paretův diagram je pojmenován podle italského sociologa a ekonoma Vilfreda Pareta, 

který vysledoval, že 80 % bohatství vlastní 20 % obyvatelstva (odtud 80/20 pravidlo). 

Začátkem 20. století Lorenzo na tomto základě sestrojil kumulativní graf a v 50. letech 

americký odborník na kvalitu Joseph M. Juran zformuloval závěr, že 80–95 % problémů 

s kvalitou je způsobených 5–20 % příčin, tzv. životně důležitou menšinou [9] [10]. 

Použití Paretova diagramu vyžaduje sběr dat, nejčastěji pomocí kontrolní tabulky. 

Data se setřídí podle výskytu od nejčastějších. Podíl každého problému na celkovém součtu 

je vyjádřen procentním podílem a kumulativním procentem do 100 %. [10] 

Paretův diagram je díky své jednoduchosti efektivním a široce používaným nástrojem, 

v praxi například pro reportování příčin zmetkovitosti nebo řízení zásob, viz příklad 

na obrázku 7. [9] 
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2.2.5 Diagram příčin a následků 

Tento typ diagramu sestavil japonský profesor Kaori Ishikawa v roce 1976 jako formu 

strukturovaného brainstormingu – rychlého procházení nápadů. Diagram příčin a následků, 

nazývaný také jako Išikawův diagram nebo digram rybí kosti (podle jeho tvaru), se obvykle 

nasazuje pro řešení jednoho problému, jehož potenciální příčina je hierarchické povahy – 

umožňuje týmu vyjít z „následku“ a vytvořit strukturovaný seznam jeho možných příčin [10]. 

Řešený problém (následek) je v diagramu znázorněn jako „hlava“ a potenciální příčiny 

a pod-příčiny mají tvar rybí kosti, které z problému vycházejí. Hlavní větve diagramu 

jsou pak kategorie příčin. Podle těchto kategorií se lze setkat s různými typy diagramů, 

z nichž nejběžnější bývá typ 5M + 1P nebo 6M, který v hlavních větvích obsahuje [28] [29]: 

• Materiál (Materials) 

• Metody (Methods) 

• Stroje (Machines) 

• Údržba (Maintenance) 

• Prostředí (Mother Nature) 

• Lidé (People nebo Manpower) 

 

Do těchto hlavních větví tým přidává další pod-příčiny a příčiny, které jsou zjištěny 

pomocí nástroje 5 Proč, dokud nedojde na kořenovou příčinu. Těch může být i více, proto 

se tým po sestrojení diagramu rozhoduje, které bude prioritně řešit, např. pomocí  

obodování. [26] 

Použití kategorií by mělo být flexibilní podle podstaty problému, který  

má být vyřešen. Příklad sestrojeného 6M diagramu je na obrázku 8. 

 

 

Obr 8 Diagram příčin a následků 
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2.2.6 Bodový diagram 

Bodový diagram je grafickou metodou pro zkoumání vztahu mezi dvěma 

proměnnými – hledá se případná závislost jedné proměnné na druhé. Diagram poskytne 

prvotní informace o existenci takové závislosti, jejím tvaru a těsnosti. [9] 

Na obrázku 9 jsou znázorněny různé tvary a trendy bodových diagramů.  

Z nich lze vyčíst, o jakou závislost se pravděpodobně jedná. Pro matematické vyjádření 

závislosti a zjištění, zda je statisticky významná, se používá regresní a korelační analýza. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Regulační diagram 

Regulační diagram je „grafický prostředek zobrazení vývoje variability procesu 

v čase…“ [30 str. 170]. Jednou z funkcí regulačního diagramu je poskytovat signál, dojde-li 

k významné změně v procesu (vymezitelná příčina) a vyhnout se zbytečnému signálu, pokud 

nedošlo k žádné významné změně [30]. 

Rozhodnutí o tomto signálu umožňují tři základní hodnoty – čáry [30]: 

• UCL – horní regulační mez (Upper Control Limit); 

• CL – střední přímka, resp. referenční hodnota (Center Line); 

• LCL – dolní regulační mez (Lower Control Limit). 

Silná lineární 
závislost 

Nepřímá lineární 
závislost 

Bez závislosti 

Nepřímá negativní 
závislost 

Silná negativní 
závislost 

Nelineární závislost 

Obr 9 Příklady korelačních diagramů (upraveno [9]) 
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Hodnoty regulačních mezí jsou určovány pomocí výběrové charakteristiky, na základě 

přirozeného kolísání statistiky použité pro regulaci procesu. „Jestliže je počítán aritmetický 

průměr dvou podskupin z téhož procesu, je rozumné očekávat, že oba výběrové průměry 

budou přibližně stejné. Protože ale tyto statistiky byly vypočteny z hodnot různých vzorků, 

nelze očekávat, že oba průměry budou identické. I když oba průměry jsou různé, přesto 

existuje hranice, jaký rozdíl – vyvolaný právě přítomností náhody – lze mezi nimi  

očekávat“ [31 str. 59]. Tento fakt určuje hodnoty regulačních mezí a vyjadřuje princip, 

na kterém jsou založeny všechny typy regulačních diagramů. Hodnoty regulačních mezí 

nesmí být určeny specifikací procesu. [31] 

Regulační diagram indikuje dva základní stavy: proces je pod kontrolou a proces 

je mimo kontrolu. Pokud se body nacházejí uvnitř regulovaného pásma ohraničeného horní 

a dolní regulační mezí, pak je proces pod kontrolou. Pokud nějaký bod leží mimo toto pásmo, 

proces je mimo kontrolu, viz obrázek 10 [30].  

 

 

 

 

Proces pod kontrolou znamená, že na něj působí pouze „normální“ vlivy,  

má normálové rozdělení a na základě toho je možné předvídat jeho průběh v dalším čase. 

Na proces mimo kontrolu působí „přiřaditelné“ vlivy, nežádoucí a díky tomu nelze předvídat 

chování procesu v čase. Pokud regulační diagram vykazuje takové nekontrolované chování, 

je to signál pro započetí analýzy procesu, nalezení příčiny a její odstranění [26].  
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Obr 10 Regulační diagram 
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Regulační diagram je základním nástrojem statistické regulace procesů (SPC), 

preventivním nástrojem pro management kvality, „neboť na základě včasného varování 

odhalování významných odchylek v procesu od předem stanovené úrovně umožňuje realizovat 

zásahy do procesu s cílem udržovat jej dlouhodobě na přípustné a stabilní úrovni, 

popř. umožnit proces zlepšovat“ [30 str. 165]. 
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3 APLIKACE METODY PRO TRVALÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

VE VYBRANÉM PODNIKU 

3.1 Představení společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

Společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. – výrobní závod Třinec – patři 

do mezinárodní skupiny Vesuvius plc, globálního lídra v poskytování řešení pro ocelářský 

a slévárenský průmysl. Skupina Vesuvius plc sídlí v Londýně a svoje výrobky, které 

produkuje více než 40 závodů po celém světě, zařazuje do čtyř hlavních divizí: 

• Steel Flow Control (Řízení průtoku oceli) 

• Foundry Technologies (Slévárenské technologie) 

• Advanced Refractories (Pokročilé žáruvzdorné materiály) 

• Precious Metals Processing (Zpracovávaní drahých kovů) 

 

Skupina Vesuvius plc dosáhla v roce 2012 ročního hospodářského výsledku 

ve výši 133 miliónů £. 

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. zastřešuje tři výrobní podniky v České 

republice – dva v Třinci a jeden v Ostravě, ve kterých zaměstnává cca 200 zaměstnanců. 

Společnost dosáhla v roce 2011 tržeb v celkové výši 765 mil. Kč. Největším odběratelem 

na domácím trhu byly Třinecké železárny, a. s. s podílem 11 %. Majoritní část produkce 

směřovala do zemí střední a východní Evropy. Více jak 40 % výrobků směřovalo 

k zákazníkům v Rusku. [32] 

Závod Vesuvius Třinec, patřící do divize Steel Flow Control, vyrábí žáruvzdorné 

keramické výrobky pro kontinuální odlévání oceli. Vznikl v roce 1992 jako joint venture 

s Třineckými železárnami, v jejichž areálu sídlí, a výrobu zahájil v roce 1994. Na systémy 

QMS ISO 9001 byl certifikován v roce 1995, později získal certifikáty EMS ISO 14001 

a OHSAS 18000. V roce 2008 zahájil závod implementaci prvků štíhlé výroby. Od roku 2011 

závod rozšiřuje výrobní kapacitu přesunutím administrativních částí do nově vybudované 

budovy a rekonstrukcí vzniklých volných ploch. 

Hlavními výrobky závodu Třinec jsou stínící trubice pro tok oceli z licí pánve 

do mezi-pánve a ponorné výlevky z mezi-pánve do krystalizátoru (viz obrázek 11). Tekoucí 
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ocel chrání před oxidací a umožňuje kontrolované odlévání. Tyto výrobky vydrží několik 

taveb a jsou proto pro ocelárny „spotřebním“ zbožím. Společnost Vesuvius poskytuje svým 

zákazníkům i kompletní servis svých výrobků – obsluhu a manipulaci. 

 

Obr 11 Aplikace výrobků při kontinuálním odlévání [33] 

 

Stínící trubice a ponorné výrobky jsou přesně designovány dle požadavků zákazníka. 

Vyvíjejí se pro konkrétní technologie na kontinuální odlévání oceli. Vysoká individualita 

řešení se projevuje širokým portfoliem výrobků. Závod v Třinci produkuje pět hlavních 

výrobkových rodin a celkem přes 300 variant výrobků. Typická týdenní produkce závodu 

je 4 000 až 5 000 kusů. Výrobky jsou vyráběny po dávkách, což představuje obvykle jedno 

balení, které pojme typicky 48 kusů podle velikosti. 

Základním materiálem pro výrobu stínících trubic a výlevek je prášková směs na bázi 

zirkonia, aluminia, křemíku nebo magnesitu. Tyto směsi si společnost Vesuvius vyrábí sama 

ze vstupních chemických surovin. Jeden výrobek obsahuje vhodně nakomponované směsi tak, 

aby odolal mechanické zátěži (části uchycené v manipulačním mechanismu), působení 

strusky a tekoucí oceli, viz řez ponornou výlevkou na obrázku 12. 

 

ponorná výlevka  

stínící trubice 
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Obr 12 Řez ponornou výlevkou [33] 

 

Výroba trubice ze směsí probíhá izostatickým lisováním v komoře naplněné vodou. 

Směsi jsou před vylisováním nasypány okolo pevných forem (tvořící dutinu výrobku) 

a uzavřeny flexibilním vakem (tvořící povrh výrobků). 

Takto vylisované výrobky podstupují sled technologických operací – vytvrzovaní 

v pecích, vypalování, obrábění na přesné rozměry, glazování a dokončování  

– aplikaci dalších ochranných materiálů, podle požadavků zákazníka. 
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Společnost v současnosti pokračuje v zavádění štíhlé výroby a pro organizaci výroby 

používá systém týmové práce. Základní organizační schéma je uvedeno na obrázku 13. 

 

 

 

 

3.2 Výběr metody pro trvalé řešení problémů 

Jak bylo uvedeno ve druhé části této práce, metod pro trvalé řešení problémů 

je několik, ale všechny ve své podstatě vycházejí ze stejného základu PDCA. Výběr metody 

do podmínek výrobního podniku je závislý především na tom, co podnik od dané metody 

očekává. Prosté převzetí jedné z metod a její nasazení bez promyšleného procesu a celkového 

obrazu o funkčnosti může být kontraproduktivní. 

Společnost Vesuvius zvolila jako nosný prvek pro trvalé řešení problémů metodu 

8D PPS (viz část 1.2.3). Ta je mírně modifikována oproti původní metodě Toyota Business 

Practice [21], viz tabulka 2. 

 

 

Vedení závodu

Výrobní oddělení

Vedoucí směny

Týmový předáci

Operátoři výroby

Technické 
oddělení

Kontrola kvality

Podpůrné 
oddělení

 

Výrobní týmy 

Obr 13 Základní organizační schéma Vesuvius Třinec 
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Tab 2 Porovnání metodiky 8D PPS 

 8D PPS – Toyota Business Practice Vesuvius 8D PPS 

D1 Popis problému Definice problému 

D2 Definice problému Popis aktuálního stavu 

D3 Nastavení cíle Stanovení rozsahu řešení a cíle 

D4 Definice kořenové příčiny Analýzy (definice) a ověření 

kořenových příčin 

D5 Definice protiopatření Stanovení a výběr trvalých 

nápravných opatření 

D6 Realizace protiopatření Zavedení trvalých nápravných 

opatření, sledování zlepšení 

(okamžitý efekt) 

D7 Vyhodnocení výsledku a procesu Kontrola výsledků  

(ověřená nápravných opatření, 

dlouhodobý efekt) 

D8 Standardizace Přenesení poznatků do řešení 

podobných problémů 

 

 Systematičnost této metody spolu s možností využívat nástroje kvality nejlépe 

zapadla do obchodního modelu společnosti, která si zakládá na odbornosti svých 

zaměstnanců. Závod Třinec byl vybrán jako jeden z pilotních závodů, kde má dojít k aplikaci 

metody 8D PPS až na úroveň dělnických profesí pro každodenní řešení komplikovanějších 

problémů. 

Nasazení metody 8D PPS ve své „surové“ podobě do každodenní reality výrobního 

provozu však není prostou záležitostí. Z podstaty jde o metodu, kterou mohou využívat 

odborníci v oblasti kvality, kteří se už s metodou 8D setkali, avšak nejde o metodu, která 

by plnila každodenní potřeby pro efektivní řešení problémů na úrovni provozu. Limituje 

ji relativně těžko srozumitelná forma a absence jednoduchého nástroje pro praktické 

vykonávání metodiky. Aplikace metody vyžaduje rovněž dlouhodobější zaškolení pracovníků 

– nejen na metodu jako takovou, ale rovněž i na nástroje kvality, které ji provázejí. 

Pro úspěšné a efektivní nasazení 8D PPS vzhledem k výše uvedenému je nutné 

navrhnout vhodnou formu 8D PPS včetně praktických nástrojů – formulářů pro práci a vybrat 

základní nástroje pro řešení kvality. 
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Rámcový časový plán pro implementaci 8D PPS v podniku Vesuvius je znázorněn 

v tabulce 3. 

 

     Tab 3 Časový plán implementace 8D PPS 

Implementace metody 8D PPS Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Výběr nástrojů pro řešení problémů           

Návrh formulářů pro řešení 8D PPS           

Integrace 8D PPS do procesů podniku           

Definování procesu 8D PPS           

Vizualizace procesu 8D PPS           

 

3.3 Výběr nástrojů pro řešení problémů 

Metoda 8D PPS je sama o sobě poměrně omezeným nástrojem pro řešení problémů. 

Aby vybraná metoda plnila funkci, je potřeba ji doplnit o vhodné nástroje k řešení problému.  

Vzhledem k zamýšlené funkci 8D PPS – každodenní použití od úrovně managementu 

až po úroveň výrobních týmů – je nutné se zamyslet nad tím, jaké nástroje poskytnout jako 

základ pro práci s 8D PPS a jaké nechat stranou pro vyškolené pracovníky. Jakýkoliv nástroj 

se může stát kontraproduktivním nezávisle na jeho funkčnosti, pokud je použit nesprávně. 

S ohledem na výše uvedené byl proveden výběr, podle mého názoru, nejvhodnějších 

nástrojů pro řešení problémů v rámci metodiky 8D PPS: 

• 5 Proč a 

• Diagram příčin a následků – Išikawův diagram. 

 

Oba tyto nástroje (popsané v částech 2.1 a 2.2.5) se navzájem doplňují, 

jsou nenáročné, vizuální a po krátkém seznámení jsou dobře srozumitelné pro širokou 

skupinu pracovníků. 

Metoda 5 Proč umožňuje integraci přímo do zamýšleného formuláře pro řešení 

problému – prostým vložením pěti slov „Proč“. Diagram příčin a následků bude použit jako 

samostatná příloha formuláře. 
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Tyto dva nástroje pro řešení problému tvoří základní možnosti. Pro řešení 

rozsáhlejších problémů spolu s vyškolenými pracovníky jsou k dispozici i ostatní nástroje, 

jako např. 7 základních nástrojů kvality nebo 7 tzv. nových nástrojů kvality, které v této práci 

nejsou uvedeny [9]. 

3.4 Návrh formulářů pro řešení metodou 8D PPS 

3.4.1 Formulář 8D PPS – A3 

Zásadní prvek, významně ovlivňující efektivitu metody 8D PPS, je praktická forma 

řešení 8D PPS, tedy formulář, který povede řešitelský tým krok po kroku ve správné sekvenci 

a bude plnit funkci vizualizačního nástroje, do kterého se během procesu PPS zapíše postup 

řešení. 

Východiskem pro tvorbu formuláře pro 8D PPS metodu je A3 forma, kterou 

jsem uvedl v části 1.2.3 této práce. A3 formu jsem zvolil pro její praktičnost a nenáročnost 

pro uživatele. Původní A3 forma pro sedmi-krokové PPS je v rámci řešení upravena tak, aby 

odpovídala metodice 8D PPS a zároveň zůstala věrná konceptu jednoho A3 listu, který 

je velmi praktický jak pro samotné řešení, tak pro vizualizaci řešení. Formulář nese název 

8D PPS – A3.  

Pro správnou funkčnost formuláře je nutné nadefinovat D-body, strukturu formuláře 

a jeho grafickou podobu včetně integrace nástrojů pro řešení problému vybraných v části 3.3. 

Definice D-bodů v 8D PPS – A3 

Na základě zpětné vazby od pracovníků podniku jsem se rozhodl pro modifikaci názvů 

původních D-bodů tak, aby byl formulář srozumitelnější. Provedené rozdíly jsou viditelné 

v tabulce 4 na další straně. 
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Tab 4 Modifikace názvů mezi 8D PPS a 8D PPS – A3 

 Vesuvius 8D PPS Formulář 8D PPS – A3 

D1 Definice problému Identifikace problému a založení 

PPS týmu 

D2 Popis aktuálního stavu Popis nalezeného problému 

(příležitosti) 

D3 Stanovení rozsahu řešení a cíle Stanovení rozsahu a cíle 

D4 Analýzy (definice) a ověření 

kořenových příčin 

Příčina současného stavu 

D5 Stanovení a výběr trvalých 

nápravných opatření 

Návrh budoucího stavu 

D6 Zavedení trvalých nápravných 

opatření, sledování zlepšení 

(okamžitý efekt) 

Realizace 

D7 Kontrola výsledků  

(ověřená nápravných opatření, 

dlouhodobý efekt) 

Skutečné přínosy (splnění cíle) 

D8 Přenesení poznatků do řešení 

podobných problémů 

Standardizace 

 

Definice struktury 8D PPS – A3  

V návrhu formuláře A3 vycházím z konceptu jednoho listu A3, kde pole formuláře 

odpovídají jednotlivým krokům 8D PPS, vč. hlavičkové části a vizualizace stavu řešení. 

Strukturu návrhu ukazuje tabulka 5. 

Tab 5 Struktura formuláře 8D PPS – A3 

 

D7 – Skutečné přínosy (splnění cíle) 

D1 – Identifikace problému a založení 

PPS týmu: číslo projektu, datum, členové 

týmu, vizualizace stavu řešení projektu 

D4 – Příčina současného stavu vč. 

implementace 5 Proč 

D5 – Návrh budoucího stavu D2 – Popis nalezeného problému 

(příležitosti) 

D3 – Stanovení rozsahu a cíle 

D6 – Realizace 

D8 – Standardizace 



37 

Definice grafické podoby 8D PPS – A3 

Ucelená grafická podoba formuláře 8D PPS – A3 je na obrázku 14.  
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Pro zachování provázanosti 8D PPS a A3 formuláře byla jednotlivá pole v grafické 

verzi označena logicky od D1 do D8. Označení rovněž vyjadřuje posloupnost řešení. Zároveň 

byly ke každému bodu přidány klíčové otázky, na které je nutné pro vyřešení bodu odpovědět: 

• Popis nalezeného problému (příležitosti): popis současného stavu  

(kdy, kde, kdo, kolik, co, jak), náčrtek, foto 

• Stanovení rozsahu a cíle: o kolik, do kdy, s jakým dopadem 

• Příčina současného stavu: proč v současné době k této ztrátě dochází,  

v čem spočívá nevyhovující stav, nalezení kořenové příčiny 

• Návrh budoucího stavu: popis opatření, které odstraní příčinu nebo zavede 

zlepšení, náčrtek, foto 

• Realizace: plán implementace 

• Skutečné přínosy (splnění cíle): podle oblastí – bezpečnost práce, kvalita, 

náklady, výroba, lidé, životní prostředí 

• Standardizace: které standardy byly upraveny 

 

Integrace nástrojů pro řešení problémů 

Do pole D4 – Příčina současného stavu je vložena metoda 5 Proč jako základní nástroj 

pro nalezení kořenové příčiny pomocí předtištěných 5 Proč otázek.  

Diagram příčin a následků není z důvodů nedostatku místa integrován přímo v polích 

formuláře A3, ale jako příloha na samostatném A3 listě. 

Vizualizace stavu řešení projektu 

Pro vizualizaci, resp. znázornění, v jakém stavu řešení se projekt nachází, jsem zvolil 

vizuální prvek v hlavičce A3 formuláře, který odpovídá cyklu PDCA. Jak je popsáno  

v části 1.2.2, metoda 8D PPS vychází z PDCA, tudíž její logika se dá na cyklus  

PDCA převést. Díky tomu lze jednoduchým způsobem za pomoci PDCA kruhu znázornit, 

ve které z klíčových fází se projekt nachází, viz tabulka 6. 
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Tab 6 Vizualizace 8D PPS – A3 

PDCA 
Vizualizace 

ukončení fáze 
8D PPS – A3 

Plánuj 

  

D1 Identifikace 

problému a založení 

PPS týmu 

D2 Popis nalezeného 

problému (příležitosti) 

D3 Stanovení rozsahu 

a cíle 

D4 Příčina 

současného stavu 

D5 Návrh budoucího 

stavu 

Vykonej 

 

D6 Realizace 

Zkontroluj 

 

D7 Skutečné přínosy 

(splnění cíle) 

Reaguj 

 

D8 Standardizace 

      

3.4.2 Formulář 8D PPS – A1 

Vzhledem k potřebě podniku řešit vzniklé problémy nebo návrhy zlepšení přímo 

ve výrobních týmech, jsem formulář A3 rozšířil na tzv. flipchartový formát. Pro jednoduchost 

nese název 8D PPS – A1. 

Jeho logika a uspořádání je obdobné jako u 8D PPS – A3, větší plocha však umožnila 

rozepsání klíčových otázek a integraci dalšího nástroje pro řešení problému přímo do plochy 

formuláře – diagramu příčin a následků. 

Formuláře 8D PPS – A1 jsou předtištěné na flipchartovém bloku listů a jsou určeny 

k použití ve výrobních týmech pomocí přenositelného flipchartového stojanu. 

Předtištěný list 8D PPS – A1 je viditelný na obrázku 15. 
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3.5 Integrace 8D PPS do procesů podniku 

Vesuvius Třinec používá ve výrobním provoze dva procesy, které slouží pro řešení 

problémů: 

• Line PPS a 

• karty k pojmenování problému. 

Line PPS je aplikace filozofie Kaizen „Just do it“ do provozu [20]. Operátoři 

na výrobních linkách, stejně jako kdokoliv jiný, využívají tento proces pro zápis problémů, 

Obr 15 Formulář 8D PPS – A1 na flipchartové tabuli 
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resp.  podávání drobných zlepšení na svém pracovišti. Proces je reprezentován formulářem, 

do kterého operátoři provádějí zápis a jejich nadřízení (týmový předáci, mistři směn) 

zde potvrzují realizaci zlepšení. Klíčový ukazatel procesu je realizace zlepšení do 48 hodin 

od podání návrhu. 

Karty k pojmenování problému představují proces, sloužící k zachytávání drobných 

návrhů nebo problémů podaných v rámci Line PPS, které ale nemohou být realizovány nebo 

vyřešeny v rámci 48 hodin nebo jejich řešení leží mimo pravomoce a kompetence výrobního 

týmu. Tyto karty jsou přiřazovány s termínem pro realizaci konkrétnímu řešiteli. 

Jak lze rozeznat, oba systémy jsou zaměřené na individuální řešení problémů 

bez použití týmové práce a metodiky řešení problému. V rámci této práce bylo navrhnuto, 

aby metoda 8D PPS tyto procesy doplnila o systematické týmové řešení problémů, 

kdy složitost problému přesahuje možnosti procesu Line PPS nebo karet k pojmenování 

problémů. 

Metoda 8D PPS bude tedy integrována jako: 

• Eskalační proces a 

• samostatná metoda – tzv. Projekt 8D PPS. 

 

Vizualizace integrace 8D PPS procesu do existujících procesů je znázorněna 

na obrázku 16. 

 
Obr 16 Integrace 8D PPS do procesů podniku 
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3.6 Definování procesu 8D PPS 

Podle mého názoru je nejvhodnějším způsobem, jak procesně zacházet 

s 8D PPS, projektové řízení. Samotná metodika 8D nese znaky projektového řízení – určuje 

„šampióna“ metodiky, resp. vedoucího řešitelského týmu, zahrnuje členy týmu a v metodice 

se objevují akční a časové plány. Proto bylo zavedeno nazývat jednotlivé problémy řešené 

metodou 8D PPS jako projekty 8D PPS.  

Po správnou funkci 8D PPS je nutné vydefinovat role v procesu, resp. zodpovědnosti 

a pravomoce účastníků zapojených do procesu. Definované role a klíčové kompetence jsou: 

• Řídící komise (Steering Committee) – dohled nad procesem 8D PPS 

• Správce projektů 8D PPS – řízení a správa procesu 8D PPS 

• Vedoucí projektů 8D PPS – vedení projektu 8D PPS 

• Členové projektů 8D PPS – aktivní účast na řešení projektu 8D PPS 

Definované role jsou zapojeny do procesu 8D PPS, který se skládá z těchto klíčových 

fází: 

• Otevření projektu 8D PPS 

• Řešení projektu 8D PPS 

• Uzavření projektu 8D PPS 

• Monitorování projektů 8D PPS – průběžně 

Základní princip procesu 8D PPS je znázorněn na obrázku 17. 

 

 
Obr 17 Princip procesu 8D PPS 
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Na základě klíčových rolí a tří základních fází je možné specifikovat detailní proces 

8D PPS: 

Otevření projektu 8D PPS 

Jak je patrné z vizualizace integrace procesu 8D PPS, podnět pro otevření projektu  

8D PPS je dán eskalačním procesem nebo rozhodnutím v týmu, přičemž tento podnět může 

podat kdokoliv. V rámci priorit společnosti bylo stanoveno, že vybrané typy problémů 

(zákaznické reklamace, bezpečnost) budou 8D PPS řešeny povinně. Zároveň v podniku 

Vesuvius existují další zdroje, ze kterých lze čerpat náměty pro 8D PPS, jsou to především: 

 

• Kontrolní tabulky – sběr dat z výrobních linek o zmetcích 

• Paretovy diagramy – reporting kvalitativních dat podle různých kategorií 

• Regulační diagramy – z výrobních linek, kde jsou zavedeny 

 

8D PPS projekt se formálně otevírá na návrh, který musí obsahovat stručný popis 

problému a vedoucího projektu, jmenovaný správcem projektů 8D PPS – pověřený pracovník. 

Správce projektů projekt zapíše do registru projektů. 

Řešení projektu 8D PPS 

Vedoucí projektu 8D PPS je zodpovědný za sestavení týmu řešitelů a za vlastní 

řešení 8D PPS. K řešení použije nástroje pro PPS, tj. 8D PPS – A3 nebo A1 formulář. 

Vedoucí projektu rovněž průběh řešení dokumentuje a ukládá potřebná data. 

Správce 8D PPS průběžně kontroluje stav termínů, organizuje pravidelné  

8D PPS porady, aktualizuje registr 8D PPS projektů a v případě potřeby metodicky podporuje 

řešitelský tým. 

Uzavření projektu 8D PPS 

Vedoucí projektu po vyřešení a ověření projektu zkompletuje 8D PPS – A3 formulář 

a navrhne správci 8D PPS uzavření projektu. 8D PPS je prezentován řídící komisi a v případě 

jejího souhlasu je správcem 8D PPS projekt uzavřen. 

Podle charakteru uzavřeného projektu může správce 8D PPS projekt přenést 

do znalostních databází Vesuvius. 
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Monitorování projektů 8D PPS 

Řídící komise, ve které jsou zastoupeny manažerské a odborné funkce podniku, 

dohlíží nad efektivností procesu 8D PPS. Formou týdenních schůzek (tzv. 8D PPS review) 

za účasti všech vedoucích aktivních projektů 8D PPS řídící komise kontroluje průběh 

a včasnost řešení jednotlivých projektů. Tyto schůzky podporují aktivitu na projektech a také 

předávání informací.  Schůzky moderuje a svolává správce projektů 8D PPS. 

3.7 Vizualizace procesu 8D PPS 

 „Lepší je jednou vidět, než dvakrát slyšet“ říká stará moudrost [20]. Pro efektivní 

fungování procesu 8D PPS je nezbytné, aby všechny klíčové fáze a stav řešení projektu byly 

transparentní, viditelné, resp. vizualizované na vhodných místech v podniku, přístupné  

všem jeho pracovníkům. 

Ve výrobních prostorách podniku Vesuvius se využívají různé vizualizační techniky, 

z nichž důležitou a základní roli hrají informační tabule. Ty slouží jako vizualizační plochy 

pro jednotlivé výrobní týmy a také jako ukazatele výrobních výsledků a klíčových procesních 

indikátorů – KPIs. 

Pro proces 8D PPS je podle mého názoru nejvhodnější tuto techniku informačních 

tabulí využít, nejen pro zachování jednotného vizuálního stylu ale také pro jednoduchost 

správy. 

 Informační tabule 8D PPS jsou určeny pro: 

• Vizualizaci projektů 8D PPS – jako jednotné místo pro formuláře 8D PPS 

• Vizualizaci KPIs – grafy a reporty KPIs 

• Předávání informací – popis 8D procesů aj. 

 

Tabule byla rozdělena na část pro uchovávání 8D PPS – A3 formulářů  

a na část určenou pro KPIs a předávání informací. Na obrázku 18 je zachycena realizovaná 

informační tabule ve výrobních prostorách podniku. 
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3.8 Příklad řešeného projektu 8D PPS  

Jako příklad řešeného 8D PPS projektu byl vybrán problém s kvalitou v procesu výroby 

ponorných výlevek. Během dokončovacích prací se kolem příruby výlevky aplikuje cement 

připravený operátorem a nasazuje kovový kužel. Cement vyplňuje prostor mezi kuželem 

a výlevkou a po zatuhnutí (vysušením v peci) drží kovový kužel v poloze na těle výlevky. 

Požadavek kvality na tento proces je, aby: 

• Namíchaný cement ze surovin měl správnou konzistenci (použití správné 

receptury). 

• Mezi kuželem a tělem výlevky nesmí být mezery, tj. díry v cementu. 

 

Problém s kvalitou byl identifikován v prosinci v podobě zvýšeného výskytu výlevek 

s mezerami mezi kuželem a tělem výlevky indikující problém s procesem aplikace cementu. 

Jednalo o komplexnější problém bez okamžitě známé kořenové příčiny, proto byl založen 

projekt 8D PPS. 

Celý postup řešení problému je jednoduše vizualizován použitím A3 formulářem, 

viz obrázek 19. 

Na tomto příkladu lze demonstrovat správné použití metodiky 8D PPS, která odhalila 

kořenovou příčinu v podobě nekontrolovaného dolévání vody do cementu, což způsobilo 

vyšší vlhkost cementu, který během vysoušení v peci „vybublal“ a důsledkem toho vzniklo 

prázdné místo – mezera mezi kuželem a výlevkou. 

Řešený projekt 8D PPS také přinesl vedlejší efekt v podobě opravy míchače, který 

se nacházel v nenahlášené poruše. Otevřel tak možnost dalšího zlepšování na poli efektivní 

komunikace mezi výrobou a údržbou. 
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4 VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU APLIKACE 

8D PPS 

Řešení problémů pomocí metodiky 8D PPS se v podniku Vesuvius stalo praxí 

po definování procesu, zahájení fungování řídící komise a pravidelných porad v průběhu října 

roku 2012. Graf na obrázku 20 ukazuje přehled projektů v číslech za jednotlivé měsíce. 

Z grafů lze vyčíst, že i když základní rámec metody 8D PPS byl ve společnosti dostupný 

i před aplikací řešenou touto prací, absence ucelené formy, procesu, praktických nástrojů 

a pracovníků seznámených s metodikou 8D limitovala použití pro každodenní práci 

na minimum.  

Od měsíce října a listopadu – dokončení definice procesu – je na grafu dobře vidět 

rostoucí tendence otevíraných projektů 8D PPS. Metoda vešla do každodenní praxe 

a je užívána prakticky všemi pracovníky technického a výrobního oddělení a stala 

se integrální součástí neustálého zlepšování podniku Vesuvius. 

Objem otevíraných projektů stoupá (v březnu 41 řešených) a proto je cílem  

pro rok 2013 přesunout pozornost i na řádné a včasné ukončování projektů. Pro podporu 

8D PPS řídící komise kvartálně vyhodnocuje a vybírá nejlepší projekty a jejich týmy 

odměňuje nepeněžitými prostředky.  
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Obr 20 Přehled projektů 8D PPS červen - březen 
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Projekty 8D PPS jsou zakládány za účelem řešení problémů nebo návrhů na zlepšení 

nejrůznějšího druhu. Pareto graf na obrázku 21 ukazuje počet projektů zařazených 

do hlavních kategorií – bezpečnost, kvalita, náklady, výroba a lidské zdroje. 

 

 

 

Podle mého názoru je 8D PPS jednoznačně metodou, která poskytuje ekonomický 

přínos organizaci pomocí minimalizace rizika opakovaných problémů s kvalitou a tedy 

zvýšeného výskytu nákladů na nekvalitu. Podkladem pro tento názor je například projekt, 

který byl uveden v části 3.8 této práce, kde došlo ke snížení vadných kusů ze 48 na 6 – tedy 

o 42 kusů (týdenní výskyt). Pokud ve zjednodušené ekonomické úvaze s počtem 48 vadných 

kusů počítáme jako s potenciálními zvýšenými náklady v budoucnu (v případě,  

že by kořenová příčina nebyla odstraněna), došlo jen na tomto projektu k úspoře 210 000 Kč 

za 42 kusů při průměrné ceně 5 000 Kč / kus. A to i v případě opravitelnosti kusu – výrobní 

operátor opravou spotřebovává čas určený výrobě nového kusu. Proto jedna oprava rovná 

se jednomu ztracenému kusu. 

Graf na obrázku 21 dále ukazuje, že největší počet projektů 8D PPS je řešen v oblasti 

kvality. Dobře zvládnuté projekty tedy přinášejí významné finanční úspory plynoucí 

z prevence opakování problémů. Čtyři projekty jsou řešeny přímo na optimalizaci nákladů – 

v oblastech odpadového hospodářství, používání materiálů nebo optimalizaci podnikových 
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Obr 21 Pareto graf projektů 8D PPS podle typu 



50 

a výrobních procesů, které generují v případě chyb vícenáklady – například nesprávné nebo 

nevčasné objednávání materiálů do výroby, chybně nastavené procesy validace při zahájení 

výroby nového výrobku a další. 

Všechny zde uvedené grafy tvoří KPI procesu 8D PPS a jsou pravidelně 

vyhodnocovány. Rovněž se přínosy každého jednotlivého projektu vyhodnocují a ukládají 

do registru projektů – ať už vyčíslitelné nebo nevyčíslitelné. 
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ZÁVĚR 

Tato práce měla za cíl vybrat nástroje kvality, zasazené do některé z metod řešení 

problémů a aplikovat tento celek do podniku pro efektivní a trvalé řešení nejrůznějších 

problémů. S ohledem na rozsah práce jsem se snažil přehlednou a nekomplikovanou formou 

popsat nejvýznamnější a nejpoužívanější metody PDCA a 8D. Nahlédl jsem do jejich sdílené 

historie a shrnul důležité modifikace obou metod. 

Nedílnou součástí metod řešení problémů jsou různé nástroje a techniky. V práci 

se věnuji nástroji 5 Proč a sedmi základním nástrojům kvality, které mají s výše zmíněnými 

metodami společný původ. 

V praktické části jsem se zaměřil na aplikování metody 8D PPS tak, aby zapadla 

do existujících procesů výrobního závodu Vesuvius v Třinci, poskytla efektivní nástroj 

pro každodenní řešení problémů s minimálními požadavky na zaučení personálu, zároveň 

byla srozumitelná, vizualizovaná a nevybočila z daného 8D PPS rámce.  

Jako nástroje pro podporu metody 8D PPS jsem zvolil 5 Proč a diagram příčin 

a následků. Podle mého názoru jde o nejvhodnější a praxí prověřené nástroje pro každodenní 

užití na různých úrovních závodu, jelikož jsou jednoduché a zároveň velmi silné. 

Výstupem práce je ucelený fungující proces řešení problémů pomocí metody  

8D PPS přístupný širokému okruhu pracovníků, popsaný a implementovaný do struktur 

podniku. Přínosem je rovněž vytvoření vizualizačních pomůcek pro řešení 8D PPS –  

A3, A1 formulářů, vizualizačních tabulí a klíčových procesních indikátorů. Na příkladu 

řešeného projektu je demonstrováno použití metody 8D PPS přímo na reálném problému 

podniku.  

Metody řešení problémů, resp. neustálého zlepšování hrají důležitější roli 

v každodenní praxi, zvláště v dynamických podnicích po krizovém roce 2008 a s rostoucím 

tlakem konkurenčního boje. Stále více pronikají z automobilového průmyslu do jiných oborů 

činností a služeb. Podle mého názoru je to právě zacházení s problémy, které do značné míry 

vyjadřuje úspěšnost podniku, a proto budeme jistě svědky v následujících letech větší 

poptávky po těchto metodách.  
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SEZNAM ZKRATEK 
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KPI  Key Proces Indicator (Klíčový procesní indikátor) 

PDCA  Plan, Do, Check, Act (Cyklus zlepšování) 

PPS  Practical Problem Solving (Praktické řešení problému) 

SPC  Statistic Process Control (Statistická regulace procesu) 

TPS  Toyota Production System (Výrobní systém Toyota) 

 

 


