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Anotace 

Řízení kvality při výrobě ocelových konstrukcí a ostatních podobných výrobků, které se řadí 

ke kusové výrobě má své specifika. Mezi hlavní patří rychlost, jednoduchost a 

aplikovatelnost. Aplikovat základní a nové nástroje při výrobě ocelových konstrukcí, může 

pomoct pracovníkům řízení kvality, rozšířit své kontrolní portfolio. Organizace s moderními a 

poctivě udržovanými i zlepšovanými systémy managementu kvality skutečně dosahují 

dlouhodobě podstatně lepší výsledky, než organizace s pouhou tradiční orientací na 

prokazování kvality. Systémy managementu kvality se totiž projevují pozitivními účinky jak 

uvnitř podniku, tak i v jeho okolí. Interní účinky systému managementu kvality se obvykle 

generují rychleji, než účinky externí. 

Klíčová slova 

Kvalita, řízení, nástroje, metody, diagram, tabulka, náklady, neshody. 

 

Abstract 

Quality management in the production of steel structures and other similar products that 

belong to the individual production has its specifics. The key is speed, simplicity and 

applicability. Apply basic and new tools in the production of steel structures, may help 

workers to control quality, to expand its monitoring portfolio. Organizations with modern and 

fairly well maintained and perfected quality management systems actually achieve long term 

significantly better results than organizations with just a traditional focus on quality 

assurance. Quality management systems, as demonstrated positive effects both within the 

company and in its surroundings. Effects of internal quality management system is typically 

generated faster than external effects. 
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1. Úvod 

Management kvality se stává nedílnou součástí nejen velkých, ale dnes už i středních podniků 

a firem. Jednou z hlavních věcí v popisu práce managementu kvality je samotná kontrola 

kvality. Ke kontrole může využívat management kvality mnoho technik a nástrojů. Většina 

těchto technik a nástrojů se běžně v praxi používá, od automobilového přes průmyslové až po 

farmaceutické odvětví. Při pohledu na využití těchto nástrojů, v daných odvětvích, by se 

zdálo, že jejich pokrytí a spádová oblast zaručuje určitou předpokládanou kvalitu. Ano, 

zajišťuje, ale jsou odvětví, firmy a podniky, které nástroje a techniky řízení kvality 

nepoužívají anebo maximálně jednu až dvě a to ještě ne ukázkově. 

Hlavním důvodem pro aplikace nástrojů a technik je hromadná a sériová výroba. Výroba 

ocelových konstrukcí není sériová výroba a při bližším pohledu ani hromadná výroba, ale 

může se tam najít a využit určité informace a data, které se svým způsobem opakuji. Cílem 

diplomové práce tedy je, ukázat na příkladech s praxe ve firmě D5, že je možné aplikovat 

nástroje řízení kvality při kusové výrobě ocelových konstrukcí. Využijí se k pokusu aplikovat 

nástroje řízení při výrobě ocelových konstrukcí.  

Práce pod názvem Aplikace nástrojů řízení kvality při výrobě ocelových konstrukcí je v první 

části zaměřena na představení firmy. Ukáže se organizační struktura, provozy, jejich činnosti, 

identifikační údaje a ekonomické ukazatele. Teoretický náhled zahrnuje charakteristiku 

koncepcí systémů kvality, definovali důležitost kvality a kvalitu samotnou. V další části se už 

práce věnuje charakteristice sedmi základních a sedmi moderních nástrojů managementu 

kvality. Základními nástroji jsou kontrolní tabulky, vývojové a postupové diagramy, diagram 

příčin a následků, Paretův diagram, histogram, bodový diagram a regulační diagramy. V praxi 

jsou známé i moderní nástroje managementu kvality, kterými jsou afinitní diagram, diagram 

vzájemných vztahů, systematický diagram, maticový diagram, analýza údajů, diagram PDPC 

a síťový diagram. Ve skutečnosti je však více nástrojů a technik, které jsou využívané 

firmami. Praktická část této práce je zaměřena na aplikaci některých nástrojů pro dané odvětví 

v dané firmě s následným zhodnocením a případným navržením technik a metod pro další 

použití.  
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2. Charakteristika společnosti D 5, akciová společnost, Třinec 

Historie D 5, akciové společnosti, Třinec (dále jen D5) je úzce spjata s TŘINECKÝMI                         

ŽELEZÁRNÁMI, a. s. (dále jen TŽ). Divize 5 – opravy a údržba, byla součástí TŽ. Začátkem 

roku 1993 došlo k podání privatizačního záměru. Důvodem pro předložení privatizačního 

záměru bylo: 

 zkvalitnění řízení přímo majetkovou účastí managementu 

   zachování pracovních míst pro 1500 pracovníků při snižování pracovních příležitostí,  

růst efektivity hutní výroby, využití přebytečných kapacit pro rozvoj třineckého 

regionu 

 privatizace opravářské divize jako celku a umožnění poskytovat komplexní služby 

v celém profesním rozsahu 

 vznik subjektu, který bude poskytovat služby nepřetržitě, umožní zefektivnění a 

optimalizaci stavu pracovníků v údržbách výrobních divizí postupným převodem  

opravářských činností, dosud zabezpečovaných vlastní údržbou 

 

Společnost zahájila samostatnou činnost 1. ledna 1994, kdy byla vyčleněna tehdejší Divize 5 

z TŽ. Základní vizí bylo přetransformovat bývalou Divizi 5 na samostatnou akciovou 

společnost, tak aby byla rovnocenně začleněna do postupně se utvářejícího tržního prostředí. 

Základním posláním D 5, bylo v prvé řadě komplexně zajišťovat chod hutních agregátů 

mateřské společnosti, jak po stránce strojní, elektro i stavebních prací, tak se podílet na jejich 

investičních potřebách. 

Do října 2002 byl podíl TŽ v D 5 30 %. Dne 7. října 2002 převzala její 30 % podíl na 

základním kapitálu společnost HUTNÍ MONTÁŽE SLOVAKIA, s. r. o. Zbývajících 70 % 

měla firma Pozemní stavitelství Zlín, a. s. V roce 2003 došlo ke zvýšení základního kapitálu 

upisováním nových akcií z důvodu vyrovnání hodnoty akcií mezi akcionáři. Podíl obou 

společností na základním kapitálu tvořil 50 %. Dne 26. září 2007 převzala od obou 

společností 100 % podíl firma KELATON TRADING LIMITED z Kypru. Od 20. 6. 2008 se 

D 5, stala dceřinou společností a součástí skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL (dále jen TŽ-MS) tím, že TŽ získaly k tomuto datu 100% - ní podíl na základním 

kapitálu společnosti. Její hlavní zaměření je na oblast Moravskoslezského kraje a okolí, kde 

chce na sebe upozornit vysokou kvalitou všech prováděných prací a mimořádnou schopností 

pružně reagovat na požadavky zákazníků. 
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2. 1. Organizační struktura D5  

Stávající organizační strukturu D5 znázorňuje obrázek 1. 

Ředitel

Obchodní úsekVýrobně-technický úsek

Provoz zámečnických dílen
Provoz elektrotechnických 

dílen
Provoz stavebních dílen Provoz žárotechnických 

dílen

Ekonomický úsek

Organizační struktura společnosti

Představenstvo

Dozorčí rada

Valná hromada

Organizační složka Košice

 

Obr. 1 Organizační strukturu D5  

2. 2. Základní identifikační údaje D5  

Základní identifikační údaje společnosti D5 je možné shrnout následovně: 

Obchodní firma: D 5, akciová společnost, Třinec 

  Sídlo:    Třinec, Staré Město, Průmyslová 1026, PSČ 739 65 

  Identifikační číslo: 476 74 539 

  Právní forma:  Akciová společnost 

  Datum zápisu:  2. listopadu 1993 

  Jediný akcionář: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

  Základní kapitál: 60 mil. Kč  

  Současný skutečný stav zaměstnanců:   685 
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2. 3. Základní ekonomické ukazatele D5  

Základní ekonomické ukazatele společnosti za období 2007 – 2011 shrnuje tabulka 1. 

Tab. 1Ekonomické ukazatele společnosti D5 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

 

Tržby z prodeje vl. 

výrobků a služeb (v tis. 

Kč) 

626 571 1 174 323 744 222 917 824 832 890 

- z toho mimo skupinu 

TŽ-MS (v tis. Kč) 

90 732 177 242 166 844 269 322 219 377 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním (v tis. 

Kč) 

25 769 57 530 13 337 7 979 13 286 

Průměrné přepočtené 

stavy pracovníků (ks.) 

747 759 732 710 700 

Průměrný výdělek (Kč) 18 202 19 461 18 263 18 642 20 303 

Odpisy dlouhodobého 

hm a nehm. majetku (v 

tis. Kč) 

5 396 6 877 6 763 6 344 5 647 

Dlouhodobý majetek 

(v tis. Kč) 

43 333 50 094 46 861 42 869 47 782 

Úvěry (v tis. Kč) 48 000 35 000 10 602 0  0 

Základní kapitál (v tis. 

Kč) 

13 600 13 600 60 000 60 000 60 000 

Vlastní kapitál (v tis. 

Kč) 

62 071 105 685 115 052 119 990 132 232 

Aktiva celkem (v tis. 

Kč) 

280 280 284 061 260 489 417 096 374 655 

Oběžná aktiva (v tis. 

Kč) 

235 071 228 633 208 941 369 869 324 219 
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Tržní prostředí D5, Zámečnických dílen se rozděluje na interní (TŽ) a externí (ostatní 

společnosti). 

Interní prostředí se stará již několik let o největší podíl zisků ve společnosti. Hlavní činností 

v interním prostředí jsou běžné celoroční opravy a údržba. Podíl interních zakázek se 

pohybuje mezi 70 - 80%. 

Externí prostředí má široké pole působnosti. Za poslední roky ukázka provedených staveb – 

Filmový ateliér Barrandov, Hotel Vitality, Jeřábové dráhy pro TŽ, Železniční most Hladké 

Životice – Bílovec, Skalité, Silniční most přes Olši- Baliny, atd. 

Primárním zákazníkem D5 jsou TŽ, sekundárními zákazníky jsou např. HUTNÍ MONTÁŽE 

SLOVAKIA a.s., FERMONT PLUS s.r.o., BKB METAL a.s., POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 

ZLÍN a.s. atd. 

Společnost tvoří čtyři výrobní provozy, a to: zámečnické dílny, elektrotechnické dílny, 

žárotechnické a stavební dílny. Diplomová práce bude probíhat v provozu zámečnických 

dílen (viz Obr. 2). 

 

Obr. 2 Zámečnické dílny 
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2. 4. Hlavní činnosti  

2. 4. 1. Zámečnické dílny 

V zámečnických dílnách se provádí: 

 výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně provádění nýtování a šroubových třecích 

spojů  

 výroba a montáž ocelových konstrukcí pro ČD (viz Obr. 3) 

 strojní opravy 

 výroba a montáž jeřábů a jeřábových drah 

 výroba a montáž potrubních rozvodů 

 výroba a montáž průmyslových tkaninových filtrů 

 renovace a opravy pryžových dopravních pásů 

 výroba a montáž tlakových nádob 

 montáž a opravy plynových zařízení 

 opravy a kalibrace všech druhů vah 

 opravy prasklých kovových částí procesem METALOCK 

 

Obr. 3 Železniční most Hladké Životice - Bílovec 

2. 4. 2. Elektrotechnické dílny 

Zde se realizují: 

 průmyslové rozvody nízkého napětí 

 opravy elektromotorů, transformátorů a přístrojů 

 instalace a servis elektropožární signalizace 

 opravy a servis výtahů 

 instalace osvětlení průmyslových hal 
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 oživování elektrických systémů včetně výchozí revize  

 opravy měřících přístrojů a jejich kalibrace 

 navíjení nn a vn motorů střídavých a stejnosměrných do 6 kV 

 vyvažování rotačních částí 

 instalace dálkového ovládání jeřábů 

 

2. 4. 3. Stavební dílny  

Stavební dílny zajišťují: 

 dodávky staveb pro průmyslovou, občanskou a bytovou výstavbu 

 realizace objektů občanské vybavenosti  

 opravy, rekonstrukce a sanace staveb 

 střešní bytové nadstavby 

 sádrokartonové konstrukce 

 zateplování budov 

 práce s vysokotlakým vodním paprskem 

 stavba a opravy silnic a zpevněných ploch 

 tesařské a lešenářské práce 

 výroba nábytku 

 izolatérské a klempířské práce 

 

2. 4. 4. Žárotechnické dílny 

V žárotechnických dílnách se provádějí: 

 žárotechnické práce při opravách a rekonstrukcích vysokých pecí 

 opravy žárovyzdívek licích pánví, mezipánví a pojízdných mísičů 

 opravy konvertoru vč. bourání vyzdívky, čištění hrdel a výměny odpichu 

 opravy vyzdívek kotlů, ohřívacích pecí, speciálních tepelných agregátů vč. torkretování 

 revize žáruvzdorných vyzdívek, poradenská činnost 

 montážní práce autojeřábem 

 výkopové a zemní práce, bourání hydraulickým kladivem na podvozku UDS 211p 

 opravy vysokozdvižných vozíků, multikár, nákladních vozidel a traktorů 
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3. Teoretický náhled 

 

3. 1. Základní koncepce systémů managementu kvality 

Jedinečnost procesů různých činností organizací v podnikatelském i neziskovém sektoru si 

vyžádala řadu variantních přístupů k managementu kvality. Hovoří se v tomto smyslu o tzv. 

koncepcích systémů managementu kvality, tj. základních strategických přístupech k vytváření 

a rozvoji těchto systémů managementu v praxi jednotlivých organizací. V současné době jsou 

ve světovém měřítku zřetelně odlišitelné zejména tři základní koncepce systémů 

managementu kvality [2]: 

 koncepce odvětvových standardů 

 koncepce ISO 

 koncepce TQM 

 

3. 1. 1. Koncepce odvětvových standardů  

Tato koncepce je historicky nejstarší. Již v sedmdesátých letech minulého století si mnohé 

korporace uvědomovaly vnitřní potřebu vytváření systémových přístupů k managementu 

kvality. Požadavky na tyto systémy zanesly do norem, které měly a mají i dnes platnost v 

rámci jednotlivých odvětví. Z hlediska své náročnosti se odvětvové standardy v současnosti 

nachází někde mezi koncepcí ISO a TQM. 

 

Pravděpodobně nejstaršími odvětvovými standardy k zabezpečování kvality jsou postupy tzv. 

správné výrobní praxe (GMP - Good Manufacturing Practice). Ty se užívají např. ve 

farmaceutických výrobách, ale i při přepravě, skladování a distribuci léků. Dalším příkladem 

této koncepce mohou být ASME kódy pro oblast těžkého strojírenství, API standardy pro 

zabezpečování kvality produkce olejářských trubek, speciální publikace AQAP řady 2100 k 

managementu kvality u dodavatelů pro armády členských zemí NATO apod. [1] 
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3. 1. 2. Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO  

Vytvoření a používání norem, jakými jsou standardy ISO 9000, úzce souvisí s globalizací 

tržního prostředí. V r. 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu 

norem, které se souborně zabývaly požadavky na systém managementu kvality. Dostaly do 

vínku označení normy ISO řady 9000 a razantně vstoupily do obchodních vztahů po celém 

světě. Také Evropská unie je už od samého počátku zařadila mezi evropské normy a vyžaduje 

jejich širokou aplikaci. Tyto normy byly zatím třikrát zásadně revidovány, přičemž poslední 

revize byla ukončena v r. 2009. [1] 

 

3. 1. 3. Koncepce managementu kvality na bázi TQM  

Přístup TQM byl koncipován během druhé poloviny dvacátého století zejména v Japonsku, 

následně v USA a Evropě. Tento přístup se vyznačuje tím, že není založen na předem přesně 

definovaných požadavcích. TQM je v zásadě filozofií managementu, která se neustále rozvíjí 

a obohacuje a která si velmi úspěšně razí cestu v mnoha světových organizacích. [2]
 

 

Jedna z výstižných definic o TQM tvrdí: je to filozofie managementu, formující zákazníkem 

řízený a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo plné spokojenosti díky neustálému zlepšování 

účinnosti podnikových procesů. [3] 

 

Na základě zkušenosti dospěly systémy managementu kvality k formulaci obecných principů, 

které jsou dnes obecně v manažerských systémech akceptovány a dále rozvíjeny. Jsou to: 

zaměření na zákazníka, leadership, zapojení pracovníků, procesní přístup, rozhodování na 

základě faktů, trvalé zlepšování, vzájemně výhodná partnerství. [1] 

3. 2. Systémy managementu kvality 

Systém managementu kvality je nejen o získání certifikátu, ale především o prosperující 

organizaci. Jedná se o systém řízení organizace se zaměřením na kvalitu, nikoliv o 

„byrokracii“ a „stozích papírů“. Měl by být prospěšný nejen organizaci, ale všem, kteří jsou 

účastníci odběratelsko-dodavatelského procesu (viz Tab. 2). Oboustranné prospěšné vztahy 

zvyšují schopnost obou stran vytvářet hodnoty. [4]  

V současné době jsou systémy managementu kvality upraveny těmito mezinárodními 

normami [5]: 
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 ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality. Základní principy a slovník. 

Vysvětluje podstatu a zásady systému kvality a obsahuje definice pojmů z oblasti 

managementu kvality. 

 ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality. Požadavky. Stanovuje požadavky na 

systém managementu kvality, jimž musí systém vyhovět, aby mu bylo možno udělit 

certifikát. 

 ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu kvality. Směrnice pro zvyšování výkonnosti. 

Doporučující směrnice, která překračuje okruh požadavků normy 9001. Poskytuje 

organizacím při vytváření systému managementu podněty pro vytvoření takového 

systému, který přispěje ke zvýšení jeho výkonnosti. 

Tab. 2 Prospěch ze systému kvality [5] 

Zainteresovaná strana:    Očekávané přínosy:  
 

Zákazníci      - zlepšená včasnost dodávek  

- zvýšená důvěra v dodavatele  

- snížení nákladů na životní cyklus  

- redukce objemu stížností a reklamací apod.  
 

Vlastníci/vrcholové vedení organizace -vyšší spokojenost s dosahovanou výkonností 

organizace  

- lepší perspektivy na trzích 

- jasné vymezení pravomocí a odpovědností 

- vyšší transparentnost systému managementu 

 

Zaměstnanci      - zlepšené pracovní prostředí 

- jasné vymezení odpovědností a pravomocí 

- vyšší sociální jistoty a rozsáhlejší sociální progr. 

- zlepšená úroveň interní komunikace  

- zlepšení v procesech řízení lidských zdrojů atd. 

 

Dodavatelé      - zlepšená komunikace o požadavcích odběratelů  

- dlouhodobé partnerské vztahy s odběrateli  

- sdílení nejlepší praxe v oblasti managementu 

kvality apod.  
 

Společnost   - zlepšená výkonnost organizací (tj. vyšší objem 

odvedených daní)  

- snižování nezaměstnanosti 

- respektování legislativních požadavků 

- jednodušší orientace při výběrových řízeních 
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3. 3. Kvalita  

Slovo kvalita známe i pod pojmem jakost. Tento pojem můžeme spojovat již se starověkem, 

když už vlastně v této době se lidé zajímali, jak jim slouží výrobky, které na trhu směňovali 

[6].  

Vybrané definice kvality: 

 kvalita je to, když se vrací zákazník, NE výrobek 

 kvalita je způsobilost pro užití 

 kvalita je spokojenost zákazníka 

 kvalita je definována dle ČSN EN ISO 9000:2000 jako: "kvalita je stupeň splnění 

požadavků souborem inherentních znaků" 

Tato definice je považována za nejen univerzální, ale i velmi závažnou. [7]  

3. 3. 1. Znaky kvality 

Kvalita je popsána souborem znaků. U výrobků lze znaky kvality rozdělit do těchto skupin 

[8]: 

 znaky technické (počet funkcí, výkon, rychlost, hmotnost atd.) 

 znaky spolehlivostní a znaky vyjadřující provozní náročnost (poruchovost, udržovatelnost, 

opravitelnost, životnost, náročnost na obsluhu atd.) 

 znaky ekologické a bezpečnostní (únik škodlivin, recyklovatelnost, likvidovatelnost, 

riziko ohrožení zdraví a života, riziko způsobení škody na majetku atd.)  

 znaky estetické (módnost, vůně, ladnost tvarů atd.) 

 znaky logistické (tvar a rozměr umožňující skladovatelnost a manipulovatelnost) 

 znaky etické (výrobek a jeho obal neohrožují dobré mravy) 

3. 3. 2. Kvalita je rozhodujícím faktorem stabilní ekonomické výkonnosti organizací 

Organizace s moderními a poctivě udržovanými i zlepšovanými systémy managementu 

kvality skutečně dosahují dlouhodobě podstatně lepší výsledky, než organizace s pouhou 

tradiční orientací na prokazování kvality, např. prostřednictvím technické kontroly a 

zkoušení. Systémy managementu kvality se totiž projevují pozitivními účinky jak uvnitř 

podniku, tak i v jeho okolí. Interní účinky systému managementu kvality se obvykle generují 

rychleji, než účinky externí: klesá podíl neshod na celkových výkonech, stoupá výtěžnost 
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materiálních vstupů i účinnost vnitropodnikových procesů, protože se zvyšuje rozsah správně 

provedené práce napoprvé. To všechno vede ke zvyšování výkonnosti a redukci nákladů.  

Dominantním externím účinkem systému managementu kvality je stoupající míra 

spokojenosti a loajality externích zákazníků, ať už se jedná o individuální klienty nebo 

průmyslové odběratele. Zvyšující se schopnost „trefovat“ se do požadavků zákazníků spolu s 

pozitivními referencemi dosavadních zákazníků klientům potenciálním způsobuje, že 

organizace registrují pozvolný nárůst podílu na trzích. Tyto účinky jsou však dlouhodobějšího 

charakteru (mohou se projevit až za několik let po vybudování účinného systému 

managementu jakosti), právě ony jsou však garancí trvalého zlepšování zisku, finančních toků 

a dalších výsledků podnikání, ke kterým může pozitivně přispět i skutečnost, že vysokou 

kvalitu jsou ochotni zákazníci akceptovat i při vyšších cenách. [9]
 

3. 3. 3. Management kvality je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátami trhů 

Výzkumy realizované v minulých letech uvnitř zemí Evropské Unie ukázaly, že asi 66 % 

všech příčin ztrát trhů padá na vrub nízké kvality výrobků a služeb, přičemž podrobnější 

zkoumání prokázalo i zde rozhodující podíl nedostatků v předvýrobních etapách. Pouhá 

třetina příčin má jiné pozadí, nejčastěji pak přechod odběratelů na jinou produkci, ke které už 

stávající charakter dodávek není potřebný. Tento ochranný faktor ale logicky nepůsobí tam, 

kde přežívá monopol výrobců, resp. dodavatelů. [10]
 

3. 3. 4. Kvalita je velmi významným zdrojem úspor materiálů a energií 

Typickým příkladem z této oblasti je výroba a používání výrobků nízké spolehlivosti, když 

právě provozní spolehlivost je u mnoha strojírenských a elektrotechnických výrobků klíčovou 

charakteristikou kvality. Je uznávanou skutečností, že charakteristiky provozní spolehlivosti 

jsou u některých našich výrobků stále až o třetinu horší v porovnání se světovým standardem. 

To se při používání projevuje mnohem vyšší poruchovostí a nižším podílem využití na 

celkové disponibilní době těchto výrobků. Stroje a zařízení v poruchovém prostoji přirozeně 

nepřinášejí žádné pozitivní efekty, naopak, pohlcují náklady na opravy, váží neproduktivně 

kapitál apod. Když si však představíme, že průmysl by měl mít pro tyto případy adekvátní 

zálohy, musí výrobci těchto zálohových systémů spotřebovat materiály a energie, které by za 

situace vysoké provozní spolehlivosti spotřebovat nemusely. I když na první pohled tento 

mechanizmus může pro některé výrobce představovat krátkodobou výhodu při naplňování 

svých kapacit, z celospolečenského hlediska jde o trestuhodné mrhání přírodními zdroji.  
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3. 3. 5. Techniky kvality 

Pro analýzu naměřených nebo jinak zjištěných dat se používají specifické techniky a nástroje 

kvality.  

Techniky kvality: 

QFD (Quality fiction deployment, rozvinutí funkcí kvality) – technika slouží k tomu, aby se 

požadavky zákazníka v průběhu vývoje nového výrobku nebo procesu neztratily nebo 

nezkreslily. Využívá k tomu specifickou matici (tzv. Dům kvality) 

FMEA (Failure mode and effect analysis, analýza možnosti vzniku poruch a jejich následků) 

– účinná technika při plánování a zvyšování jakosti výrobků, služeb a procesů. Výstupem je 

identifikace nejrizikovějších položek, u kterých je třeba provést preventivní zlepšení 

DOE (Design of experiments, technika plánovaných experimentů) – technika, při které se 

současně studují účinky několika faktorů na různých úrovních. Výsledkem je dokonalá 

znalost výrobků a procesů 

SPC (Statistical process kontrol, statistická regulace) – technika využívá statistiku a počet 

pravděpodobnosti. Cílem je zlepšování kvality (předcházení výrobě neshodných výrobků), 

uvedení procesu do stabilního stavu a jeho udržování v tomto stavu.[11] 

3. 4. Sedm základních nástrojů řízení kvality 

 

Sedm nástrojů řízení kvality tvoří spolu se sedmi „novými“ nástroji managementu jednoduché 

a všeobecné techniky a metodické postupy, které jsou úspěšně využívány při shromažďování, 

uspořádání a následné analýze informací pro hledání cest k dalším zlepšením. [9] 

 

Skupinu sedmi základních nástrojů řízení kvality tvoří: 

1. Kontrolní tabulky 

2. Vývojové diagramy 

3. Histogramy 

4. Diagramy příčin a následků 

5. Paretovy diagramy 

6. Bodové diagramy 

7. Regulační diagramy 
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3. 4. 1. Kontrolní tabulky 

 

Kontrolní tabulky (viz Tab. 3) slouží k ručnímu sběru prvotních dat o procesu spolehlivým, 

organizovaným způsobem na principu stratifikace (proces třídění dat podle zvolených 

hledisek nebo jejich kombinací). Bývají často výchozím podkladem pro zpracování dalších 

analýz nebo pro sestrojení histogramu. 

 

Mezi nejčastější oblasti použití kontrolních tabulek při zjišťování jakosti patří např.: 

 

 vstupní a výstupní kontroly kvality polotovarů, součástek, hotových dílů, surovin 

 analýza strojů a zařízení 

 analýza technologického procesu 

 analýza neshodných jednotek (vadných výrobků) 

 záznam vstupních údajů a výpočet základních charakteristik pro regulační diagramy 

 

Mezi hlavní výhody patří záznam velkého počtu dat do jedné tabulky, zjednodušení a 

standardizace záznamu dat a jejich vizuální interpretace, minimalizace chyb při vlastním 

sběru, záznamu, přepisování, interpretaci a ukládání dat. 

 

Kontrolní tabulky jednak podávají informaci o četnosti výskytu různých druhů vad, jednak 

graficky zobrazují místa výskytu jednotlivých druhů vad a jejich koncentraci v těchto místech 

na zkoumaném výrobku. To výrazně urychluje odhalení příčin vad a jejich odstranění. [12] 

 

Tab. 3 Kontrolní tabulka [1] 
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3. 4. 2. Vývojový diagram 

Lze o něm říci, že je důležitým východiskem zlepšování procesů, a tedy i samotné kvality. 

Tedy vývojový diagram je nástroj, který slouží pro analýzu procesu, jeho jednotlivých kroků, 

rozhodovacích uzlů, pro identifikaci oblastí, kde mohou vznikat problémy, pro optimalizaci 

rozmístění kontrolních míst a pro identifikaci nadbytečných činností (viz Obr. 4) [13]. 

Výhodou tohoto diagramu je přesné vymezení postavení pracovníků, kteří jsou zapojeni do 

procesu. Je to názorné zobrazení procesu, které přispívá ke zlepšení a rychlejšímu pochopení. 

Pro zobrazení se používá dohodnutá symbolika, která usnadňuje orientaci. [1]  

      

Obr. 4 Vývojový diagram [1] 

3. 4. 3. Histogramy 

Histogram je grafická metoda popisující rozdělení naměřených hodnot – souboru sledované 

veličiny. Hodnoty jsou seskupeny do sloupců – intervalů. Histogram je sloupcový diagram a 

jednotlivý sloupec reprezentuje třídu (viz Obr. 5). Výška sloupce je dána četnosti výskytu 

hodnot ve třídě. Pro vytvoření histogramu pro zmíněný účel se má použit alespoň 100 údajů, 

menší výběry jsou spíše pilotáží než reprezentativním zástupcem základního souboru. [1] 

Nejčastěji je možné se setkat s histogramem zvonovitého tvaru, který je obrazem normálního 

rozdělení. Toto rozdělení sledovaného znaku se vyskytuje zejména v případech, kdy 

variabilita hodnot je vyvolána působením pouze náhodných příčin, tedy řadou 

neidentifikovatelných příčin, z nichž každá se na celkové proměnlivosti podílí jen malou 

měrou. [14]  
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Obr. 5 Histogram [1] 

 

3. 4. 4. Diagram příčin a následků 

Tento základní nástroj lze nazvat také jako Ishikawův diagram určený pro analýzu všech 

příčin určitého následku. Jeho použití spočívá v systémovém přístupu k řešení problému, 

který pomáhá zdokumentovat všechny myšlenky a náměty. [11] Základním předpokladem pro 

efektivní zpracování diagramu (viz Obr. 6) je týmová práce s využitím brainstormingu. 

V první řadě se stanoví řešený existující nebo potenciální problém. Pak jsou stanoveny hlavní 

kategorie příčin daného problému. Dále tým postupně v jednotlivých kategoriích analyzuje 

všechny možné příčiny daného následku na postupně rostoucí úrovni podrobnosti. Pro 

vyhodnocení nejdůležitějších příčin posuzovaného následku je vhodné použít Paretovu 

analýzu. [15]  

 

Obr. 6 Diagram příčin a následků [2] 
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3. 4. 5. Paretův diagram 80/20 

Říká, že 80% výsledků plyne z 20% příčin. Pomáhá určit priority, na které je třeba se zaměřit 

tím, že uspořádá položky podle četností výskytu a relativně kumulované četnosti. V praxi se 

nejčastěji používá při reklamacích, analýze neshod. Tedy Paretův diagram je základním 

nástrojem Paretova analýzy. Cílem Paretova analýzy je oddělení podstatných faktorů od méně 

podstatných a ukázat kam přednostně zaměřit úsilí při zlepšování procesu. [16]  

Paretův diagram je typ grafu (viz Obr. 7), který je kombinací sloupcového a čárového grafu. 

Sloupce znázorňující četnost pro jednotlivé kategorie jsou seřazeny podle velikosti (nejvyšší 

sloupec vlevo, nejnižší vpravo) a čára představuje kumulativní četnost. To znamená, že čára 

začíná na prvním sloupci a každý další její bod je zvýšen oproti předchozí hodnotě o hodnotu 

odpovídající kategorii, ke které náleží, tedy nad kterou je zobrazen v grafu. Tak čára ukazuje 

kumulaci (zde součet) hodnot aktuální kategorie a kategorií které jsou vlevo od ní. 

Kumulativní četnost bývá vyjádřena v procentech. Hodnoty procent jsou potom druhou 

stupnicí na vertikální ose grafu. [20] Jestliže 80% kumulované četnosti je definováno jako 

kriterium „životně důležité menšiny“, potom všechny pod příčiny, pod průsečíkem Lorenzovy 

křivky kumulovaných četností s rovnoběžkou s osou x na hodnotě 80 % jsou právě tou 

rozhodující „životně důležitou menšinou“, která tvoří dominantní příčinu snížené kvality a na 

jejíž odstranění je nutné se soustředit. 

 

Obr. 7 Paretův diagram [3] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Graf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupcov%C3%BD_graf
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kumulativn%C3%AD_%C4%8Detnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Pareto_chart_of_titanium_investment_casting_defects_cz.svg
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3. 4. 6. Bodový diagram 

Jedná se o grafické zobrazení vztahu mezi dvěma proměnnými. Tento diagram lze využít pro 

posouzení vzájemné souvislosti mezi dvěma znaky kvality výrobku, souvislost mezi určitým 

znakem kvality výrobku a jednotlivými parametry procesu. Důležitou součástí bodového 

diagramu jsou body, které vyjadřují míru těsnosti závislosti, která je mezi sledovanými 

proměnnými (viz Obr. 8). V praxi se však mnohem častěji využívá volná závislost, které jsou 

typické určitým rozptylem bodů, přičemž příčinou tohoto rozptylu je nejčastěji variabilita 

parametrů procesů, působení vnějších podmínek, vlastnosti použitých materiálů, nepřesnost 

obsluhy a podobně. Je nutné si uvědomit, že vypovídací schopnost bodového diagramu může 

být značně ovlivněna volnou měřidel na jednotlivých osách. Proto ještě před vyslovením 

závěru z tohoto diagramu je nutné analyzovat stupnici hodnot na jednotlivých osách. [17] 

 

Obr. 8 Bodový diagram [3] 

3. 4. 7. Regulační diagram 

Regulační diagram je grafický nástroj, prostřednictvím kterého je možné odlišit variabilitu 

procesu, která je vyvolána zvláštními příčinami od variability vyvolané náhodnými příčinami. 

Diagram se tedy využívá pro grafické znázornění dat z procesu v čase a zároveň znázorňuje 

klíčové ukazatele kvality tak, aby na jejich základě bylo možné proces regulovat (viz Obr. 9). 

Tento nástroj byl poprvé navržen dr. Walterem Shewhartom v roce 1924. Lze jej považovat 

za základní nástroj statistické regulace procesu SPC. Statistická regulace procesu představuje 

systém zpětné vazby, přičemž jeho hlavní úkolem je dosáhnout a udržet stav, ve kterém 

proces probíhá na stabilní úrovni a trvale poskytuje výrobky, které vyhovují požadavkům 

kvality. [21] Pokud v praxi porovnáme dva výrobky, zjistíme, že tyto produkty, které prošly 

stejným procesem, nejsou zcela shodné. V případě, že by se nám však tyto produkty jevily 

shodně, je to způsobeno nejčastěji nedostatečnou přesností měření znaků kvality. Tedy 

kolísání znaků kvality je přirozeným jevem. [14]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linear_regression.svg
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Obr. 9 Regulační diagram [4] 

 

3. 5. Sedm „nových“ nástrojů managementu kvality 

V manažerské praxi japonských firem se osvědčily vcelku jednoduché nástroje, které 

japonské sdružení vědců a techniků JUSE označilo jako „sedm nových nástrojů 

managementu“ a doporučilo je manažerům využívat pro zefektivnění procesu jejich 

rozhodování, zejména při uspořádání a analýze dat, hledání a přijímání optimálního řešení. 

Jde o nástroje jednoduché, nenáročné, univerzální, snadno pochopitelné, umožňující dobrou 

vizualizaci, vzájemné propojení apod. [9]: 

l. Afinitní diagram 

2. Diagram vzájemných vztahů 

3. Systematický (stromový) diagram 

4. Maticový diagram 

5. Analýza údajů v matici 

6. Diagram PDPC 

7. Síťový graf 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/ControlChart_cz.svg
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3. 5. 1. Afinitní diagram (diagram afinity) 

 

Afinitní diagram je vhodným nástrojem pro vytvoření a uspořádání různorodých námětů, 

týkajících se určitého problému. Pomocí afinitního diagramu se tyto náměty rozdělují do 

přirozených skupin, které objasňují strukturu řešených problémů. Zpracování afinitního 

diagramu umožňuje v relativně velice krátkém čase získat a uspořádat spoustu cenných 

námětů (viz Obr. 10). 

 

Tvorba afinitního diagramu probíhá v týmu a při jeho zpracování se uplatňuje zejména 

intuitivní myšlení. Složení týmu by mělo přibližně korespondovat s řešenou problematikou, je 

však vhodné tým doplnit i o „neodborníky“ [18]. 

 

 

Obr. 10 Afinitní diagram [5] 

 

3. 5. 2. Diagram vzájemných vztahů 

 

Diagram vzájemných vztahů (viz Obr. 11), také někdy označovaný jako relační diagram, 

umožňuje identifikovat logické nebo příčinné souvislosti mezi jednotlivými náměty, jež se 

vztahují k řešení problému. Tento nástroj se uplatňuje zejména tehdy, když studovaný 

problém je charakterizován složitými logickými nebo příčinnými vazbami a vyžaduje jejich 

dokonalé pochopení. [5] 
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Obr. 11 Diagram vzájemných vztahů [5] 

 

3. 5. 3. Systematický (stromový) diagram 

 

Systematický diagram (viz Obr. 12), někdy také označovaný jako stromový diagram, je 

názorným zobrazením systematické dekompozice určitého celku na jednotlivé dílčí části. 

Používá se například k rozložení problému na dílčí problémy, k vytvoření plánu řešení 

problému, k zobrazení struktury příčin problému apod. Například v případě zobrazení skupiny 

příčin problému systematický diagram může sloužit k přehlednému přepisu informací 

zpracovaných v diagramu příčin a následků. [3] 

 

Obr. 12 Systematický diagram [5] 
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3. 5. 4. Maticový diagram  

 

Maticový diagram (viz Obr. 13) se používá k posouzení vzájemných souvislostí mezi dvěma 

nebo více oblastmi problému. Jeho použití pomáhá lokalizovat a odstranit „bílá místa“ v 

informační bázi vztahující se k problému, identifikovat nejdůležitější prvky jednotlivých 

oblastí a optimalizovat jejich hodnoty. [5]  

 
           B         

  
 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 

  a1                   

  a2                   

  a3                   

A a4                   

  a5                   

  a6                   

  a7                   

Obr. 13 Maticový diagram [2] 

 

3. 5. 5. Analýza údajů v matici  

Analýza údajů v matici se zaměřuje zejména na porovnání různých položek (vícerozměrných 

proměnných) charakterizovaných řadou prvků. Příslušnými položkami mohou být jednotlivé 

výrobky, jednotlivé varianty návrhu, suroviny z různých lokalit, jednotliví dodavatelé apod. 

Toto zkoumání již vyžaduje shromáždění číselných údajů o prvcích posuzovaných 

proměnných. Pro analýzu údajů v matici se využívají například tyto metody [18]:  

 analýza hlavních komponent,  

 stanovení „vzdálenosti“ mezi vícerozměrnými proměnnými,  

 mapa (vjemová mapa, poziční mapa),  

 plošný diagram.  

 

 

 

 



Diplomová práce Stránka 32 
  

3. 5. 6. Diagram PDPC  

 

Diagram PDPC (Proces Decision Programm Chart) je nástroj, pomocí něhož se identifikují 

možné problémy, které mohou nastat při realizaci plánovaných činností a navrhují se vhodná 

protiopatření (viz Obr. 14). Jeho použitím lze minimalizovat riziko výskytu problémů při 

provádění plánovaných činností. Základní myšlenkový postup je u tohoto nástroje v principu 

stejný jako u metody FMEA procesu. 

Pro tyto činnosti se v týmu pomocí brainstormingu hledají odpovědi na otázky: 

 

 Nemohou při zajišťování této činnosti nastat nějaké problémy? 

 Jaká opatření by měla být naplánována, abychom předešli těmto možným problémům? 

 

Při hledání vhodných opatření lze využít tyto možnosti: 

 

 Vyhnutí se problému (nalezení alternativních činností). 

 Snížení pravděpodobnosti výskytu problému (změny činností nebo doplnění činností, 

které vedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu problému). 

 Připravenost na možný výskyt problému (plánování činností, vedoucích ke zvládnutí 

problému, pokud nastane). 

Diagram PDPC se používá zejména v případech, kdy se jedná o nové úkoly nebo nové 

podmínky jejich řešení, nebo je dosažení cíle striktně časově limitováno. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 14 Diagram PDPC [2] 
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3. 5. 7. Síťový graf  

 

Síťový graf je vhodným nástrojem pro stanovení optimálního harmonogramu průběhu 

projektu skládajícího se z řady činností a jejich následné monitorování. Zpracováním 

síťového grafu se získají důležité podklady pro stanovení vhodných opatření pro zkrácení 

celkové doby trvání projektu, pro rychlé posouzení vlivu zpoždění jednotlivých činností na 

časový harmonogram, pro operativní úpravy harmonogramu v případě jakýchkoliv změn dob 

trvání činností apod. Jeho užitečnost narůstá s počtem dílčích činností, které je potřeba pro 

dosažení konečného cíle provést. Nejznámější a nejpoužívanější metoda, využívající síťový 

graf, je metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Metod). [19]
 

Síťový graf je velice cenným nástrojem při projektech plánování jakosti nových produktů, 

zlepšování, zavádění systémů managementu apod. (viz Obr. 15). 

 

 

Obr. 15 Síťový graf 
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4. Praktický náhled 

4. 1. Řízení kvality ve společnosti D5 

Vykonávané činnosti D 5 jsou certifikovány dle: 

 ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality (SMJ) 

 ČSN EN ISO 14001 – Systém enviromentálního managementu (EMS) 

 ČSN OHSAS 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) 

 

Dále společnost udržuje certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů a taktéž 

Velký průkaz způsobilosti pro výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí. 

Pro realizaci činností v zahraničí obdržela společnost oprávnění na svařování ocelových 

mostních konstrukcí na Slovensku, Polsku a Německu. 

D5 prověřuje a vyhodnocuje svůj systém SMJ, EMS a BOZP; k tomuto účelu stanovuje 

prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. Důsledně realizuje, udržuje a zlepšuje systém dle 

požadavků normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 v celé 

společnosti. 

4. 1. 1. Systém managementu kvality v D5 

Základní řídící proces systému managementu kvality je proces strategického plánování, který 

stanovuje povinnost určovat potřebná kritéria a metody, zajišťovat dostupnost potřebných 

zdrojů, určovat potřeby monitorování a měření a uplatňovat neustálé zlepšování procesů. 

Proces strategického plánování je též nástrojem pro plánování systému managementu kvality 

(viz Obr. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce Stránka 35 
  

ODPOVĚDNOST 

 

Představenstvo D5 

Dozorčí rada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Proces strategického plánování systému managementu kvality  
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4. 1. 2. Osm zásad systému managementu kvality v D5  

 

Společnost D5 vymezila následující zásady systému managementu kvality: 

 

1. Zaměření na zákazníka 

Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají rozumět současným a 

budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich 

očekávání. 

2. Vedení a řízení zaměstnanců (vůdčí role) 

Vedoucí osobnosti prosazují soulad účelu a zaměření organizace. Mají vytvářet a udržovat 

prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů organizace. 

3. Zapojení zaměstnanců 

Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje 

využít jejich schopnosti ve prospěch organizace. 

4. Procesní přístup 

Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje 

řízeny jako proces. 

5. Systémový přístup managementu 

Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá 

k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů. 

6. Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace. 

7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací. 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 

Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje 

jejich schopnost vytvářet hodnotu. 
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4. 1. 3. Demingův cyklus 

Společnost D5 neustále pracuje na zdokonalování managementu kvality. Proces neustálého 

zlepšování je založen na Demingově cyklu (viz Obr. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Deminguv cyklus zdokonalování 
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4. 1. 4. Certifikáty a oprávnění D5 

 

Společnost D5 disponuje následujícími certifikáty a oprávněními: 

 

 Certifikát systému jakosti podle ČSN EN ISO 9002 pro výrobu, dílenskou a staveništní 

montáž ocelových konstrukcí – VÚPS Praha 

 Certifikace systému jakosti podle ČSN EN ISO 9002 na provádění staveb včetně jejich 

změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (OKEČ 45) – Qualiform Brno 

 Certifikace systému jakosti podle ČSN EN ISO 9002 na provádění dopravních staveb 

(OKEČ 45.23) – Qualiform Brno 

 Způsobilost zhotovitele k provádění silničních a stavebních prací v resortním systému 

jakosti pozemních komunikací MDS ČR – Qualiform Brno 

 Velký průkaz způsobilosti podle ČSN 73 2601-Z2, čl. 203, s rozšířením podle čl. 205, 

odst. a), b), c), j) a k) pro výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí – 

VÚPS Praha, České dráhy 

 Velký svařovací průkaz – SLV Berlín 

 Potvrzení o způsobilosti zhotovitele k provádění silničních a stavebních prací v resortním 

systému jakosti pozemních komunikací MDS ČR pro skupinu 45.11 Demolice a zemní 

práce a skupinu 45.23 Stavba komunikací, letišť a sportovních areálů – Qualiform Brno 

 Licence pro opravy prasklých litinových a ocelolitinových strojních částí za studena 

procesem Metalock – výhradní zástupce METALOCK International Association Limited, 

GB v České republice 

 Osvědčení pro renovované pryžotextilní dopravní pásy kat. A, AA, H – ITC Zlín 

 Certifikát výrobku čerstvý beton třídy B15, B20, B25, B28, B30 – Qualiform Brno 

 Certifikát výrobku čerstvý beton třídy HV 8 B20, HV 8 B25, HV 8 B28, HV 8 B30 – 

Qualiform Brno 

 Osvědčení pro kalibrační laboratoř Elektrotechnických dílen pro kalibraci 

stejnosměrných, střídavých, analogových a číslicových ampérmetrů a voltmetrů, 

stejnosměrných analogových a číslicových ohmmetrů – Český institut pro akreditaci 

Praha 

 Oprávnění k výrobě a montáži zdvihadel a pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5 000 kg 

do nosnosti 32 000 kg, jeřábů o nosnosti nad 5 000 kg do nosnosti 32 000 kg a 

pohyblivých pracovních plošin s výškou zdvihu nad 3 m do nosnosti 32 000 kg, 
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k rekonstrukcím, generálním opravám, opravám, revizím a revizním zkouškám 

dodavatelským způsobem s proměřováním EZ zdvihadel a pojízdných zdvihadel o 

nosnosti nad 5 000 kg bez omezení, pohyblivých pracovních plošin s výškou zdvihu nad 3 

m bez omezení, regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy bez 

omezení, k opravám, revizím a revizním zkouškám dodavatelským způsobem 

s proměřováním EZ výtahů, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a 

s výškou zdvihu nad 2 m kromě výtahů s hydraulickým pohonem – ITI Ostrava 

 Oprávnění o odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení 

pro výrobu a úpravu plynů, tlakové stanice, rozvod plynů a spotřebu plynů v rozsahu 

acetylénové vyvíječe, tlakové stanice technických plynů, domovní plynovody, 

průmyslové plynovody topných a technických plynů a plynové spotřebiče bez omezení 

rozsahu ITI – Ostrava 

 Oprávnění k výrobě, montáži, opravám a rekonstrukcím vyhrazených tlakových zařízení 

v rozsahu tlakové nádoby stabilní skupiny A, B, parní a kapalinové kotle 1, 2, 3 a 4 třídy – 

ITI – Ostrava 

 

 

4. 2. Řízení kvality v D 5, Zámečnických dílnách 

Řízení kvality při výrobě ocelových konstrukcí a ostatních podobných výrobků začíná už od 

přípravy realizace zakázky, kde se kontroluje pracovní smlouva (správnost dokumentace, 

úplnost dokumentace, časový fond na realizaci, finanční rentabilita, technické zabezpečení, 

pracovní kapacita atd.). Po schválení realizace odpovědnou osobou, následuje v řízení kvality 

činnost pracovníků, odpovědných za kvalitu při samotné realizaci. Práce zaměstnanců pro 

řízení kvality nespočívá jenom v samotné kontrole výrobku a následného vypsání protokolu, 

ale také v analýze zjištěných neshod, analýze možnosti vzniku poruch a jejich následků, 

analýze souvislosti neshod mezi jednotlivými procesy, navrhování případných zlepšení 

podloženými výsledky zjištěnými při aplikaci nástrojů pro řízení kvality.  

Nástroje pro řízení kvality se běžně používají při sériové a hromadné výrobě, ale pro kusovou 

výrobu je jejich využití minimální. Pro potřeby diplomové práce a zámečnických dílen 

společnosti D5 se pokusím některé nástroje aplikovat při výrobě ocelových konstrukcí, kde je 

téměř každý výrobek jedinečný. 
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Nejpoužívanější metoda (technika), která se všeobecně používá v Zámečnických dílnách 

společnosti D5 a nepatří do sedmi základních nástrojů řízení kvality ani do „nových“ nástrojů 

řízení kvality je Brainstorming. Jelikož nepatří mezí nástroje řízení kvality, tak jenom krátce 

se zmíním o průběhu. 

 

4. 2. 1. Brainstorming 

Tato technika patří v současnosti k nejznámějším a nejfrekventovanějším metodám hledání 

řešení v týmu. Při vzniklém problému (předvýrobním, výrobním) se zorganizuje schůze za 

účasti kompetentních osob. Na základě aktivování podvědomí členů schůze se podaří najít a 

dále rozvíjet vyřčené myšlenky k předem zadanému tématu. Cílem je soustředění a předložení 

maxima nápadů bez jejich kritického hodnocení v okamžiku jejich vyřčení (to je nesmysl, to 

nemůže fungovat, na to nemáme peníze apod.). Vyloučení kritiky umožňuje rozvíjet 

vyslovené myšlenky a uvolnit uzdu fantazii. Po ukončení fáze podávání námětů řešení 

následuje jejich kritické vyhodnocení a vytipování vhodných pro další rozpracování.  

 

4. 2. 2. Činnost referenta kvality v Zámečnických dílnách 

Jednou z nejdůležitějších činností referentů kvality v Zámečnických dílnách je kontrola 

samotné realizace zakázky, tzv. kontrolní a zkušební plán, který se skládá z několika položek 

nutně proveditelných. Tyto kontroly, zápisy, protokoly, náčrtky atd. jsou odsouhlasené jak 

odběratelem, tak dodavatelem (viz Tab. 4). Součásti kontrolního a zkušebního plánu je i 

tabulka použitých zkratek. 
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Tab. 4 Kontrolní a zkušební plán 

   D 5 

akciová 

společnost 

Třinec 

   Průmyslová 1026 

   739 61  Třinec – Staré Město 

Kontrolní a zkušební plán O.K. 

Vypracoval v Třinci dne: 20. 06. 2013 

 

Bc. Mauritz Robert 

 

 

 

Stavba:   

XXX 

Objekt:   

Třinecké železárny a.s. 

 

Třída 

provedení: 

 

ČSN 1090-2 

tř. prov. 

EXC-2 
 

Po
l. 

Činnost Popis 
činnosti 

Dokument Kritéria 
přijetí 

Za účasti Záznam Poznámka 

10 

Kontrola 

VD 

 

Shoda VD a 

RDS 

 

Odsouhlasení 

VD do výroby 

VD 

 

VD 

RDS 

 

 

Prodávající 

 

Kupující 

VD 

 

VD 

Součástí VD 

je: 

- výkresy, 

- TP výroby a 

svařování, 

- TP PKO, 

20 

Vstupní 

přejímka 

základního 

materiálu 

Vizuální 

kontrola 

 

Kontrola 

dokladů 

VD 

 

Atest 3.1 

ČSN EN 

10160 

 

ČSN EN 

10204 

Výrobce 

O.K. 

Potvrzení DL 

 

DK 

Zahájen 

výrobní deník 

 

Zádržný 

kontrolní bod 

30 
Kontrola 

výpalků 

Rozměrová 

kontrola 

 

 

TP výroby a 

VD 

ČSN EN 

ISO 

9013 

 

ČSN EN 

10160 

RK 

 

SNDT 

Zápis do PLZ 

 

Protokol 

 

40 

Ověření 

přídavného 

materiálu 

Vizuální 

kontrola 

 

Kontrola 

dokladů 

Atest 3.1 

ČSN EN 

ISO 

4063 

SD DK  

50 
Ověření 

kvalifikace 

svářečů 

Kvalifikace 

Osvědčení o 

zkoušce 

svářečů 

ČSN EN 

287-1 
SD DK  
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53 

Kontrola 

přípravy 

svarových 

ploch 

Vizuální 

kontrola 

 

Kontrola UT 

 

VD 

 

VD 

ČSN EN 

ISO969

2-1  

 

EN 

1712 (2) 

SD, RK 

 

SNDT 

Zápis do PLZ 

 

Protokol 

 

 

 

Po
l. 

Činnost 
Popis 

činnosti 
Dokument 

Kritéria 
přijetí 

Za účasti Záznam Poznámka 

55 

Kontrola 

sestavení 

dílců před 

svařováním 

Zaměření 

tvaru rozměru 
VD, TP 

ČSN EN 

1090-2 
RK PLZ 

Zádržný 

kontrolní bod 

56 

UT 

kontrolovan

ých svarů 

Vizuální 

kontrola 

 

Kontrola UT 

 

VD 

 

VD 

ČSN EN 

ISO176

37 ĆSN 

EN ISO 

5817„C“ 

 

EN 

1712 (2) 

SD, RK 

 

SNDT 

Zápis do PLZ 

 

Protokol 

 

 

Zádržný 

kontrolní bod 

57 

Kontrola 

tvaru dílců 

po 

svařování 

Zaměření 

tvaru 
VD 

ČSN 

ISO 13 

920 

RK PLZ  

 

 

60 

Závěrečná 

kontrola 

před 

dílenskou 

přejímkou 

Komplexní 

vizuální 

kontrola 

 

Rozměrová 

kontrola 

sestavené 

konstrukce 

 

 

Kontrola 

dokladů 

VD 

 

 

VD 

 

 

VD 

ČSN EN 

ISO 

5817„B“ 

 

ČSN EN 

1090-2 

 

 

ČSN EN 

1090-2 

RK 

 

 

RK 

 

 

RK 

Výrobní deník 

 

 

Zaměřovací 

náčrtek 

 

 

DK 

 

70 
Dílenská 

přejímka 

Kontrola 

dokladů 

 

Komplexní 

vizuální 

kontrola 

DK 

 

VTD 

ČSN EN 

1090-2 

 

ČSN EN 

1090-2 

Investor, 

výrobce, 

montážní 

organizace 

Zápis o 

přejímce 

Zádržný 

kontrolní bod 

 

 

 

80 

 

 

Kontrola 

PKO 

Vizuální 

kontrola 

 

Kontrola 

tloušťky 

VTD 

 

TP PKO 

ČSN EN 

ISO129

44 

 

ČSN EN 

ISO129

44 

RK 

 

RK 

VD PKO 

 

VD PKO 
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Použité zkratky: Technické podklady: 

VD 

 

PLZ 

 

RDS 

 

TP 

 

PKO 

 

DK 

 

DL 

 

VD 

SD 

 

RK 

SNDT 

Výrobní 

dokumentace 

Postupový list 

zakázky 

Realizační 

dokumentace stavby 

Technologický 

předpis 

Protikorozní 

ochrana 

Dokumentace 

kvality 

Dodací list 

Výrobní deník 

Svářečský dozor 

(Zástupce) dle 

3834-2 

Referent kvality 

Společnost 

provádějící NDT 

ČSN EN 1090-2 

 

 

ČSN 73 2611  

 

ČSN EN 10025+A1 

  

ČSN 10163-2 

 

 

ČSN 10160 

 

ČSN EN ISO 9013 

 

 

 

ČSN EN ISO 544 

 

 

 

 

ČSN EN 287-1 

 

ČSN EN 10204 

ČSN EN ISO 544 

 

ČSN EN ISO12944-7  

 

 

ČSN EN ISO 5817-B  

 

 

ČSN EN 17640 

Provádění ocelových konstrukcí – 

technické požadavky na ocelové 

konstrukce 

Úchylky rozměrů a tvarů ocelových 

konstrukcí 

Výrobky válcované za tepla 

z nelegovaných konstrukčních ocelí 

Dodací podmínky pro jakost povrchu 

za tepla válcovaných ocelových 

plechů, široké oceli 

Zkoušení ocelových plochých 

výrobků o tloušťce 6mm a větší UT 

Tepelné dělení – klasifikace 

tepelných řezů – geometrické 

požadavky na výrobky a úchylky 

jakosti řezu 

Svařovací materiály – technické 

dodací podmínky svařovacích 

přídavných materiálů – druhy 

výrobků, rozměry, mezní úchylky a 

označování 

Zkoušky svářečů – tavné svařování – 

část 1: oceli 

Druh dokumentu kontroly 

Svařovací materiály – technicko-

dodací podmínky 

Nátěrové hmoty – Protikorozní 

ochrana O.K. – Provádění a dozor při 

zhotovování nátěrů 

Svařování – Svarové spoje oceli, 

niklu, titanu … - Určování stupňů 

kvality 

NDT – zkouška ultrazvukem 
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5. Aplikace nástrojů řízení kvality v Zámečnických dílnách D5 

 

5. 1 Kontrolní tabulky 

V zámečnických dílnách jsou po brainstormingu, druhým nejčastějším nástrojem pro řízení 

kvality kontrolní tabulky. Jedná se o jednoduché zjištění stavu výrobních faktorů, které 

následně slouží vedení zámečnických dílen k nalézání optimálních rozhodnutí. Při výrobě 

ocelových konstrukcí se největší sběr dat týká oblasti: dodavatel, subdodavatel, analýza 

zaměstnanců. Do tabulky se provádí hodnocení od 0 do 100 %. 

 

Dodavatel – hodnocení provádí vedoucí přípravy, vedoucí výroby a referent kvality, výsledek 

je dán aritmetickým průměrem. Vyhodnocení a následná analýza se provádí jednou za půl 

roku za účasti vedoucího zámečnických dílen. 

 

Do tabulky se zapisují data (viz Tab. 5): kontrola kvality dodávaných materiálu, kontrola 

dokumentace k materiálům, dodržování dodávek v čase, jednání dodavatele (případné 

reklamace). 

 

Tab. 5 Kontrolní tabulka dodavatelů 

Dodavatel kvalita materiálu dokumentace čas jednání cena celkem 

XY             

XZ             

XX             

 

Dodavatelé materiálů nebo součástí průmyslových celků jsou klíčovým faktorem při 

jakýchkoli operacích firmy. Jsou to právě oni, kdo mají o dodávaných materiálech či 

součástech nejvíce informací. Znamená to tedy, že mezi podniky a jejich dodavateli musí 

existovat důvěra, která vede k zajištění správného zásobování a současně k udržování vysoké 

kvality vyráběných produktů. 
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Subdodavatel – u subdodavatelů je postup stejný jak u dodavatelů. Stejné hodnocení a stejný 

výpočet. Výsledky této analýzy, dává vedení společnosti informace, pro jakou 

subdodavatelskou firmu se rozhodnout při dalších projektech. Do tabulky (viz Tab. 6) se 

zapisuje hodnocení z oblasti: kontrola kvality provedené práce, dodržení časového 

harmonogramu, cena, jednání. 

Tab. 6 Kontrolní tabulka subdodavatelů 

Subdodavatel kvalita práce čas jednání cena celkem 

XY           

XZ           

XX           

 

Zaměstnanci – při zapisování údajů do tabulek (viz Tab. 7), se bere v úvahu zařazení 

zaměstnance při výrobě ocelové konstrukce (zámečník, svářeč, pracovník na CNC strojích…). 

Např. svářeči: odpracované hodiny, počet metrů svarového spoje v závislosti na poloze, vady 

ve svarovém spoji, přístup zaměstnance. Procentuální hodnocení zapisuje mistr (předák), 

referent kvality. Celkové výsledky slouží mistrovi, potažmo vedoucímu k udělování 

peněžního ohodnocení, motivování, anebo pokárání. 

Tab. 7 Kontrolní tabulka zaměstnanců 

Zaměstnanec hodiny délka svarů vady svarů přístup celkem 

XY           

XZ           

XX           

 

Vady – při analýze neshodných výrobků se vychází ze zjištění, kde vada vznikla. Do tabulky 

se nezapisuje v procentuálním vyjádření, ale v jednoduchém označení čárkou (viz Tab. 8). Při 

výrobě ocelové konstrukce se nejčastěji vyskytují vady v dokumentaci, procesní vady, 

technologické vady, vady vyprodukované zaměstnanci a vady technické. Každá s těchto vad 

se synteticky rozděluje na přesnou příčinu (stroj, zaměstnanec, více Ishikawův diagram). 

Celkové výsledky se hodnotí formou brainstormingu, za účasti vedoucího výroby, vedoucího 

přípravy, technologa, technika, mistra a referenta kvality, jednou za měsíc, kde se hledá 

nápravné opatření. 



Diplomová práce Stránka 46 
  

Tab. 8 Kontrolní tabulka vad a neshod 

Vady 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden Celkem 

Dokumentace           

Proces           

Technologie           

Technika           

Lidé           

 

Zhodnocení  

Využití kontrolních tabulek, jako nástroje řízení kvality při výrobě ocelových konstrukcí, je 

přiměřeně vypovídajícím prostředkem pro vedoucí pracovníky k nalezení a následnému 

vyřešení „úzkých míst“ v procesu přípravy a realizace zakázky. Jeho dlouhodobou aplikací 

navíc vrcholový management získává zpětnou vazbu, zda dochází ke zlepšení nebo zhoršení 

jednotlivých prvků, které jsou tímto nástrojem analyzovány.  

 

5. 2. Vývojový diagram 

 

Aplikace vývojového digramu pomáhá odpovědným pracovníkům porozumět procesu 

realizace zakázky (viz Obr. 18). Jednoduchou formou se řídí základní proces výrobní firmy, 

který se může dále vývojovými diagramy rozdělit na jednotlivé činnosti např.: Realizace 

zakázky – příprava materiálu, opracování materiálu, skládání dílců, kontrola před svařováním, 

svařování dílců, kontrola po svařování, protikorozní ochrana, atd. 
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        Ne   

 

                         Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne 

 

 Ano Řízení kvality 

  

 

         Ne 

 

 Ne 

 

 Ano 

 

 

 

 

Obr. 18 Vývojový digram procesu realizace zakázky 

 

Zhodnocení 

 

Vývojové diagramy se dají velice dobře využít v jakékoliv výrobě, kde slouží jako pracovní 

postupy a měly by minimalizovat vedlejší náklady v harmonogramu práce. 

Začátek 

Příprava realizace 

Rentabilita 

zakázky 

 

Výběr dodavatele 

materiálu 

Koupě a dovoz 

materiálu 

Zvládneme 

realizaci? 

Realizace zakázky 

Výstupní 

kontrola 

Předání výrobku 

Konec 

Subdodavatel 
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5. 3. Histogram 

 

Aplikovat histogram, jako nástroj pro řízení kvality při výrobě ocelových konstrukcí, je 

obtížné z důvodů vstupních dat. Pro vytvoření histogramu je třeba dle literatury použít 

alespoň 100 dat, aby byl výsledek reprezentativní. Bohužel takové množství dat se bude při 

kusové výrobě těžko hledat. Využit histogram by se dalo v dlouhodobém horizontu, při 

analýze výsledků spokojenosti zákazníka, hodnocení dodavatelů, ročním hospodářském 

výsledků anebo produktivitě práce.  

 

 

5. 4. Diagram příčin a následků 

Ukázka aplikace Diagramu příčin a následků neboli Ishikawova diagramu pří výrobě 

ocelových konstrukcí bude ilustrována na problému, který bude použit i při aplikaci diagramu 

vzájemných vztahů. Jedná se o kvalitu svařovaného spoje, který neustále neprochází 

ultrazvukovou zkouškou: 

 Prvním bodem postupu řešení je svolání brainstormingu, za účasti: 

Vedoucího přípravy zakázek (hodnotitel H1) – je zodpovědný za předvýrobní fázi 

zakázek, má na starosti cenové nabídky, výběrová řízení dodavatelů a subdodavatelů 

atd. 

Vedoucího realizace zakázek (hodnotitel H2) – je zodpovědný za výrobu, řídí práci 

mistrů. 

Mistra (hodnotitel H3) – řídí práci dělníků a spoluzodpovídá za kvalitu výrobků. 

Technologa provozu (hodnotitel H4) – zodpovědný za navržený technologický postup. 

 Za druhé je definovaný následek a pět kategorií příčin: lidé, dokumentace, 

technologie, technika, proces. Zvolený moderátor postupně zaznamenává veškeré 

možné příčiny, které tým uvádí. 

 Za třetí je výsledek brainstormingu zakreslen do Ishikawova diagramu (viz Obr. 19). 

 

 



Diplomová práce Stránka 49 
  

 

               

                                                         Nedostatečné                   

                                                     proškolení   

                                                 Kvalifikace                   Neúplná 

 Dovednosti                  Svařovací stroje Nekvalitní 

                                         Praxe                          CNC stroje                    Nedodaná  

 

 Nesprávně zvolená         Nepropojené vazby 

         Postup práce                    Nejasná odpovědnost 

             Zvyklosti    Špatná komunikace 

 Vliv prostředí 

 

 

Obr. 19 Diagram příčin a následků neshody 

 

 Za čtvrté, všichni členové řešitelského týmu bodově ohodnotí, od 1 do 5, příčiny 

problému, přičemž 5 reprezentuje nejvýznamnější příčinu. Součet jednotlivých příčin 

charakterizuje jejich významnost v rámci řešeného problému. Výsledky bodového 

hodnocení se zapíšou do tabulky (viz Tab. 9). 

 Za páté se vyhodnotí tabulka, kde v tomto případě vychází jako výsledek analýzy 

špatný postup práce. Tabulku bodového ohodnocení použijeme pro řešení Paretovou 

analýzou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadný svar 

Lidé Technika Dokumentace 

Technologie Proces 
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Tab. 9 Výsledky bodového hodnocení příčin analyzovaného problému 

Příčina možného vzniku problému 
                
Hodnotitelé                                                      Body celkem 

  H1 H2 H3 H4   

Kvalifikace svářečů 2 1 1   4 

Dovednosti svářečů 4 4 3 4 15 

Nedostatečné proškolení 2 1 1 1 5 

Nekvalitní dokumentace 2 3 3 2 10 

Nesprávně zvolená technologie         2 2 2 1 7 

Postup práce                     5 5 5 4 19 

Špatná komunikace 2 2 3 3 10 

Nejasná odpovědnost 1   2 2 5 

Vliv prostředí   1 1 2 4 

Praxe svářečů 1   1   2 

Neuplná dokumentace 1     1 2 

Nedodaná dokumentace       1 1 

Zvyklosti   1     1 

Svařovací stroje   1     1 

Nepropojené vazby     1   1 

CNC stroje     1   1 

 

Zhodnocení 

 

Diagram příčin a následků se určitě vyplatí aplikovat při výrobě ocelových konstrukcí pro 

svojí vypovídající hodnotu a jednoduchou formu proveditelnosti. 

 

5. 5. Paretův diagram 

 

Při praktickém řešení problému ve výrobě ocelových konstrukcí se vychází z příkladu 

(tabulky) uvedeného u diagramu příčin a následků. 

 

Pro zpracování Paretovy analýzy a sestrojení Paretova diagramu se sestaví tabulka, kde se 

zapíší pouze příčiny s bodovým ohodnocením, které se seřadí sestupně. Zde vynecháme 

položky, které mají dvě a méně bodů. Poté se dopočítají kumulativní četnost a relativní 

kumulativní četnost v % (viz Tab. 10). 
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Následně se rozdělí položky do skupin ABC (viz Tab. 11). Dle rozdělení položek do skupin 

ABC se strojí Lorenzova křivka (viz Obr. 20), kde se zjistí, které příčiny jsou nejdůležitější. 

Z diagramu vyplývá, že nejvýznamnějšími příčinami jsou – postup práce, dovednosti svářečů, 

špatná komunikace a nekvalitní dokumentace. 

 

Tab. 10 Tabulka pro sestrojení Paretova diagramu 

Číslo 

    Kumulovaná Relativní 
Relativní 

kumulovaná 

Faktor Četnost (body) četnost četnost v % četnost v % 

1 Postup práce                     19 19 24 24 

2 Dovednosti svářečů 15 34 19 43 

3 Nekvalitní dokumentace 10 44 13 56 

4 Špatná komunikace 10 54 13 69 

5 Nesprávně zvolená technologie  7 61 9 78 

6 Nedostatečné proškolení 5 66 6 84 

7 Nejasná odpovědnost 5 71 6 90 

8 Kvalifikace svářečů 4 75 5 95 

9 Vliv prostředí 4 79 5 100 

  Celkem 79   100   

 

 

 

Tab. 11 Rozdělení položek do skupin ABC 

Skupina 
Položky 

č. 
Četnost v 

% 

Počet 
položek 

v % 

A 1,2,3,4 69 44 

B 5,6,7 21 33 

C 8,9 10 23 
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Obr. 20 Grafické znázornění podílu celkové četnosti na počtu položek 

 

Zhodnocení 

 

Vytváření Paretova diagramu je nadstavbou diagramu příčin a následků, i když jeho aplikace 

je použitelná, záleží na každé organizaci, zda se ji to vyplatí, neboť výsledky zjištěné 

s tabulky diagramu příčin a následků jsou dostačující pro následné řešení problému. 

 

5. 6. Bodový diagram 

 

Jelikož bodový diagram je možné použít pouze pro orientační potvrzení vztahu mezi dvěma 

proměnnými a slouží spíše pro stanovení hypotézy o tom, že takový vztah je. Kdybychom 

chtěli stanovit vzájemnou závislost přesněji, pak je nutné se obrátit ke statistickým metodám 

regresní a korelační analýzy. Je zbytečné ho aplikovat do rychlé kusové výroby, kde není 

k použití tolik vypovídajících dat. 

 

5. 7. Regulační diagram 

Regulační diagram je vyloženě vhodný pro hromadnou nebo sériovou výrobu. Pro jeho 

aplikaci, by se těžko hledalo místo s daty vhodnými na sestrojení diagramu. 
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5. 8. Afinitní diagram 

Problém, který je řešen aplikaci afinitního diagramu se stal v Zámečnických dílnách. Při 

procesu výroby ocelové konstrukce jeřábu pro externího zákazníka došlo k opomenutí výroby 

dvou kusů příčníků. Objednávka byla vystavena a přijata na výrobu ocelové konstrukce 

jeřábu včetně dvou kusů příčníků. Výkresová dokumentace však byla investorem dodána 

v tištěné podobě pouze na hlavní nosník jeřábu. V oddělení normování pracovník správně 

vytvořil dle elektronické dokumentace postupový list, mistr však obdržel výkresovou 

dokumentaci v tištěné podobě pouze hlavního nosníku. Nebyl dodržen termín předání díla dle 

smlouvy a investor zřejmě přistoupí k uplatnění smluvní pokuty. Svolaný tým vyplnil 

intuitivně kartičky možných příčin a seskupil je podle příbuznosti do afinitního diagramu (viz 

Obr. 21). 

 Lidé      Proces 

 

 

 

 

 

 Metody, postupy    Dokumentace 

 

 

 

 

 

 Technologie 

 

 

 

 

Obr. 21 Afinitní diagram řešeného problému 

 

Zhodnocení 

Aplikace diagramu afinity je proveditelná v kusové výrobě pro svou jednoduchost a rychlost. 

Výsledky s afinitního diagramu se můžou dále použit v digramu příčin a následků. 
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5. 9. Diagram vzájemných vztahů 

Pro aplikaci tohoto nástroje byl vybrán jeden z častých problémů při výrobě ocelových 

konstrukcí. Tímto problémem je svařovaný spoj. V našem případě se jedná o svařovaný spoj 

nosníku (8 ks.) v délce 12 metrů, které jsou součásti nového silničního mostu. Kontrola svaru 

se provádí nedestruktivní zkouškou, ultrazvukem v rozpětí 60% z celkové délky. Ultrazvuk 

opakovaně prokazuje vady svaru v rozpětí 50-70%. 

Diagram (viz Obr. 22) se vytvořil za přítomnosti kompetentních osob (vedoucí výroby, 

vedoucí přípravy, mistr, elektrikář, svářeč, technolog). 

 

 

 

 

Obr. 22 Diagram vzájemných vztahů 

Z diagramu je patrné, že nejvíce možných příčin výskytu neshod vychází z položek – 

technologický proces a klimatické podmínky (čtyři výstupy). Nejvíce následku po samostatné 

vadě je u položky svářeč (čtyři vstupy).  

Prvním výsledkem analýzy diagramu vzájemných vztahů bylo řešení – změna svářečů se 

státními zkouškami a eliminace působení klimatických podmínek. Po následné ultrazvukové 

zkoušce se vady opakovaly. Následovalo ověření technologického procesu svařovaných 

spojů, kde se zjistilo – použití specifického materiálu, metody a postupy svařování nejsou 

zřejmé. 
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5. 10. Systematický diagram 

 

Aplikace systematického diagramu je v jakékoliv výrobě proveditelné. Systematický diagram 

je použit pro realizaci zakázky, která je dále analyzována v diagramu PDPC. 

 

Po svolání brainstormingu, kde se za účasti vedoucích výroby a přípravy, mistrů, technologů a 

techniku z jejich námětů vytvoří systematický diagram. Systematický diagram (viz Obr. 23) je 

vytvořen z důvodu nalezení možných komplikací při realizaci zakázky. 

 

 

Obr. 23 Systematický diagram realizace zakázky 

 

Zhodnocení 

 

Vytváření systematického diagramu se sice provádí, i když dané úkoly a s tím spojená 

následná odpovědnost je při opakující se pracovní činnosti denní rutina zaměstnanců. 

 

5. 11. Maticový diagram 

 

Maticový diagram se může aplikovat ve větších výrobních společnostech, kde na sebe působí 

více výrobních činitelů. Jejich vzájemné vztahy se dají analyzovat např. výroba výkresů, 

pálení laserem, skladování, strojním opracování, skládání komponentů, ochrana proti korozi, 

atd. 
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5. 12. Analýza údajů v matici 

Jak bylo uvedeno výše, aplikovat se dá, ale ve firmách, kde mají výrobní spektrum, které 

obsahuje širokou na sebe navazující pracovní činnost. 

 

5. 13. Diagram PDPC  

Při aplikaci diagramu PDPC pro řízení kvality výroby ocelové konstrukce se vychází 

z celkového zadáni zakázky (viz Obr. 24). Svolá se brainstorming, kde se za účasti vedoucích 

výroby a přípravy, mistrů, technologů a techniků z jejich námětu vytvoří systematický 

diagram. Systematický diagram je vytvořen z důvodu nalezení možných komplikací při 

realizaci zakázky. Výstupem z diagramu PDPC je pojmenování možných problematických 

situací a určení odpovědnosti za ně. 

 

 

  

 

Obr. 24 Diagram PDPC odpovědnosti 

Zhodnocení 

Diagram PDPC je možné aplikovat při výrobě ocelových konstrukcí. Hledání problému před 

samotnou činností je základním operačním postupem při každé zakázce. Určením 

odpovědností za jednotlivé položky by se mělo předejít jejích skutečnému výskytu.  

Elektrikář 

 

Jeř. technik 
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5. 14. Síťový graf 

Nejčastější použití síťového grafu, dle literatury je metoda kritické cesty (CPM), která 

představuje vyhledávání a analýzu kritické cesty projektu (zakázky). V zámečnických dílnách 

se používá časový harmonogram zakázky neboli Ganttův časový diagram (viz Tab. 12). 

Principiálně je to podobné, ale výsledek je prezentován jinou formou. Jde o naplánování 

realizace zakázky výrobními postupy v časovém pásmu, tak aby se zakázka dala realizovat do 

data smluvního předání. 

Tab. 12 Ganttův časový diagram zakázky 

 

Zhodnocení 

Síťový graf je jeden z důležitých nástrojů u kterékoliv výroby. Slouží jako scénář a zároveň 

kontrolní nástroj výrobního procesu. Aplikaci síťového grafu, jako nástroje řízení kvality, 

doporučuji. 

5. 15. Ekonomické zhodnocení 

Odborná literatura říká, že náklady na nekvalitu mohou dosahovat až 30% z ceny zakázky. 

Tyto náklady se skládají z více příčin, které při jedné zakázce existují. 

Náklady na kvalitu a nekvalitu se dělí na: 

 náklady na interní vady (vzniklé a řešené uvnitř organizace) 

 náklady na externí vady (vzniklé mimo organizaci po dodání zákazníkovi) 

 náklady na hodnocení (plánovaná měření, kontroly, prověrky) 

 náklady na prevenci (nárůst je považován za pozitivní důsledek procesů zlepšování) 

Dodávky materiálu

Lešení montáž

Demontáž izolace

Demontáž kabelu

Demontáž potrubí

Montáž potrubí

Instalace odpor. Kabelu

Montáž izolace

Zkoušky tlak, elektro

Zakázka
26 kal. Týden

ČervenKvěten

21 kal. týden 22. kal. Týden 23 kal. Týden 24 kal. Týden 25 kal. Týden
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Při analýze ekonomické stránky neshod v Zámečnických dílnách jsem se zaměřil, krátkodobě, 

na náklady při odstraňování vad a neshod v realizaci zakázky na dílně, čili na náklady na 

interní vady. 

Zakázka ocelové konstrukce v hodnotě jednoho milionu byla zatížena několika vadami 

(nesprávně rozměrově připravený materiál, neshoda v rozměrech při skládání, vada svaru, 

chybějící svar a s tím spojená přeprava navíc atd.). Oprava neshod trvala 120 hodin. Jelikož 

náklady na zaměstnance jsou 350 Kč/hod., tak celkové náklady se dostaly na hodnotu 4,2%. 

K těmto nákladům ještě nebyla připočítana spotřeba energie, plynu, nafty a případné náklady 

na externí vady. Výsledná hodnota z největší pravděpodobností překročí 5%, tj. 50 000,- Kč. 

Částka pro někoho možná malá, ale při čistém zisku za zakázku 150 000,- Kč se jeví v jiném 

světle. Jsou-li hledány nástroje řízení kvality, které se dají aplikovat při výrobě ocelových 

konstrukcí, tak jako vstupní informace, by měla byt výše nákladů, která stojí za opravou vad a 

neshod. Po aplikaci a dlouhodobém využívání nástrojů by nás výstupní informace měly 

přesvědčit o správnosti jejich nasazení.  

 

5. 16. Shrnutí aplikace nástrojů kvality v D5, Zámečnických dílnách 

Aplikace většiny nástrojů kvality ve firmě D5, Zámečnických dílnách byla provedena 

v krátkém časovém období, ale i za tu dobu se ukázalo, že jejich použitelnost je pro potřeby 

firmy velkou výzvou, na jejich zakotvení v systému managementu kvality. Speciálně 

zdokonalování již existujících kontrolních tabulek, dále aplikovat častěji diagramy příčin a 

následků a s tím spojeny Paretovy diagramy, při jejichž aplikaci se podařilo přesněji 

specifikovat a pojmenovat problematické místa. Aplikaci afinitních diagramu a diagramu 

vzájemných vztahu se potvrdila jejich schopnost přizpůsobit se jakékoliv výrobě. Vývojový 

diagram a síťový graf jsou nástroje, které mají své pevné místo při každé větší zakázce. Slouží 

pro potřeby všech manažerů (od mistra po vedoucího provozu), ke kontrole průběhu realizace 

zakázky. Systematický diagram a na něho navazující diagram PDPC jsou velice dobře 

aplikovatelnými nástroji kvality pro potřeby Zámečnických dílen. Konkrétní jmenovité 

výstupy zabráni výskytu výmluv a komunikačních šumů. Histogramy, bodové diagramy, 

regulační diagramy, maticové diagramy a analýzy v matici můžou být sice aplikovatelné, ale 

jsou zde určité podmínky nebo náležitosti, které je nutné splnit nebo vůbec vlastnit.   
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6. Návrhy zlepšení 

Pro zlepšení řízení kvality jsem se rozhodl navrhnout tři metody, po jejichž aplikaci by se 

měla kvalita v Zámečnických dílnách posunout blíže k optimálnímu stavu. 

6. 1. Metoda TQM – bezvadnost 

Tlak na totální bezvadnost kvality odváděné práce je typickým rysem moderních přístupů 

k managementu kvality. I když dosažení absolutní bezvadnosti je nereálné nebo nesmírně 

drahé, všeobecně je kladen tlak na minimalizaci chybovosti, neshodnosti. Nastartování 

programu bezvadné práce v organizaci předpokládá: 

 Změnit postoje všech pracovníků k vadnosti, kvalitě vykonané práce. Tato změna je 

dlouhodobým procesem. 

 Zajistit nezbytné předpoklady organizace pro výkon bezvadné práce (nedostatky v nich 

způsobují 50-70% všech problému s kvalitou), kvalitní vstupní materiál, kvalifikované 

pracovníky, kompletní provozně technickou dokumentaci apod. 

 Znát a řídicími zásahy eliminovat důvody nekvalitní práce (způsobují 30-50% nedostatků 

v kvalitě), záměrné chyby, chyby z nedbalosti, chyby záměrně zatajované, chyby 

z nedostatku schopností apod. 

 Zavedení programu bezvadné práce. Zavést dokonalé sledování a vyhodnocování všech 

nedostatků, neshod, poruch apod. Zajistit analýzy a vyhodnocení zjištěných nedostatků. 

Připravit návrhy opatření pro nedostatky a formulovat je do programu zvyšování 

bezvadnosti. 

 

6. 1. 1. Možnosti použití TQM při výrobě ocelových konstrukcí 

Všeobecně se na kvalitu práce v Zámečnických dílnách dbá, ale použití TQM, které by 

vycházelo z jasné dané politiky firmy, respektování a šíření vedoucími pracovníky formou 

např. školení, by měli mít v důsledku vliv na kvalitu výkonu každého zaměstnance 

v jakékoliv funkci. Investice samy o sobě na samotnou realizaci, když nepočítám byrokracii 

(dát to na papír), jsou v podstatě nulové. Největší problém bude v lidech a jejich myšlením se 

s touto zcela přirozenou politikou sžít a praktikovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Typickým příkladem při výrobě ocelových konstrukcí je situace, kdy svářeč za sebou neočistí 

svar a neoznačí ho svým přiděleným číslem. Proč? Když se nás na tom podílí více. 
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6. 2. Metoda 5S 

Metoda 5S je pojmenovaná podle 5-ti japonských slov začínajících na S. Vychází ze 

základního principu minimalizace úsilí (přesunu nástrojů, pohybech pracovníka, atd.) při 

pracovních činnostech na pracovišti.  

Cílem 5S je snížit chyby a ztráty díky: 

 špatnému nástroji 

 hledání správného materiálu 

 zbytečnému přendávání materiálu z ruky do ruky 

 kompletaci rozházených podkladů apod. 

Minimalizuje se pracovní čas, pracovní chyby a tedy náklady na daný pracovní proces. 

 

6. 2. 1. Možnosti použití 5S při výrobě ocelových konstrukcí 

Použití 5S při výrobě ocelových konstrukcí v Zámečnických dílnách, by určitě měla za 

následek zvýšení produktivity. Jedná se hlavně o pracovní prostory dílny, kde by se mělo dbát 

o pořádek a vyhranění míst pro výrobu a skladování materiálu pro výrobu. Tady bych 

navrhoval vystavět nebo získat prostory pro skladování materiálu, aby se předešlo častým 

převážením materiálu z hromady na hromadu. Investice na koupi skladových prostor se 

pohybuje kolem cca. 2 mil. Kč. Náklady spojené, se zbytečnou manipulaci jeřábu, který 

můžou využívat další zaměstnanci pro výrobu, čímž vznikají další prostoje, můžeme stanovit 

dle vlastní praxe, ve výši 455 000 za rok (každý den 10 zaměstnanců půl hodinové prostoje, 

při nákladech na zaměstnance 350Kč/hod.). Měsíční náklady na halu 15 tis. Kč, 180 tis. za 

rok. Návratnost investice v současné hodnotě bude zhruba za 7 a čtvrt roku. 
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6. 3. Metoda POKA-YOKE 

Metoda POKA-YOKE, jejímž autorem je Japonec Shigeo Shingo, je zaměřena na včasné 

odhalení změn, které vedou k nežádoucím následkům. POKA znamená zabránění, YOKE 

znamená náhodně – nezamýšlené chyby. Základním východiskem se stala myšlenka 

„identifikovat chybu dříve, než vyvolá nějakou vadu“. 

Cílem metody je nalézt a aplikovat jednoduchá a levná řešení, jejímž prostřednictvím bude 

dosaženo bezvadnosti v situacích, kdy je ve hře jakákoliv náhodná příčina, která vyvolá 

změnu a následně i vadu. Náhodná příčina může spočívat v použitých materiálech, strojích a 

zařízeních, podmínkách prostředí i v lidech.  

 

6. 3. 1. Možnosti použití POKA-YOKE při výrobě ocelových konstrukcí 

Při výrobě ocelových konstrukcí dochází jako při kterékoliv výrobě k určitým neshodám, či 

problematickým místům. Ať už se jedná o výrobní dokumentaci, nákup materiálu, výrobní 

proces, dopravu, odběratele, dodavatele, BOZP atd. Příklady použití metody: Zamezení 

komunikačních neshod, dodržováním systematizace postupu práce, např. písemným 

potvrzením. Nejvíce chyb samozřejmě vzniká při výrobním procesu. Zde se dá využít metoda 

při mezioperačních kontrolách, ať už jednoduchým značením komponentů, které čekají na 

kontrolu nebo, už jsou zkontrolované. Další chyby vznikají z nedostatku zkušeností. Nový 

pracovník operaci nezná nebo je s ní sotva obeznámen. Zde je zapotřebí budovat pracovní 

návyky nebo standardizovat práci. Používání pomocných dílců při hromadném děrování, aby 

se předešlo rozměrovým odchylkám apod. Investice při aplikaci POKA-YOKE jsou opět 

skoro nulové, jde v podstatě jenom o nastolení systému. 
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7. Závěr 

Úspěšným řízením kvality se každý podnik posouvá blíže k získávání dalších zakázek, které 

vedou k prosperitě, investicím a větší konkurenceschopnosti. Podniky a firmy zabývající se 

výrobou ocelových konstrukcí mají individuálně řešenou problematiku kontroly kvality. Při 

aplikaci některých nástrojů kvality do odvětví kusové výroby se ukázalo, že jejich 

proveditelnost není možná z nedostatku získaných informačních dat pro jejich vytvoření. 

Většina firem, záleží na velikosti dané firmy, využívá dva až tři nástroje pro řízení kvality, ale 

nejvíce aplikovanou činností při řešení a nacházení východisek vzniklých problému zůstává 

brainstorming. Tato metoda podporuje diagram příčin a následků, afinitní diagram, diagram 

vzájemných vztahů, systematický diagram a diagram PDPC. 

 

Nejvíce aplikovanými nástroji, s největší vypovídající hodnotou pro účely společnosti D5 jsou 

a zůstanou kontrolní tabulky a vývojové diagramy. Jak je patrné z návrhů řešení, pro neustále 

zlepšování řízení kvality, je stále možnost pracovat na efektivním doplňování stávajících 

používaných metod a technik. Přesnou analýzou výstupu navržených řešení, která bude 

vyžadovat určitý čas, bychom měli dosáhnout úspor v nákladech na neshody. Kromě úspor by 

se měl zlepšit i samotný pohled a odpovědnost každého zaměstnance za kvalitu. 

 

Klasické metody, techniky a nástroje jsou všeobecně v tomto odvětví velmi málo využívány. 

Při tvorbě diplomové práce ve společnosti D5, Zámečnických dílnách se to potvrdilo, ale není 

to o tom, že by se tady málo dbalo o kvalitu, ale o tom, že při výrobě ocelových konstrukcí je 

rychlost a odlišnost výroby tak velká, že aplikovat některé nástroje kvality by bylo zbytečným 

mařením času a energie. Nejdůležitějším faktorem zůstává kvalitní výrobek, při souběžné 

kontrole. 

 

Při psaní diplomové práce jsem si blíže zopakoval management jakosti a sám sebe zaúkoloval 

nalezením ekonomických dopadů při aplikaci nástrojů a technik řízení kvality ve společnosti 

D5, provoz Zámečnických dílen, kde jsem od nového roku nastoupil na místo referenta 

kvality. 
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