
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat, popsat a zhodnotit aktuálně nastavený systém procesní 

kontroly kvality ve společnosti Sungwoo Hitech s.r.o. a navrhnout opatření, která budou mít 

za následek zvýšení efektivitu tohoto systému.  

Zvolený problém byl řešen zajištěním eliminace dlouhodobě opakujících se problémů, 

které byly určeny pomocí Paretova pravidla. Navrhnutím nového přerozdělení povinností 

mezi operátory procesní kontroly a změnou systému sdílení informací mezi zainteresovanými 

stranami, které jsou odpovědné za řešení vzniklých problémů.  

Díky navrhnutým řešení je možné dosáhnout snížení výše ppm procesu výroby na 

divizi svařovna a tím zajistit úsporu nákladů na eliminaci vzniklých škod na vlastních 

výrobcích a nákladů na odstranění následků z doručení nevyhovujících výrobků zákazníkovi.  
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Abstract 

Analyzing, describing and valuating of present process quality control that is set up in 

Sungwoo Hitech s.r.o. and propose some action to make this system more effective. This is 

the goal of this thesis. 

The issue was solved by the elimination of long term, repetitious problems, which 

were determined by using the Pareto principle. By proposing a new distribution of quality 

operator´s responsibility and make change in sharing an information between managers of 

interested departments.  

Regarding solutions which were proposed is able to get the lower ppm of production 

process on welding shop and cut down the costs for elimination damaged products and costs 

to reduce the effects of delivering duff products.  
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1. ÚVOD 
 

Cílem bakalářské práce je popsat nastavený systém procesní kontroly kvality na svařovně 

společnosti Sungwoo Hitech s.r.o., odhalit nedostatky a navrhnout taková opatření, která by se měla 

pozitivně projevit na zvýšení efektivity nastaveného systému. 

V úvodní kapitole nazvané ekonomicko-technická charakteristika je popsána společnost, její 

profil, předmět podnikání a výrobní program. Dále jsou v této kapitole popsány technologie, které 

firma využívá k zajištění svého výrobního programu, je zde zmínka o zákaznících a trzích, kde se 

firma prosazuje a nastínění výsledku hospodaření, jakého bylo dosaženo v posledních letech.  

Třetí až pátý oddíl jsou teoretického charakteru. Ve třetím oddíle je objasněna problematika 

procesu a jeho řízení. V kapitole čtvrté jsou vysvětleny pojmy kvalita a management kvality a 

v posledním teoretickém oddíle jsou popsány ekonomické aspekty řízení kvality. Jsou zde popsány 

typy nákladů na kvalitu a metody monitorování nákladů na jakost u výrobce.  

V praktické části je popsán systém procesní kontroly kvality tak, jak je v podniku nastaven a 

řízen. Jsou popsány povinnosti všech účastníků procesu, podmínky a výstupy kontroly. Je 

objasněno, jak jsou výstupní data procesní kontroly kvality analyzována a jak je s daty nakládáno a 

zajištěno jejich zpracování ostatními účastníky celého systému. Jsou zde popsány nedostatky 

systému, nebo jeho částí, které byly vysledovány vlastním pozorováním a účastněním se samotného 

procesu kontroly kvality i jeho analýzy. Na základě rozboru nedostatků jsou navržena opatření, 

která by měla mít za následek zlepšení v oblastech odhalování, řešení a zabránění opětovného 

výskytu problémů. Je popsán a posouzen jejich vliv na efektivitu systému procesní kontroly kvality.  
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2.   EKONOMICKO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

SUNGWOO HITECH s.r.o. 
 

2.1. Profil společnosti 

Problematika je řešena ve společnosti Sungwoo Hitech (dále jen SW), se sídlem v Ostravě, 

ulici Na Rovince 895.  

První společnost SW byla založena v roce 1 977 ve městě Seongchang v Jižní Koreji. 

Původně se jednalo o firmu na lisování malých součástí do kuchyňských spotřebičů. Firma 

však získala zakázku od společnosti Hyundai k dodání lisovaných ocelových subdílů pro 

karoserii vozidel. Postupně však přebrala celý proces výroby automobilových karoserií.  

V současné době je SW nadnárodní společností s 15 pobočkami po celém světě. V Evropě je 

firma zastoupena v Ruském Petrohradu, Slovenské Žilině a v Ostravě. Schéma rozložení 

poboček na mapě vyobrazuje obrázek 1, který je umístěn pod textem.  

Obr. 1 

Mapa závodů [13]  

 

Pobočka SW v Ostravě Hrabové byla založena v roce 2 005 a zaměstnává přibližně 1 900 

lidí. O rok později byl zahájen i provoz závodu v Žilině, kde je zaměstnáno okolo 750 

pracovníků. Každý ze závodů je doplněn korejskými manažery z mateřské společnosti v Koreji. 

V níže uvedené tabulce 1 je vyobrazen podrobný výpis stavu zaměstnanců v obou závodech.  
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Tab. 1 Stav zaměstnanců  

Stav 

zaměstnanců 

Rozlišení 
Zaměstnanci 

z Koreji 

Místní zaměstnanci 

Administrativa Výroba CELKEM 

Závod v ČR 17 90 1 800 1 890 

Závod v SR 5 40 720 760 

CELKEM 22 130 2 520 2 650 

 

2.2. Předmět podnikání a výrobní program 

Předmětem podnikání společnosti je výroba automobilových karoserií pro automobilové 

závody Kia Motors Slovakia v Žilině (dále jen KMS) a Hyundai Motor Manufacturing Czech 

v Nošovicích (dále jen HMMC). Na obrázku 2 pod textem je zobrazeno obecné schéma 

automobilové karoserie, na kterém je možno vidět jednotlivé díly, ze kterých se skládá.  

 

Obr. 2 Struktura automobilové karoserie [13] 

V Ostravské pobočce je výrobní program tvořen třemi projekty. Tzn., že jsou vyráběny tři 

druhy automobilových karoserií. Každý projekt je navíc rozdělen na dvě modifikace, z nichž 

jedna je určena pro Hyundai a druhá pro Kiu. Jde o programy EL / SL (což je výrobní označení 

pro vozy Hyundai IX35 / Kia Sportage), GD / JD (Hyundai i30 / Kia cee´d) a JC / YN 

(Hyundai ix20 / Kia venga). Z níže uvedené tabulky 2 lze vyčíst data zahájení výroby 

jednotlivých projektů a kapacity výrobních linek, jejichž hodnoty uvádí, kolik kompletních 

karoserií daného modelu je možno vyrobit na lince za jeden kalendářní rok. 
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Tab. 2 Kapacita výrobních linek  

Typ 

vozidel 

Druh vozidla Zahájení výroby Kapacita výrobní linky 

JC (ix20) 9 / 2 010 
150 000 

YN (venga) 10 / 2 010 

EL (ix35) 6 / 2 011 
280 000 

SLe (sportage) 6 / 2 010 

GDe (i30) 1 / 2 012 
180 000 

JD (cee´d) 4 / 2 012 

CELKEM 790 000 

 

2.3. Užité technologie 

Výrobní proces se skládá ze tří hlavních částí: 

Dělení 

Vstupní surovinou výroby jsou ocelové svitky různých tlouštěk. V této fázi výrobního 

procesu, která je označena jako „blank“ jsou svitky rozřezáním a stříháním na postupových 

lisech připraveny na plechy různých tvarů, které jsou určené k výrobě konkrétních dílů. Tyto 

polotovary pokračují k další výrobní operaci, kterou je lisování.  

Lisování 

Nastříhaný materiál je přesunut k samotnému lisování. K lisování využívá firma tandemové 

lisy až do uzavírací síly 1 500 t a transferové lisy až do uzavírací síly 3 500 t. 

Tandemovými lisy se rozumí takové lisovací zařízení, kde je za sebou zařazena skupina 4 

lisů, které vykonávají jednotlivé lisovací operace. Těmito operacemi jsou tažení, prorážení, 

stříhání a děrování. Materiál je mezi jednotlivými operacemi přesouván pomocí robotů. 

Transferové lisy nejsou oproti tandemovým lisům vzájemně odděleny. Přesouvání materiálu 

probíhá pomocí posouvacích stolů neboli tzv. skluzů. Toto řešení je užíváno pro výrobu 

menších polotovarů a umožňuje zvýšení produktivity výroby díky využití času při otvírání 

forem k přesunu materiálu. 

Výše zmíněnými způsoby výroby, tedy vlastním stříháním a lisováním je zajištěno asi 50% 

potřebných polotovarů pro zhotovení finálních výrobků. Zbytek je vyráběn v centrální lisovně 

v Jižní Koreji, neboť se jedná o díly společné pro více projektů (typů vozidel), které jsou 

vyráběny v jiných pobočkách společnosti po světě.  

Svařování 
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V posledním procesu jsou na vybrané polotovary navařeny matice, šrouby a další 

příslušenství (neboli hardware) a na plně robotizovaných linkách jsou tyto polotovary 

svařovány do hotového výrobku.  

V SW jsou využívány tyto technologie svařování:  

Výstupkové svařování 

Tento druh odporového svařování se využívá pro navaření šroubů a matic na základní 

materiál. Do místa svařování je umístěna matice nebo šroub, jsou zatlačeny do základního 

materiálu a průchodem elektrického proudu je na několika kontaktních místech vytvořen pevný 

spoj. 

Bodové odporové svařování 

Technika bodového svařování je využita ke spojení přeplátovaných plechů na 

specifikovaných místech. Fyzikálně se jedná o průchod elektrického proudu, který v místě 

styku nataví povrch materiálu za současného použití tlaku. V automobilovém průmyslu se 

k vytvoření potřebného množství tepla do svaru dosahuje dodáním velkého množství 

elektrického proudu na krátký čas. Díky velké rychlosti umožňuje tato technologie vysokou 

produktivitu výroby. 

Svařování v ochranné atmosféře CO2 

Pevnostní svary jsou vytvářeny svařováním v ochranné atmosféře. Při využití tohoto druhu 

obloukového svařování je svařovací drát automaticky podáván podavačem do místa svaru. 

Prostřednictvím přívodu elektřiny vzniká mezi drátem a materiálem elektrický oblouk, což má 

za výsledek tavení materiálu. Ke zvýšení kvality svaru je pomocí trysky přiváděn ochranný 

plyn Argon a CO2.  

Pro každý projekt je vyrobeno přibližně 25 finálních výrobků, které jsou odeslány 

odběrateli. Ten si z daných dílů svaří díly a vytvoří kompletní karoserii na své náklady.   

 

2.4. Zákazníci a trhy  

Společnost vyrábí díly výhradně pro závody Kia a Hyundai. Česká a slovenská pobočka 

tedy dodává své výrobky pouze závodům v Nošovicích a Žilině. Takto zavedený systém 

funguje po celém světě.  

Materiál je dodáván systémem Just in time (JIT). U odběratele je vytvořena provozní 

zásoba, která postačuje přibližně na 4 hodiny běžného provozu oddělení Svařovny. 
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Na obrázku 3 pod textem je vyobrazeno schéma vzdáleností mezi závody SW v České a 

Slovenské republice a závody HMMC a KMS. Vzdálenost ze SW v Ostravě do HMMC je 25 

km a do KMS 110 km.  

 
Obr. 3 Mapa odběratelů [13] 

   

2.5. Organizační struktura 

Organizační struktura je funkcionální. Na vrcholu struktury je Chairman, jehož hlavní 

pracovní náplní je přímá odpovědnost centrále v jižní Koreji. Vlastní pobočka je řízena 

Prezidentem. Každé oddělení je řízeno korejským General managerem, pod kterým se 

v organizační struktuře nacházejí vždy alespoň dva korejští a jeden český manager. O funkční 

sekce oddělení se starají příslušní specialisté a asistenti, kteří byli pro konkrétní činnost určeni. 

V provozu je na každé směně vždy jeden Team leader kvality, který zodpovídá za vedení 

operátorů výstupní, procesní kontroly a náměrového týmu a je přímo odpovědný Supervisorovi, 

který je přítomen pouze na ranní směně.  

Na obrázku 4 je schéma organizační struktury oddělení kvality. Tento typ organizační 

struktury je nastaven ve všech odděleních společnosti. 
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Obr. 4 Organizační struktura oddělení kvality 

  

2.6. Hospodaření společnosti 

Každoroční výsledek hospodaření společnosti je přímo závislý na úspěšném fungování a 

prosperitě společností Kia Motor Slovakia a Hyundai Motor Manufacturing Czech nikoliv jen 

na českém, ale celosvětovém trhu, neboť modely vyráběné v České republice a na Slovensku, 

jsou vyváženy do celého světa.  

Společnost měla za rok 2 013 obrat ve výši. 14,1 mld. Kč. Ve stejném roce byla hodnota 

aktiv firmy 7.5 mld. Kč. Tyto dosažené výsledky řadí dle serveru justice.cz společnost na 54. 

místo v žebříčku Největších českých firem podle tržeb, což se rovná 9. místu v žebříčku firem 

podnikajících v oblasti automobilového průmyslu. Firma však meziročně obratově stagnuje, 

což se přímo odvíjí od hospodaření odběratele.   
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3. PODNIKOVÉ PROCESY  

 

3.1. Pojem Proces 

Definování pojmu proces je předpokladem pro vysvětlení problematiky podnikových 

procesů. Český normalizační institut jej popisuje následující definicí: „Aby organizace 

fungovala efektivně a účinně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených činností. 

Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy, je považována 

za proces.“ [9] 

V publikacích procesního řízení bývá tento pojem definován takto: „Proces je úplně a 

dynamicky koordinovaný soubor spolupracujících a transakčních činností, které poskytují 

zákazníkům hodnotu.“ [12] 

Dále lze definovat podnikový proces také jako „souhrn činností, transformující souhrn 

vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu 

lidi a nástroje.“ [11] 

Za proces se tedy souhrnně považuje skupinu vzájemně souvisejících nebo působících 

činností, procházející jedním nebo několika organizačními útvary či organizacemi, které 

přeměňují vstupy na výstupy [4]. A tedy soustavná činnost, prováděná výrobcem pro splnění 

potřeb zákazníka.  

Podnikové procesy je možno znázorňovat prostřednictvím grafických modelů. V nich jsou 

jednoznačně určeny vstupy a výstupy procesu, jeho účastníci (např. dodavatel, zákazník) a 

hlavně proces samotný. V modelech se objevuje i princip zpětné vazby od účastníků procesu 

[4]. 

 

3.2. Typy procesů 

I když má každý podnik specifickou strukturu procesů, prostřednictvím kterých dosahuje 

finančních výsledků, obecně lze procesy rozdělit na procesy hlavní, podpůrné a řídící [7]. 

Hlavní procesy naplňují strategické cíle podniku. Jde o navenek viditelné, komplikované 

procesy přinášející společnosti zisk a přímo se podílející na uspokojování zákazníků. Někdy 

mohou být označovány také jako klíčové. Jako hlavní procesy lze označit např. Marketing, 

Výzkum a vývoj, Výrobu, Expedici, Servis.  

Už z názvu vyplývá, že podpůrné procesy jsou podporou procesů hlavních. Jejich úkolem je 

zajištění efektivního fungování hlavních procesů a organizace. Bez nich by hlavní procesy 
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nemohly fungovat. Představují aktivity společnosti neprodukující přímý zisk. Jako podpůrné 

procesy můžeme označit třeba IT nebo personalistiku.  

Posledním typem tohoto rozdělení jsou procesy řídicí. Obecně jde o soubor napříč 

organizací procházejících činností podporující fungování procesů, k udržení jejich logiky a 

konzistence. Nepřinášejí společnosti zisk. Příkladem může být kontrola, plánování, vytváření 

strategie aj.  

 

3.3. Procesní řízení  

Procesní řízení, neboli procesní management, či management procesů je základem 

organizace práce v podniku a všech podnikových činností. Všechny úrovně řízení podniku je 

možné provádět právě podle procesního principu.  

Definic se v odborné literatuře objevuje hned několik. Šmída definuje pojem takto: 

„Procesní řízení představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální 

výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které vycházejí 

z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle.“ 

[14] 

V zahraniční literatuře je pojem vysvětlen obdobně: „Procesní řízení je metoda, systém, 

standard, který umocňuje realizaci jakékoli existující teorie managementu a který podporuje 

pohotovější vytváření a osvojení nových teorií do podnikové reality.“ [12] 

Cílem procesního přístupu je odhalit procesy, které jsou překryty funkční organizací a 

oprostit je od všech činností, které nepřidávají hodnotu. Zaměřit se na tyto procesy a jejich 

bezproblémové vykonávání a neustálé zlepšování. Aplikace procesního přístupu je tedy klíčem 

k efektivnosti [4].  

Implementace procesního řízení s sebou nese řadu pozitiv pro organizaci. Vede k odstranění 

bariér mezi jednotlivými útvary a tedy eliminaci opakování činností, což má za následek 

snížení nákladů, zvýšení rychlosti a kvality výkonů organizace. Dalším přínosem je odstranění 

neproduktivních činností a lepší možnost plánování. To může vést ke zvýšení využití aktiv, 

zejména lidských zdrojů a informačních systémů. Zavedení procesního řízení má za následek 

disciplínu a částečně zvyšuje spokojenost zaměstnanců, neboť mají dostatek pravomocí a 

mohou využít své schopnosti a kreativitu.  

Správné zavedení procesního řízení a jeho neustálé zlepšování způsobuje zajištění nejvyšší 

reálné i potenciální výkonnosti v současném i budoucím období.  
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4. KVALITA A MANAGEMENT KVALITY 

 

4.1. Pojem Kvalita 

Původně latinské slovo „kvalita“ je plným synonymem slova „jakost“ a bylo lidmi užíváno 

již před naším letopočtem. Chápání tohoto pojmu prošlo během historie určitým vývojem, 

který je i částečně patrný z níže uvedených definic.  

Uživatel chápe pojem kvalita dle definice, kterou uvedl Juran, a to: „Jakost je způsobilost 

k užití“ [5]. 

Cosby však charakterizoval pojem kvalita jako shodu s požadavky, s čímž se ztotožňují 

spíše výrobci.  

Z důvodu celosvětové působnosti norem ISO 9 000, je dnes považována za oficiální definice 

v nich uvedená. A to, že kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“ [9]. Inherentními znaky se rozumí vnitřní vlastnosti objektu a lze je dělit na 

měřitelné znaky a atributy, kterým není možné přiřadit číselnou hodnotu.  

Kvalitou se tedy obecně rozumí komplexní vlastnost výrobků, služeb, informací, lidí i 

systémů, projevující se mírou schopnosti uspokojit požadavky, které jsou na ně kladeny [1]. Na 

základě toho je možno porovnat nebo rozlišit výrobky podobného charakteru, jelikož mají 

přiřazenou určitou porovnatelnou hodnotu.  

Význam kvality v tržním prostředí vzrostl tak, že kvalita se stala životním stylem. A 

můžeme ji přiřadit hned několik významů. Je např. rozhodujícím faktorem ekonomického růstu 

podniků, je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátou trhu, je významným zdrojem 

úspory materiálu a energií, je to cesta k trvale udržitelnému rozvoji.  

 

4.2. Management kvality 

Managementem kvality se rozumí ta část celopodnikového managementu, mající za úkol 

zabezpečení maximální spokojenosti zákazníků s vynaložením optimálních nákladů [1].  

V normách ISO i další literatuře je management kvality definován jako koordinovaná 

činnost pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti [1], [9]. Těchto činností je mnoho 

a mohou být členěny do čtyř hlavních souborů – plánování, řízení, prokazování a zlepšování 

jakosti. Tyto soubory procesů a činností musí být v organizacích prováděny koordinovaně 

s rámci tzv. systémů managementu jakosti.  

Nenadál a kolektiv charakterizují systém managementu jakosti jako: „Soubor vzájemně 

souvisejících prvků, který je nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má 
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garantovat maximalizaci spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální 

spotřebě zdrojů. Jako prvky systému přitom chápejme procesy, lidi, materiály, informace i 

zařízení, kterých v rámci celé organizace hospodárně využíváme, aniž bychom ohrozili 

schopnost svých produktů plnit požadavky.“ [2] V systémech managementu kvality jde hlavně 

o zabezpečení jejich vnitřní funkčnosti, aby byly zohledněny požadavky všech účastnících se 

stran.  

 V současné době je obecně uznáváno několik základních principů (též pravidel, nebo zásad) 

pro efektivní systémy managementu kvality organizací. V současnosti jsou respektovány tyto: 

zaměření na zákazníka, vůdcovství, zapojení zaměstnanců, učení se, flexibilita, procesní 

přístup, systémový přístup k managementu, neustálé zlepšování, management na základě faktů, 

vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli a také společenská odpovědnost.    

 

4.3. Operativní management kvality  

Operativní management kvality je soubor činností a metod, které mají za cíl monitorovat 

proces, odstraňovat příčiny neshod a nedostatků nejen ve výrobním procesu, ale během celého 

cyklu fungování výrobku [1]. Patří do širšího systému zabezpečování kvality ve výrobě nebo 

při poskytování služeb. Pozornost je zaměřena hlavně na vlastní proces výroby či poskytování 

služeb, neboť právě během výrobního procesu a hlavně jeho přípravných etap může dojít z 

důvodu nedodržení podmínek a postupů ke snížení kvality. 

Jak uvedl Nenadál: „Hlavním cílem operativního managementu kvality je zabránit snižování 

kvality během výrobních, obslužných a pomocných procesů či procesu poskytování služby.“ [2] 

Mezi další cíle patří vytvoření podmínek pro zajištění kvality v předvýrobních etapách a během 

procesu výroby a pro neustálé zlepšování procesu, vyvarovat se výskytu neshodných výrobků 

během procesu nebo u zákazníka a udržení úrovně kvality během celého procesu výroby. 

Zaměření se na zajištění kvality v předvýrobních etapách je důsledek trendu přechodu od 

detekce vad k prevenci.   

 

4.4. Řízení neshodných produktů 

V každé organizaci musí být součástí každého funkčního systému zabezpečování jakosti 

právě oblast řízení neshodných produktů. Problémy s neshodnými produkty je nutno řešit během 

všech etap výrobního procesu.  

Vybrané pojmy z dané problematiky:  
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Neshoda je „odchylka od specifikovaného požadavku“[3]. 

Vada je odchylka od specifikovaného požadavku, kdy výrobek neplní funkci určení [3]. 

Neshodný produkt je „materiál, polotovar, díl, montážní sestava, hotový výrobek, který 

neodpovídají specifikaci“ [8]. Bere v úvahu i nemožnost původně zamýšleného užití.  

Neshodný produkt může být cizí (pokud jsou důvody jeho vzniku mimo vlastní podnik) nebo 

vlastní (ten vzniká uvnitř vlastního podniku). Dále může být neshodný produkt dělen na 

nepoužitelný, který nelze použít k žádnému účelu a musí být fyzicky zlikvidován. A tzv. 

použitelný, jenž je možné uvolnit do dalšího procesu po odstranění důvodu neshody. Toto 

znovuzavedení do procesu je možné díky přepracování, opravou nebo udělením výjimky 

danému produktu.  

Postup procesu řízení neshodných výrobků je následující [2]: 

 Zjištění neshodného produktu – o každém neshodném produktu musí být informován 

pracovník technické kontroly, pokud jej sám nenašel. 

 Označení neshodných produktů stanoveným identifikačním znakem a jejich separace 

– spolu s označením se provádí i záznam do průvodní dokumentace a následná 

separace neshodného produktu na vyznačené místo pro tyto produkty. 

 Záznam o neshodě – obsahuje základní informace a pro stanovení příčin neshody. 

 Přezkoumání (posouzení) neshody – tato činnost zahrnuje určení pravděpodobné 

příčiny neshodného výrobku, rozhodnutí o okamžitém opatření, které vede k vyřešení 

neshody a určení odpovědnosti za uskutečnění zvoleného opatření. Pokud si není 

pracovník technické kontroly jistý, rozhodnutí činní tým odborníků. 

 Vypořádání neshody – je realizací přezkoumání neshody. Musí být provedeno 

v nejkratším možném časovém intervalu. 

 Kalkulace nákladů a ztrát – tento krok představuje vyčíslení všech vícenákladů 

spojených s opravou nebo přepracováním produktu, ztrát nebo nákladů na likvidaci. 

Tato data se využívají ke stanovení nákladů na jakost u výrobce.  

 Řešení škod – jde o hledání a posuzování míry zavinění konkrétních pracovníků. 

Cílem je vyhledání příčiny nedostatku, nikoliv jejich zastírání a stanovení sankcí. 

 Rozbory neshod – jde o pravidelné analyzování neshod a jejich příčin, za účelem 

nastavení opatření.  

 Realizace opatření k nápravě a kontrola její účinnosti  
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Pro minimalizaci odchylek požadavků od jejich specifikace byly stanoveny následující 

nástroje [2]:  

Okamžitá opatření, která vedou k přímému odstranění neshody. Současně je nutné se 

zaměřit také na produkty, které jsou touto neshodou potenciálně ohroženy.  

Opatření k nápravě eliminuje příčiny neshody. Jeho úkolem je zajištění předejití opakování 

této neshody znovu někdy v budoucnu. Do doby než bude uplatněno opatření k nápravě, je nutné 

nastavit a dodržovat okamžitá opatření, pro zabránění výskytu neshody.  

Preventivní opatření se týká neshod, které se ještě nestaly a můžeme je předvídat. Jde tedy o 

zabránění možné neshody a odstranění příčiny jejího potenciálního výskytu. 
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5. EKONOMICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU JAKOSTI 

 

5.1. Náklady na jakost 

Kategorii nákladů na jakost lze chápat jako: „Celkové výdaje vynaložené výrobcem, 

uživatelem a společností, spojené s jakostí výrobku.“ [8] 

Pojem náklady na jakost je znám a užíván poměrně dlouhou dobu, avšak jeho náplň 

z ekonomického hlediska není jednoznačná. Bývá znehodnocena neproduktivními výdaji, jako 

jsou např. ztráty z neshodné výroby. V praxi jde ale v podstatě o jediný finanční nástroj, který 

k řízení jakosti můžeme užít. [6] Zároveň jsou v případě peněžního vyjádření jednoduchým a 

srozumitelným nástrojem k odůvodnění přijatých opatření.  

Veškeré náklady na jakost lze rozdělit do tří skupin. Jsou jimi náklady na jakost u výrobce, 

náklady na jakost u uživatele a společenské náklady na jakost. 

 

5.1.1. Náklady na jakost u výrobce 

Pro každého výrobce je rozhodující kalkulace celkových nákladů svých aktivit. 

Důležitou součástí těchto nákladů výrobce, jsou i náklady na jakost. Evropská komise pro 

řízení kvality (EOQC) definuje tyto náklady jako: „výdaje vynaložené výrobcem spojené 

s prevencí, hodnocením a vadami, aby bylo dosaženo požadavků jakosti v průběhu 

marketingu, vývoje, zásobování, výroby, instalace a užití.“ [8] Jedná se tedy o sumu výdajů 

organizace, týkající se veškerých aktivit managementu kvality.  

Každá uspořená hodnota výdajů na zajištění kvality u výrobce se rovná absolutnímu 

přírůstku zisku.  

  

5.1.2. Náklady na jakost u uživatele 

Všichni výrobci produkující své výrobky s určitými výrobními náklady, se je snaží 

uplatnit na trhu za takové ceny, které pokryjí veškeré náklady a současně se budou podílet i 

na tvorbě zisku společnosti. Tato cena je první, jednorázovou investicí uživatele, který se 

rozhodne výrobek pořídit. Dále je uživatel, užíváním výrobku, nucen vynakládat i další 

prostředky, které se označují jako provozní náklady. U některých typů výrobků mohou 

vzniknout i další výdaje, které mohou být způsobeny např. poruchami, což pro uživatele 

znamená, že výrobek nemůže užívat. Tyto výdaje jsou označovány jako ztráty 

z nedisponibility. Pokud sečteme všechny výše uvedené kategorie výdajů, získáme celkové 



15 

 

výdaje uživatele za dobu užívání výrobku, tzv. náklady na životní cyklus, neboli také úplné 

náklady uživatele [6].  

Sledování těchto nákladů má význam pouze u výrobků, jejichž předpokládaná doba 

užití je delší než jeden rok a jejich provozní náklady a náklady na udržování nejsou 

v porovnání s pořizovací cenou zanedbatelné.  

 

5.1.3. Společenské náklady na jakost 

Společenskými náklady na jakost se rozumí: „Celkové výdaje společnosti na 

odstraňování škod způsobených nedodržováním ekologického standardu výrobků, procesů a 

služeb.“ [8] Tyto náklady jsou tedy hrazeny ze státního rozpočtu nebo rozpočtu jednotlivých 

obcí. Jelikož je definice poměrně obecná, vyhovuje ji mnoho položek výdajů, které jsou dle 

Nenadála rozděleny do těchto skupin [2]: 

 výdaje na odstraňování škod na zdraví obyvatelstva, 

 výdaje státní správy, např. na tvorbu legislativy, činnosti kontrolních orgánů 

atd., 

 výdaje na odstranění škod životního prostředí (dekontaminace půd a vody, 

obnova lesních porostů apod.), 

 výdaje na výstavbu provoz ekologických zařízení, 

 výdeje na likvidaci odpadů, 

 výdaje na obnovu a údržbu staveb a komunikací, 

 výdaje na preventivní opatření, např. na tvorbu informačních systémů, osvětu 

obyvatelstva, podporu používání bezolovnatých benzínů apod., 

 ztráty vzniklé při smogových kalamitách, zejména ztráty na výkonech 

organizací. 

Evidence společenských nákladů by měla mít za výsledek jejich odhalení již během 

vývoje a návrhu výrobků i procesů a nastavení takových opatření a zásahů, které by 

zabránily působení vlivů na prostředí.  

 

5.2. Sledování nákladů na jakost u výrobce  

K monitorování (tj. sledování a vyhodnocování) nákladů vynaložených na zabezpečení 

kvality produktu u výrobce je v současnosti možné využít různých přístupů. Jejich výstupem je 

odhalení příležitostí k nápravě. Tyto přístupy označujeme jako:  
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Model PAF  

Tento model byl zaváděn již v sedmdesátých letech minulého století a je tedy nejstarším 

z přístupů k monitorování výdajů na jakost u výrobce. Principem je zařazení všech 

nákladových položek týkajících se kvality u výrobce do čtyř skupin [10]: 

 výdaje na interní vady – jedná se o položky výdajů, vznikajících uvnitř firmy 

z důvodu nedostatků plnění požadavků kvality, 

 výdaje na externí vady – vznikají nepněním požadavků kvality uživatele, 

 výdaje na hodnocení – souvisí s procesem ověřování shody procesů a výrobků, 

 výdaje na prevenci – slouží ke zvyšování kvality a eliminaci vzniku neshod. 

Investicemi do preventivních aktivit lze snižovat objem výdajů na interní a externí vady a 

tím i optimalizovat celkovou strukturu výdajů. Výstupem je tedy definice „optimální 

prevence“, při níž jsou minimalizovány celkové náklady na kvalitu. Nevýhodou je, že model 

připouští možnost, že se dostane neshodný výrobek až k zákazníkovi, což může vyvolat jeho 

nespokojenost, se kterou není v modelu kalkulováno.  

  

Rozšířený model PAF 

Tento přístup rozvíjí původní model PAF o další dvě skupiny výdajů, které představují 

ekonomické ztráty organizací. Jedná se o skupiny [10]:  

 výdaje na promrhané investice a příležitosti, 

 škody na prostředí.  

 

Model COPQ (Cost of Poor Quality)  

Smyslem tohoto modelu je sledování ekonomických ztrát, které jsou vyvolány neschopností 

organizace dostát požadavků všech zainteresovaných stran. Výstupem je zjištění příležitostí ke 

snížení celkových nákladů organizace. Model identifikuje čtyři skupiny výdajů. Dvě z nich 

vycházejí ze staršího modelu PAF. Jedná se o skupiny [10]: 

 výdaje na interní vady, 

 výdaje na externí vady, 

 výdaje na promrhané investice a příležitosti – výdaje spojeny se špatnými 

rozhodnutími managementu, 

 škody na prostředí. 

Model opomíjí zdroje vynaložené na prevenci a hodnocení a zaměřuje se pouze na položky 

zhoršující ekonomickou výkonnost organizace.  
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Model procesních nákladů 

Tento model je vyšším stupněm sledování a vyhodnocování výdajů. Řeší problematiku 

nákladovosti procesů a nikoliv výrobků, tedy výstupů z nich. Tím vyhovuje koncepci TQM.  

Procesními náklady se rozumí veškeré prostředky spotřebované v rámci určitého procesu a 

model je dělí do dvou skupin [10]: 

 výdaje na shodu – skutečné výdaje na nejefektivnější přeměnu vstupů na výstupy, 

 výdaje na neshodu – ztráty za promrhaný čas, materiál a kapacity využité během 

celého procesu při výrobě neshody. 

Reálné náklady se však budou z důvodu úrovně technologií, schopností lidí a dokonalosti 

norem lišit od těch optimálních (které můžeme také nazvat výdaji na shodu), právě o výdaje na 

neshodu, které jsou považovány za předpoklad zlepšování procesů.  

 

Model snižování výdajů pomocí Taguchiho metod 

Méně známý model snižování nákladů vztahujících se ke kvalitě vychází z předpokladu, že 

veškeré výdaje na kvalitu je možné vypočíst z níže uvedeného vzorce: 

  
 

 
 

  

 
 

  

  
 
   

 
 

 

  
  

   

 
    

 

  
   

 ,        (1) 

A – ztráta při překročení tolerance d 

B – cena kontroly výrobků 

C  - cena opravy stroje 

n – kontrolní interval 

u – průměrný počet výrobků mezi opravami 

d – funkční tolerance 

D – výrobní tolerance 

z – počet výrobků zhotovených během kontroly 

sm – směrodatná odchylka při kontrolním měření 

 

Tento vzorec byl sestaven na základě praktických zkušeností a je velice tvárný [6]. Mimo 

toho, že lze jeho užitím vypočítat hodnotu výdajů na kvalitu, jej lze užít i k nalezení hodnoty 

některých parametrů. 
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6. ANALÝZA PROCESNÍ KONTROLY KVALITY  

Na části svařovna společnosti SW je procesní kontrola kvality zajišťována vybranými 

pracovníky kvality s předem předepsanými úkoly. Pracovníci procesní kontroly jsou nazývány jako 

tzv. „patrola“.  Dalšími skupinami pracovníků, patřící do oddělení kvality jsou operátoři vstupní 

kontroly, výstupní kontroly, náměrového týmu, destruktivní kontroly, trojdimenzionálního měření a 

svaroví kontroloři. Úkolem náměrového týmu je denní měření odchylek předepsaných bodů na 

vyráběných dílech. Destruktivní metodou se ověřuje kvalita přivaření matic, šroubů a samotných 

panelů. Svaroví kontroloři ověřují kvalitu bodových svarů pomocí ultrazvukového přístroje a 

analyzují kvalitu CO2 svarů. [13]  

Problematika je řešena na svařovně modelu EL. Tento model je nejvíce vyráběným 

modelem společnosti. I když je struktura karoserie i počet dílu, ze kterých je složena, obdobné 

ostatním modelům, z důvodů zajištění potřebných výrobních kapacit je počet výrobních linek vyšší, 

než u ostatních modelů.  

 

6.1. Popis procesní kontroly kvality 

Jedná se o provozní kontrolu kvality, která má zabránit vzniku velkého množství vadných 

výrobků během výrobního procesu. Úkolem je odhalit, zachytit, zajistit odstranění vad a 

zabránit jejich šíření do další fáze výrobního procesu.  

Tuto činnost zajišťují operátoři kvality, kteří jsou označeni jako „Patroly“. Každý pracovník 

se zodpovídá směnovému Teamleaderovi kvality (neboli směnovému mistrovi). Mimo běžnou 

kontrolní činnost procesu jsou patroly nuceny provádět i mimořádnou kontrolu. Ta se obyčejně 

provádí po jakékoli 4M změně. Mezi tyto změny patří obvykle změna programu výroby linky 

např. z modelu EL na model SL, neboť některé linky jsou konstruovány tak, že na nich lze 

vyrábět díl pro HMMC i KMS, jelikož jsou konstrukčně téměř identické. Dalším z častých 

důvodů mimořádné kontroly je úprava výrobní linky, která se provádí velice často jako opatření 

pro minimalizaci rozměrových odchylek vyráběných dílů.  

Patroly jsou rozděleny na dvě skupiny. Jde o patrolu kontrolující svary (dále označenou jen 

jako „weld patrola“) a patrolu kontrolující specifikace a standardy (dále označovaná jen jako 

„spec patrola“). Každá z nich má na starost různé prvky kontroly. Každou výrobní linku musí 

zkontrolovat obě patroly třikrát za osmihodinovou pracovní směnu a zaznamenat čas kontroly 

do tabulky označené jako „Patrol status“, která je viditelně umístěna na každé výrobní lince a 

slouží jako vizuální potvrzení provedené kontroly danou patrolou. Na každé směně jsou dva 
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pracovníci, kteří plní funkci weld patroly a dva určení jako spec patrola. Každý z nich 

zodpovídá za kontrolu přibližně 16 linek.  

 

6.1.1. Pravidla kontroly 

Povinností spec patroly je kontrola dodržování standardů určených pro práci na každé 

výrobní lince, kontrola zařízení a pořádku na pracovišti. Pravidla pro denní kontrolu spec 

patroly jsou:  

1. Kontrola dodržování pracovního standardu operátorem výroby. 

 Operátor výroby musí rozumět pracovnímu standardu. 

 Operátor výroby nesmí použít jiný materiál, než je uveden v pracovním standardu. 

 Operátor výroby musí zakládat materiál do linky dle pracovního standardu. 

 Operátor výroby nesmí házet materiálem, nejí na pracovišti, neopouští pracoviště, 

atd. 

2. Kontrola dodržování inspekčního standardu (dále jen IS) operátorem výroby, je-li na 

lince umístěn. To, zda je pracovní standard doplněn i o inspekční je znázorněno 

výrazným červeným trojúhelníkem na pracovním standardu.  

 Operátor výroby musí rozumět inspekčnímu standardu. 

 Operátor výroby dodržuje způsob a pořadí kontroly materiálu dle IS. 

 Operátor výroby nesmí použít k založení do linky materiál, který nebyl předem 

zkontrolován a řádně označen.  

 Pokud materiál nevyhovuje požadavkům, musí jej operátor výroby označit fixem 

jako vadný (napsáním značky NG na výrobek) a odložit na speciální místo pro vadný 

materiál. 

3. Kontrola vadného výrobku (neboli NG výrobku). 

 Všechny díly označené operátorem výroby jako vadné musí patrola zkontrolovat a 

přehodnotit, zda je díl vhodný k užití nebo je vadný a bude vyřazen. 

 Všechny díly označené jako vadné a určené k vyřazení musí být označeny nápisem 

„SCRAP“, datem, označením směny, jménem operátora a důvodem vyřazení.  

 Všechny takové výrobky musí být nahlášeny teamleadrovi kvality a umístěny na 

místa určené speciálně pro tyto kusy, tzv. neshodné zóny. 

 Po zastavení a dalším rozjetí výrobní linky musí patrola zkontrolovat první vyrobený 

kus. 
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4. Kontrola zařízení F / proof. F / proof je automatické zařízení k prevenci vzniku chyb. 

Jde o zařízení vyrobené k prevenci vzniku opomenutí a snížení ztrát těmito chybami 

vznikajícím. Existují dva typy zařízení. První zajišťuje přirozený průběh výroby, kde 

nemůže dojít k chybě a druhý typ zaznamenává již vzniklou chybu a zajistí, aby neměla 

vliv na proces výroby.  

 Operátor výroby musí rozumět systému F / proof. 

 Operátor výroby je zodpovědný za kontrolu F / proof systému. 

 Patrola kontroluje umístění a uchycení senzorů F / proof dle předpisu. 

 Patrola kontroluje funkčnost systémů F / proof. 

5. Kontrola rámu pro upevnění panelu ke svaření. 

 Operátor výroby zodpovídá za stav rámu a upínacích kolíků pro materiál dle 

dokumentace. Nalezený problém ihned hlásí nadřízenému.  

 Patrola kontroluje pozici a upevnění upínacích kolíků.  

 Patrola kontroluje upevnění založeného materiálu do rámu i po sevření upínáky.  

6. Kontrola polotovarů všech typů, které jsou připraveny k užití do výrobní linky. Jak 

panelů vylisovaných v prostorách společnosti (označované jako LP), panely dovezené 

z lisovací centrály v Koreji (označované jako CKD) a polotovarů, které jsou výsledkem 

předchozích svařovacích operací (neboli SUB ASS´Y). Proces řešení vadných 

polotovarů se řídí stejnými pravidly jako v bodě 3. Kontrola vadného výrobku. 

 Patrola musí zkontrolovat 3 kusy polotovarů z každé palety či krabice, která je 

určena k užití na výrobní lince.  

 Na každém kontrolovaném díle musí patrola zkontrolovat a značit pozici přivařeného 

šroubu a matice.  

 Díly v paletách a krabicích nesmí být pomíchané. Musí být dodržován podnikem 

nastavený systém 3J (určité místo, určitá paleta, určité množství). 

 

Tato pravidla jsou v kontrolní kartě rozpracována do 31 bodů. U každého z nich patrola 

potvrzuje jeho splnění.  

Weld patrola kontroluje samotný proces svařování. Je povinna kontrolovat nejen 

výrobky samotné ale i svařovací zařízení (roboty a svařovací pistole). Pravidla pro denní 

kontrolu weld patroly jsou následující: 

1. Kontrola svařovacích čepek + zařízení pro automatické broušení čepek (dále jen ATD). 

 ATD nesmí být zaseknuté, ucpané šponami, zanesené nečistotami. 
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 ATD musí být plně funkční. 

 Broušení svařovacích čepek musí být rovnoměrné dle předpisu, 

 Kontrola stavu opotřebovanosti právě užívaných svařovacích čepek. 

 Kontrola nežádoucího dotyku svařovací hlavy s materiálem, což má za následek únik 

elektrického proudu a nižší pevnost bodového svaru. 

2. Kontrola včasné výměny čepek. Na každé výrobní lince je pro všechny svařovací roboty 

nastaven čas výměny svařovacích čepek podle toho, kolik určitý robot provádí 

bodových svarů. Operátor výroby je povinen měnit svařovací čepky a zaznamenat čas 

jejich výměny do příslušného dokumentu dle předpisu, jinak hrozí separace svarů. 

Patrola je povinna kontrolovat tento dokument a porovnat jej s předpisem a zároveň 

ověřit i stav samotné svařovací čepky. 

3. Kontrola polotovarů neboli subdílů.  

 V jedné paletě musí být na třech kusech proveden test pevnosti svarů (neboli drive 

test) a kusy musí být označeny nápisem „drive test OK“. 

 Na kusech, které byly podrobeny kontrole, musí být kolečkem označeny vyzkoušené 

svary. 

4. Kontrola správné pozice bodového svaru, CO2 svaru a kontrola zda nevzniká zvlnění po 

svaření. Při zjištění takového problému musí být proces výroby na lince ihned zastaven 

a problémový svar uveden do správné pozice.  

5. Kontrola pevnosti navaření hardwaru. Poklepáním gumovým kladivem kontroluje 

patrola pevnost navaření šroubů. Pevnost navaření matic je kontrolována 

našroubováním příslušného typu šroubu do kontrolované matice a poklepání na něj. 

Matice ani šroub by neměli při žádném z testů odpadnout.  

 

Mezi další povinnosti weld patroly patří kontrola prvního, prostředního a posledního 

kusu (dále jen F / M / L), který se na dané výrobní lince během směny vyrobí. Dle interního 

předpisu je operátor výroby povinen takový kus odebrat z výrobní linky a postavit do 

speciálního stojanu právě pro F / M / L kusy. Na díle vyznačí a spočítá všechny bodové 

svary, CO2 svary, šrouby a matice. Výsledky porovná se vzorovým dílem, který je 

k dispozici u stojanu. Povinností patroly je vyzkoušet pevnost přivařených šroubů a matic a 

také jejich šroubovatelnost. Dále musí ověřit pozici a stav vybraných svarů, které jsou 

vyznačeny na vzorovém díle. Vše je zaznamenáno do karty, která je k F / M / L kusům 

doložena. Z karty je zřejmé, zda byla kontrola provedena a jestli se na díle vyskytl nějaký 
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problém.  Jakékoliv problémy jsou ihned hlášeny nadřízenému, který zajistí podniknutí 

žádoucích akcí.  

 

6.1.2. Rozdělení působnosti 

Každá linka musí být zkontrolována zároveň spec i weld patrolou. Proces výroby je 

rozdělen dle typu vyráběných modelů. Výroba je prováděna ve třech systémově oddělených 

výrobních halách. V každé z nich se vyrábí dvojice paralelních modelů, tedy EL / SL, JC / 

YN a GD / JD. Jelikož se výsledná karoserie skládá přibližně ze stejného počtu dílů, je i 

počet výrobních linek přibližně stejný. Počet se liší u nejvíce vyráběných modelu EL / SL a 

to o zdvojené linky pro určité díly, z důvodu naplnění požadovaného objemu výroby.  

Na každý model jsou na každé pracovní směně připraveni dva pracovníci weld patroly a 

dva spec patroly. Ti mají mezi sebe rozděleny všechny výrobní linky. Jak hlavní linky, tak 

sublinky k nim příslušející. Linky mají rozděleny podle podobnosti dílů, které se na nich 

vyrábějí. To proto, že i konstrukce samotné linky je podobná a pro pracovníka je jednodušší 

orientovat se na podobných výrobních linkách. Schéma rozdělení je vyobrazeno na obrázku 

7 v kapitole 6.4.  

 

6.1.3. Výstup procesní kontroly  

Oba typy patrol zaznamenávají veškeré údaje o zkontrolovaných linkách do předem 

připravených kontrolních karet. Tiskopisy jsou součástí přílohy bakalářské práce.  

Weld patrola zaznamenává údaje do dokumentu k tomu určenému (označen jako Daily 

weld patrol report). V dokumentu je uveden seznam výrobních linek, které musí pracovník 

zkontrolovat. Jelikož je musí kontrolovat třikrát za směnu, je povinen zaznamenat čas 

kontroly linky, problémy, které se na lince v okamžik kontroly vyskytly a také musí ověřit, 

zda operátor výroby vyměnil svařovací hroty a časy do karty zaznamenat.  

Dokument, do kterého zaznamenává údaje Spec patrola se jmenuje Spec patrol check 

sheet a je zcela odlišný. V dokumentu jsou vypsány přesné kontrolní body, jejichž splnění 

musí patrola ověřit u každé z výrobních linek určených ke kontrole. Pokud je kontrolní bod 

splněn, do příslušné buňky dokumentu je toto splnění zaznamenáno vepsáním slova „ano“. 

Při nesplnění je do dokumentu zapsán i důvod nesplnění.  

Na všechny vadné kusy, které patrola zachytila, je napsáno datum, směna, popis závady, 

počet takto poškozených kusů a jsou umístěny na speciální, k tomu určená místa, tzv. 

neshodné zóny. Tyto výrobky jsou přehodnoceny tzv. skupinou TFT (neboli task for team). 
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TFT je týmem zlepšování, který je vytvořený z rozhodnutí vedení a je tvořen ze specialistů 

různých oddělení podniku. Úkolem týmu je prostřednictvím spolupráce specialistů všech 

oddělení usnadnit odhalení příčin vzniklých problémů a případně nastavit příslušná opatření, 

která povedou k odstranění následků a zamezení opětovnému výskytu řešených problémů. 

Stanovují a posuzují možnost řešení problému opravou či přepracováním výrobku, nebo zda 

je nutné výrobek vyřadit a zlikvidovat. V takových případech se posuzují veškeré náklady 

plynoucí z uskutečněných rozhodnutí.  

Každý z nalezených problémů je zaznamenán do karty patroly a navíc je 

prostřednictvím smartphonu s předem nainstalovaným softwarem, který vlastní každý 

operátor kvality, vyfocen, popsán a nahrán do podnikového systému TIMS. Pořízené 

fotografie jsou okamžitě dostupné z jakéhokoli počítače připojeného k podnikové síti. Tím 

jsou aktuálně vyskytující se problémy zobrazeny všem oddělením, kterých se problémy 

týkají a mohou být ihned provedena příslušná opatření.  

 

6.2. Analýza získaných dat  

6.2.1. Popis procesu zpracování dat 

Veškeré informace zaznamenané patrolami jsou zpracovávány pracovníkem kanceláře 

oddělení kvality do denních přehledů, tzv. Daily patrol reportů (doložen v příloze). V tomto 

dokumentu jsou zachyceny všechny problémy, které se vyskytly za pracovní den. V reportu 

jsou dle modelů problémy rozděleny a pospány důvody jejich výskytu, případně popsána 

nastavená dočasná opatření. Ke každému problému je doložena i fotografie. Na sumarizační, 

první straně reportu jsou v maticovém diagramu tvaru „L“ problémy rozčleněny do kategorií 

dle kontrolních bodů patrol a dle typu modelu. Z počtu problémů a denní produkce je 

dopočítána hodnota ppm (neboli parts per million) týkající se problémů zjištěných procesní 

kontrolou kvality. Vyjadřuje tedy počet výskytů problémových výrobků na jeden milion 

vyrobených kusů. Dále je v reportu bodovým diagramem zachycen vývoj ppm během 

kalendářního měsíce a vyobrazeny tři nejzávažnější problémy dne. Výpočet ppm je zobrazen 

v níže uvedeném vzorci. 

    
                         

              
           ,    (2) 

Pracovník kvality (asistent kvality nebo specialista kvality), který má v popisu práce 

analýzu dat získaných patrolami je povinen ověřit prezentovaná opatření a zajistit, aby 
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zodpovědná oddělení podniku problémy dále řešila a nastavila permanentní opatření. 

Prezentuje denní a měsíční analýzu dat manažerovi oddělení.  

Cílem vykonávané činnosti je dosáhnout co nejnižší ppm, tedy minimalizace denního 

výskytu problémů spojených s výrobou, zvláště neshodných výrobků prostřednictvím 

včasného odhalení a zajištění nastavení vhodných, trvale fungujících nápravných opatření. 

Neboli minimalizace nákladů spojených s řešením a odstraňováním vzniklých problémů.  

Další z výstupů, které jsou získány monitorováním činnosti patrol je sledování nákladů 

na opravy a likvidaci neshodných výrobků, tzv. scrap report.   

Vypracovaná analýza je denně zasílána emailem zodpovědným osobám na všech 

odděleních. Každému jsou přitom zvýrazněny problémy, které spadají do kompetence 

daného oddělení a jsou vyzváni k okamžitému nastavení nápravného opatření. Nápravné 

opatření musí být provedeno bez odkladů a musí s ním být seznámena všechna oddělení, 

kterých se opatření týká. Vždy však oddělení kvality, výroby a procesního inženýrství. 

Každé nápravné opatření musí být popsáno jako v příslušném dokumentu, který je možné 

vidět v níže uvedeném obrázku 5.  

 
Obr. 5 Záznam o nápravném opatření 

6.2.2. Analýza výsledků za sledované období 

Za poslední sledované kvartální období na svařovně modelu EL byla tímto postupem 

patrolami vysledovaná data zaznamenána a analyzována v níže uvedeném obrázku 6. Ten 

vyjadřuje četnost výskytu problémů zařazených do kategorií, které byly určeny dle 

kontrolních bodů patrol, tak jak jsou v reportech. Data byla sledována za první tři měsíce 

roku.  
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Obr. 6 Výskyt problémů dle typu za I. kvartál   

Z grafu je možné vyčíst, kolikrát se daný problém za sledované období vyskytl a jakou 

měrou se podílí na celkovém součtu všech problémů. Díky tomu je možné pomocí Paretova 

pravidla určit problémy, na které je nutné se prioritně zaměřit a pokusit se o jejich co 

nejefektivnější a trvalé odstranění.  

Je jasně patrné, že nejčastěji se vyskytujícím problémem je špatná pozice svaru, ať už 

bodového či CO2 svaru. Takový problém je ve většině případů možné opravit opětovným, 

dodatečným svařením a kontrolou, zda je svařovací robot v této pozici správně nastaven či 

seřízen. Ztráty, které z odstraňování těchto problémů vznikají, jsou spíše vícenáklady ve 

formě náhradních prací, nebo prostoje výrobní linky, která musí být seřízena pracovníkem 

procesního inženýrství.  

Dalším z často vyskytujících se problémů je nedodržení systému 3J, 5S. Systém 3J 

znamená, že materiál musí být v předepsaném množství v určené krabici či paletě na 

určeném místě. 5S je termín běžně používaný v principech štíhlého řízení. Je to soubor pěti 

základních pravidel, která je nutné dodržovat při zavedení štíhlé, čisté a přehledné výroby. 

Pro každou výrobní linku jsou předepsány přesné pozice a množství materiálu, nedokončené 

výroby a hotových výrobků a operátor je povinen toto dodržovat. Porušení může vést např. 

až k nedodržení produktivity nebo pomíchání či poškození dílů.  

Problém označený jako závada na rámu linky je velice závažný. Jedná se o jakékoliv 

potíže, které mohou způsobit nezajištění správné pozice materiálu nebo subdílu, který se do 
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rámu vkládá a je následně svařen. Nejčastější závadou spadající do této kategorie je 

uvolněný nebo chybějící kolík či zarážka pro upevnění dílu, nebo nečistoty od svařování na 

rámu a kolících. Právě tyto nečistoty mohou být příčinou toho, že výrobky neodpovídají 

rozměrovým požadavkům nebo mohou být díly poničeny již při samotném svařování. Ztráty 

plynoucí z tohoto problému jsou náklady na neshodný výrobek a vícenáklady ve formě času 

práce linky a operátora.  

Dalším z významných problémů je porušení standardu, ať už pracovního nebo 

inspekčního, operátorem výroby. Může jít o nedodržení postupu zakládání materiálu do 

linky, nevhodné skladování, nakládání s výrobky, značení, kontrolu předepsaných bodů a 

mnoho dalších pokynů, které jsou pro pracoviště závazné.  

Dle vzorce (2), uvedeného v sekci 6.2.1 byla vypočtena hodnota ppm 189,2 za 

sledované kvartální období. Během tohoto období byly interní ztráty z neshodných produktů 

celkem 3 596 €. Prostředky byly vynaloženy na opravy a likvidaci neshodných výrobků 

odhalených procesní kontrolou kvality. V tabulce 3 pod textem jsou vyobrazeny vynaložené 

náklady dle jednotlivých typů závad.  

Tab. 3 Náklady na opravy a likvidaci neshodných produktů 

 
ks Náklady (€) 

pozice svaru 230 982,66 

špatná montáž 53 1885,43 

Separace svaru 45 628,09 

pozice šroubu a matice 67 99,64 

CELKEM 395 3595,82 

 

Více než polovinou se na celkových interních ztrátách z procesních problémů podílí 

špatná montáž produktu. Ta je ve většině případů způsobena operátory výroby, neboť oni 

jsou odpovědni za všechen materiál, díly a polotovary, které do linky vstupují a také za stav 

výrobní linky, kde veškeré zarážky a kolíky vymezující pozici vloženého dílu musí být 

očištěny a nepoškozeny. I veškeré palety a krabice s materiálem, nacházející se v prostorách 

pracoviště musí být v souladu s nastaveným systémem 3J a 5S.  

Ačkoli je špatná pozice svaru nejčastěji se vyskytujícím problém, podílí se na celkových 

interních nákladech pouze 27 %. To je způsobeno závažností opravy a peněžním oceněním 

vyráběných dílů dle interních směrnic pro výpočet nákladů na opravu a likvidaci. 
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6.3. Popis nedostatků systému  

Ačkoliv je výše popisovaný systém procesní kontroly kvality nastaven již několik let, je 

podroben neustálému pozorování, analýze a zlepšování za účelem dosažení právě co nejvyšší 

efektivity. Základní principy systému jsou přebrány z poboček SW v Koreji, které byly 

založeny dříve než pobočka v Ostravě. Právě proto, je nutné systém neustále upravovat a 

nastavovat přesně dle požadavků konkrétní pobočky, tedy i vyráběných modelů a také země a 

kultury lidí.  

Prvním nalezeným problémem je, že patrola nedokáže vždy zkontrolovat všechny výrobní 

linky dle předpisu z důvodu nedostatku času. To může být způsobeno neefektivním rozdělení 

výrobních linek, které má daná patrola zkontrolovat a za které je zodpovědná. Právě jedna z 

příčin, je způsobena přebíráním systému z jiné pobočky. Původní zamýšlené rozdělení, dle 

podobnosti vyráběných dílů, není dodrženo a je v Ostravském závodu nevyhovující. Z důvodu 

výroby jiného modelu, jiné koncepce a skladby jeho ocelové kostry je i počet, struktura, 

umístění a technologie užitá ve výrobních linkách odlišná. To mělo vliv na rozestavení a také 

na rozčlenění výrobních linek na hlavní linky a jejich sublinky. Tzn., že např. linka pro výrobu 

zadního nárazníku modelu EL vyráběného v Ostravě je tvořena třemi sublinkami a hlavní 

linkou o třech pracovištích, kdežto pro výrobu stejného dílu pro model vyráběný v Koreji je 

linka tvořena pouze hlavní linkou o pěti pracovištích. Umístění linek je nevyhovující i kvůli 

zvyšování objemu výroby a dostavbě duplicitních linek pro určité výrobky. Ve výsledku jde o 

to, že i když patrola kontroluje podobné díly, výrobní linky nejsou blízko sebe a prochází halou 

k linkám, které má určeny ke kontrole. Toto nastavení s sebou nese zbytečné časové ztráty, 

které se promítají do procesu tak, že patrola nestihne pracoviště zkontrolovat přesně dle 

předpisu nebo tolikrát za směnu, jak je stanoveno. Za sledované kvartální období nebyly dle 

analýzy denních reportů patroly, zkontrolovány všechny výrobní linky dle předpisu v 17,9 %. 

Což je 138 případů ze 768 možných.  

Dalším z nedostatků systému, který je nutno vytknout, je to, že pro všechny výrobní linky a 

jejich sublinky jsou nastaveny stejné body kontroly. Množství použitých subdílů a struktura 

výrobních linek a počet pracovišť na ni, jsou různé. Pak i nedostatky a problémy, které se na 

nich vyskytují, jsou pro většinu linek a na nich vyráběných dílech specifické a pro linky 

chronické.  To znamená, že jsou závady, které se na jedné lince vyskytují opakovaně a častěji. 

Předpisy a kontrolní body jsou však jednotné pro všechny linky, což se projevuje ve výši ppm a 

nákladech s tím spojených.  
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Poslední z nalezených nedostatků systému procesní kontroly kvality se týká analýzy a 

distribuce zjištěných závěrů a dat. Navzdory správnému a přehlednému vypracování analýzy, 

která je dále distribuována zainteresovaným oddělením, navíc s přesným výčtem problémů, 

týkajících se pouze jich, nejsou problémy brány v potaz nebo nejsou řešeny, což způsobuje 

opakování problémů a závad. To má za následek příliš vysoké ppm a opět zbytečně vynaložené 

náklady na opravy nebo likvidaci výrobků.  Pracovníci zodpovědní za řešení procesních 

problémů se odkazují na nedostatek času pro vyřešení nebo komunikační šumy (nepochopení 

problému, avšak nesnaží se o něm znovu informovat), ačkoliv mají řešení a eliminaci výskytu 

procesních problémů v popisu práce. Nedostatek může být i v tom, že analýza a výzvy k řešení 

nejsou důrazně řešeny na manažerské úrovni, ale pouze mezi techniky (asistenty, specialisty) a 

tedy manažer oddělení není plně informován o povinnostech, které pracovníkovi vznikly.  

 

6.4. Návrh opatření 

Navržená opatření by měla mít za následek zlepšení fungování celého systému procesní 

kontroly kvality. Tím tedy zlepšení ve fázi odhalování problémů operátory kvality, zpracování 

jimi získaných dat a hlavně ve fázi řešení problémů a zabránění jejich opětovnému výskytu, 

což by mělo mít za následek snížení množství vynaložených prostředků na odstranění 

vzniklých vad a jejich následků. 

Prvním opatřením je změna uspořádání linek a jejich rozdělení ke kontrole mezi patroly. Pro 

usnadnění pohybu patroly mezi linkami, které musí zkontrolovat a časové úspoře by bylo 

vhodné, aby rozdělení zodpovědnosti bylo dle níže uvedeného obrázku 8, který vyobrazuje 

návrh rozdělení výrobních linek ke kontrole mezi patroly. Původní rozdělení kontrolovaných 

linek mezi patroly je vyobrazené na obrázku 7. Světle modře vyobrazené linky jsou 

kontrolovány první patrolou, za kontrolu tmavě modře vyobrazených výrobních linek je 

zodpovědná druhá patrola.  
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Obr. 7 Původní rozdělení výrobních linek ke kontrole operátorem kvality 

Z obrázku 7 je patrné, že uplatňování původního systému kontroly linek podobných výrobků 

(jako např. díl označený jako „COWL“ pro model EL a SL, nebo kompletační díly označené 

jako „SIDE INR“ a „S/OTR“, které jsou si strukturou podobné) s sebou nese nutnost delšího 

přesunu po výrobní hale.  

 
Obr. 8 Návrh rozdělení výrobních linek ke kontrole operátorem kvality 

Ve výše uvedeném obrázku 8 je vyobrazeno schéma návrhu nového rozdělení výrobních 

linek ke kontrole mezi patroly. Uplatnění nově navrženého systému kontroly výrobních linek 
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patrolou je pracovník ušetřen zbytečných přechodů po výrobní hale, čímž získává více času ke 

kontrole dané linky. Tento systém s sebou sice nese pro pracovníka nutnost orientace ve 

výrobních linkách více typů výrobků, avšak pracovníci patrol jsou obecně povinni znát 

strukturu všech výrobních linek modelu. Navíc rozdělení na patrolu první a druhou není fixní, 

tzn., že jeden operátor není vždy zodpovědný za kontrolu stejné skupiny výrobních linek. Při 

testování nového rozdělení v praxi po dobu jednoho týdne na všech směnách bylo z 60 případů 

pouze 5 nezkontrolováno dle předpisu, tedy každá linka třikrát za směnu. Ve všech případech 

byl důvod nesplnění způsoben mimořádnou událostí. To je 8,3 % oproti původním 17,9 %, což 

je zlepšení skoro o 10 %. V kvartálním období by se měl teoreticky snížit počet případů, kdy 

nebyly zkontrolovány všechny výrobní linky třikrát za směnu o 73 výskytů. Při nastavení 

tohoto systému má patrola více času na kontrolu linky, vstupních materiálů a chování operátora 

výroby, což snižuje možnost výskytu špatné montáže, jejíž odstranění je nejnákladnější a 

nejvíce se projevuje v sumě vynaložených peněžních prostředků.  

Další opatření se vztahuje k opakujícím se, specifickým problémům jednotlivých linek. Bylo 

by vhodné sepsat pro každou výrobní linku schéma vad a problémů, které se na ní opakovaně 

vyskytují a pro něž je složité nastavit permanentní nápravná opatření. Jde o vady na materiálu 

nebo polotovarech, které do linky vstupují. Je tedy ekonomičtější, aby byly odhaleny dříve než 

ve fázi finálního výrobku, nebo dokonce u zákazníka. Dle tohoto soupisu chronických vad 

určitých linek by patroly kontrolovaly linku a operátoři výroby, kteří se na linkách velice často 

mění, by byli také upozorňováni na konkrétní problémy, které se na každé lince vyskytují. Bylo 

by vhodné užít kombinaci kontroly podle původních kontrolních bodů a nově navržených bodů 

pro každou linku. Obrázek 9, který je níže uvádí příklad pro jednu výrobní linku, kdy byly 

opakující se problémy určeny na základě kvartální analýzy záznamu patroly, diskuzí 

s odpovědnou osobou za výstupní kontrolu kvality a technikem, který zpracovává stížnosti a 

reklamace ze strany HMMC.  
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 Obr. 9 Kontrolní body patroly pro díl EL COWL 

 

Dle bodů uvedených ve schématu by zaznamenala patrola výsledek kontroly do dokumentu, ve 

kterém je popsán přesný postup, předmět a místo kontroly. Takový dokument by byl vytvořen 

na základě chronických vad linky a možnostech zamezení jejich vzniku. Návrh takového 

dokumentu pro již zmíněný díl EL COWL, je uveden na obrázku 10.  

 
Obr. 10 Dokument pro záznam kontroly pro díl EL COWL 

 

Kontrolní body jsou nastaveny tak, aby byly závady odhaleny před finální montáží. To se 

projevuje ve vyřazení nebo opravě pouze polotovarů, nikoliv hotových výrobků a tím snížením 

počtu výskytu závady špatné montáže, tedy snížení ppm a snížení nákladů na opravu a likvidaci 

neshodných produktů.  
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K poslednímu z odhalených nedostatků systému, tedy neřešení nalezených problémů 

zodpovědnými odděleními lze navrhnout opatření zavedení ranních společných porad všech 

oddělení, kde budou problémy řešeny. Podobný typ porady probíhá každý pracovní den po 

začátku ranní směny a jsou zde řešeny stížnosti a reklamace ze stran odběratelů. Porady se 

účastní manažer spolu s minimálně jedním technikem každého oddělení a navíc ředitel 

společnosti. Moderátor, pracovník kvality, by prezentoval vypracovanou analýzu zjištěných 

procesních problémů za předchozí den s určením odpovědných oddělení, která jsou 

zodpovědná za nastavení permanentního nápravného opatření, pro zamezení opakovaného 

výskytu vady. Na následující poradě by příslušná oddělení prezentovala nastavená opatření a 

seznámila s jeho fungováním ostatní oddělení. Takto nastavená pravidla, která jsou obdobná 

k již zavedenému systému řešení reklamací, by zajistila řešení problému a zamezila neustálému 

opakování stejných závad. Přitom by nebylo nutné organizovat další schůze nebo porady. Tím 

by bylo zajištěno snížení ppm a vynaložené náklady na dočasná opatření a nápravu a likvidaci 

škod.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zvýšit efektivitu systému procesní kontroly kvality, který je nastaven ve 

společnosti Sungwoo Hitech s.r.o. na divizi svařovna. Problematika byla řešena pro nejvíce 

vyráběný model EL, neboli Hyundai ix35. Právě informace o podniku samotném, jeho výrobním 

programu, užitých technologiích a jeho zákaznících byly popsány v první části práce.  

V dalších, teoretických částech byly postupně vysvětleny problematiky procesu a procesního 

řízení, objasněn pojem kvalita a management kvality, vysvětlena teorie neshodných produktů a 

opatření, která se k nim váží. Dále byly popsány ekonomické aspekty managementu jakosti, tedy co 

jsou náklady na jakost a jak je lze členit. Zároveň je v této části popsáno jakými způsoby a 

metodami může výrobce tyto náklady monitorovat.  

V praktické části práce byl nejprve popsán stav aktuálně nastaveného systému procesní 

kontroly kvality, dělení operátorů kvality zodpovědných za tuto sekci, jejich působnost a 

povinnosti. Dále detailně popsány body, které jsou předmětem kontroly na každé výrobní lince, 

četnost i způsob ověření předepsaných bodů. Byl popsán výstup procesní kontroly, jak jsou data 

zaznamenávána a analyzována. V této části byly sumarizovány problémy získané z činnosti patrol 

za první kvartál roku, tedy od začátku ledna do posledního března. Problémy byly seřazeny dle 

četnosti výskytu a graficky vyobrazeno jakým poměrem se podílí na celkovém výskytu procesních 

problémů. Užitím Paretova pravidla byly určeny typy problémů, jejichž výskyt je nutné redukovat, 

čímž je možné zvýšit efektivitu celého systému. Byly vypočteny vynaložené náklady na opravu a 

likvidaci neshodných výrobků za sledované období a rozděleny dle příčiny. V poslední části 

praktické části byly popsány odhalené nedostatky systému a navržená opatření, která mají za 

následek zvýšení jeho efektivity.  

Lze tedy zhodnotit, že cíl, který byl v úvodu práce stanoven a definován byl splněn. Systém 

procesní kontroly kvality svařovny pro model EL může být následkem nastavení a dodržování 

navržených opatření zlepšen v ohledu odhalování a řešení problémů a také minimalizace výskytu 

neustále opakujících se problémů. To vše se projeví v úspoře prostředků vynaložených na opravu a 

likvidaci neshodných produktů.  
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