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1 Úvod 

Kvalita v 21. století nabývá extrémně na významu. Jedním z důvodů, proč organizace 

věnují pozornost kvalitě, jsou i souvislosti mezi kvalitou a jejím dopadem na ekonomiku 

firmy. 

Vysoká úroveň kvality, zejména užitých vlastností, které zákazníci vyžadují a ocení, se 

kladně promítne do takových ukazatelů, jako jsou tržby, zisk a podíl na trhu. Mnozí zákazníci 

považují vysokou úroveň kvality za samozřejmost. Prvotřídní kvalitou výrobků se dá také 

často překonat bariéra vstupu na trh.  

Příznivé zkušenosti s  dosahováním kvality výroby a službami se mohou projevit v podobě 

věrnosti zákazníků, v opětovném nákupu výrobků či služeb, udržení kontaktů se zákazníky a 

podobně. 

Na druhé straně existuje řada negativních souvislostí, které jsou vyvolány nedostatky 

v kvalitě. Jejich výhodou je, že se dají měřit v podobě nákladů nebo ztrát či škod. 

Žiji v Moravskoslezském kraji, kde chemický průmysl hraje velkou roli, proto jsem si 

vybral pro svou bakalářskou práci téma „Řízení kvality výrobků v chemickém průmyslu“. 

V první části práce se vychází z teoretických východisek – je podána stručná 

charakteristika pojetí slova kvalita, jsou zmíněny některé osobnosti, jejichž práce byly 

pro vývoj kvality velkým přínosem. Jsou nastíněna kritéria kvality, uvedeny některé dozorové 

orgány a akreditace, označování kvality. 

Pak jsou rozváděny některé přístupy k řízení kvality a audity. V  kapitole „Nástroje a 

metody řízení kvality“ jsou zmiňovány metody univerzálního použití, metody 

aplikované při plánování kvality, metody hodnocení kvality, důležitost analýzy způsobilosti 

procesů, formy a metody ověřování shody a řízení neshodných produktů včetně reklamací. 

Teoretická východiska jsou zakončena kapitolou o principech zlepšování kvality. 

Další část této práce pojednává o chemickém podniku v Ostravě – Mariánských Horách. 

Jde v prvé řadě o aplikování základních nástrojů zlepšování kvality ve firmě, je podán stručný 

nástin historie společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., její postavení na domácím a 

zahraničním trhu. Představeny jsou  jejich organické výrobky, jimiž se řadí ke světovým 

výrobcům. Následná kapitola se zaměřuje na zavedení a udržování systému řízení kvality 

v praxi – tedy ve společnosti BC-MCHZ. Jsou zmíněny její statistické metody, interní 

hodnocení kvality, uvádějí se řešení neshod či reklamací. 

Cílem této bakalářské práce je zmapování možností uplatnění teoretických základů 

z oblasti řízení kvality v praxi průmyslového podniku a dále seznámení se s praktickými 



2 

postupy, které souvisí s řízením kvality chemických výrobků v návaznosti na vstupy – tedy 

na dodavatelé surovin pro jejich výrobu. Je zkoumán záměr firmy, co se týče výstupů – tedy 

kvalitě finálních výrobků, která se odráží ve spokojenosti zákazníků – což je považováno za  

nejdůležitější atribut výrobní činnosti společnosti BC-MCHZ. 

Z metodologického hlediska se vycházelo z komparativních metod a pro výzkum byla 

použita metoda dotazování. 

Práce obsahuje úvod, teoretická východiska, základní nástroje zlepšování kvality 

společnosti BC-MCHZ, její systém řízení, závěr a dvacetdvě přílohy. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Pojetí kvality a stručná historie vztahu ke kvalitě 

Původem latinské slovo kvalita je pojem, který je různě interpretován, z historického 

pohledu však není pojmem neznámým. Významnou úlohu při řízení organizací však začala 

hrát až ve druhé polovině dvacátého století. O její prosazení se zasloužila celá řada odborníků. 

Kvalita se stává klíčovým faktorem úspěšnosti organizace. 

Ani nejnovější slovník jakosti zpracovaný Americkou společností pro jakost (ASQ) 

neuvádí jedinou platnou definici tohoto pojmu, odkazuje na nejrůznější vymezení tohoto 

pojmu v různých pramenech. S ohledem na celosvětovou působnost norem ISO  9000 se 

nicméně za svým způsobem oficiální považuje definice z normy ČSN EN ISO 9000:2006, 

která hovoří, že „jakost (kvalita) je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“. [8] 

Kvalita je chápána co nejkomplexněji, jako množina znaků produktu, která je podstatná 

pro zainteresované strany. Fenomén kvalita nabývá stále většího obsahu a směřuje 

k nejširšímu pojetí kvality života, dotýká se životního stylu, efektivního využití 

společenských zdrojů, trvale udržitelného života a podobně. 

Za inherentní znaky se považují takové, které jsou neoddělitelně spjaty s podstatou 

produktu. České pojmy „kvalita“ a „jakost“ byla jistou dobu jako synonyma. ČSN EN ISO 

9000 z roku 2006 přinesla následující stanovisko: pojem „kvalita“ se považuje 

za preferovaný, pojem „jakost“ se považuje za tolerovaný. [3] 

V odborné literatuře se nyní dává přednost pojmu kvalita. 

Z historického hlediska je nutno vyzvednout období druhé světové války, kdy výrazně 

zesílily požadavky na kvalitu ve výrobě. Průběh výroby byl pečlivě sledován, prováděla se 

pravidelná měření, která byla následně statisticky vyhodnocována. Požadavky na hodnoty 

technických vlastností byly stanoveny v normách (státních, oborových či podnikových) a 

představovaly základní kritérium pro ověřování kvality. Za kvalitní produkt byl považován 

výrobek či služba se stoprocentní úrovní výrobního provedení. [8] 

Postupně se ukázalo, že špičkové kvality nemůže dosáhnout podnik, který přenechal 

problémy spojené s ní výlučně na oddělení výroby. Nejprve docházelo k oddělení výroby a 

technické kontroly, která měla být tím útvarem, jenž měl dbát na kvalitu produkce. 

Ukázalo se, že pouhý výrobek plnící předepsané technologické parametry, ještě nemusí být 

na trhu úspěšný. Zákazníci zohledňovali i další požadavky, jako je pěkný vzhled, spolehlivost. 
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Tyto změny v nárocích na produkty se nutně musely odrazit u výrobců. Následně se ukázalo,  

že kvalitní výrobek či služba je záležitostí všech podnikových útvarů a že o kvalitě se 

rozhoduje již v etapě výzkumu, vývoje, konstrukce či projekce. Žádný útvar podniku nemohl 

převzít izolovaně všeobecnou odpovědnost za kvalitu. 

Tudíž byl vznesen požadavek na odpovědnost vrcholového vedení za kvalitu a její 

komplexní řízení. [8] 

S vývojem řízení kvality je spojená celá řada významných osobností. Je třeba zmínit 

alespoň některé z nich. 

Američan W. Edwards Deming začal krátce po druhé světové válce s důsledným 

zaváděním statistických metod při zabezpečování kvality produkce a formuloval čtrnáct bodů 

řízení kvality. 

Joseph M. Juran chápal řízení kvality jako nedílnou a významnou součást celkového 

managementu. Vytvořil koncept zvaný celopodnikové řízení kvality (Company-Wide Quality 

Management, CWQM). Byl jedním z prvních, kdo si začal všímat nákladů spojených 

s kvalitou. Klíčovou úlohu v pozitivním obratu z hlediska kvality jednoznačně přisuzoval 

vrcholovému managementu firem. Podle něj: „Jakost je způsobilost k užití.“ 

Armand V. Feigenbaum je znám svou koncepcí komplexního řízení kvality TQC (Total 

Quality Control), vyžadující zapojení všech funkcí v podniku do procesů zajišťování kvality 

produktů. Za garanci kvality považoval úplné splnění požadavků zákazníka. Poukázal 

na nezbytnost spolupráce různých útvarů podniku při vývoji produktů a označil ji pojmem 

simultánní engineering, položil základy ekonomických úvah o kvalitě. Podle něj: „Jakost je 

to, co za ni považuje zákazník.“ 

Kaoru Ishikawa, propagátor jednoduchých nástrojů řízení kvality, proslul jako zakladatel 

kroužků kvality – nástrojů pro zapojení řadových pracovníků do problematiky kvality.  

Philip B. Crosby obohatil přístupy řízení kvality zejména o koncepci Zero defects (práce 

bez vad), v níž zdůrazňuje, že podnik a zejména jeho vedení musí udělat vše pro to, aby se 

vady vůbec neobjevovaly. Podle něj: „Jakost je shoda s požadavky.“ 

Shingeo Shingo se ve svých pracích zaměřil na možnosti identifikace a předcházení 

vadám včetně zavedení techniky POKA-YOKE, spočívající v nalezení možností identifikace 

a eliminace chyb dříve, než způsobí vady. [8] 

Mezi české autory v oblasti kvality je nutno zmínit Anežku Žaludovou, která se výrazně 

zasloužila o prosazování principů řízení kvality v České republice. 

Japonsko a další průmyslové společnosti z některých zemí si začaly v sedmdesátých letech 

dvacátého století uvědomovat hrozící nebezpečí konkurenceschopnosti svých produktů. 
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Následovala snaha o prokazování schopnosti dodávat kvalitní produkty. Požadavky na řízení 

kvality (jinými slovy „management kvality“) byly poprvé stanoveny v normách AQAP 

(Allied Quality Assurance Publications) sloužící organizaci NATO, NASA a postupně se tato 

pravidla osvědčila i v civilních oblastech. 

V roce 1980 byla ustanovena technická komise ISO/TC 176 a výsledkem jejích činností 

byl návrh a v roce 1987 přijetí řady norem ISO 9000 pro systémy řízení kvality. Jejich 

ustanoveními se mohla řídit jakákoliv organizace v jakémkoliv státě světa. Od té doby byly 

normy ISO dvakrát revidovány (v roce 1994 a 2000). V roce 2005 byla revidována jedna 

z norem této řady – ISO 9000. 

Cesta k řízení kvality vedla od její kontroly přes regulaci výroby, zabránění možnému 

vzniku vad, zjišťování požadavků zákazníků, návrh, vývoj, nákup, výrobu, skladování, 

prodej, dopravu, instalaci, technickou pomoc a likvidaci až po zpětnou vazbu, vypovídající 

o spokojenosti zákazníků. V současné době existuje obrovské množství organizací, které 

splňují ustanovení nejrůznějších požadavků na řízení kvality. 

Pojetí kvality se zohledňuje ze čtyř hledisek jako: 

• Technická veličina,  protože produkt bude plnit stoprocentně požadované 

funkce po celou dobu užívání pouze tehdy, pokud technické parametry dosahují 

optimálních (cílových) hodnot. 

• Ekonomická veličina, protože konečným posuzovatelem produktu je zákazník 

a ten při koupi produktu posuzuje úroveň jakosti (úroveň řešení jeho problému) 

na jedné straně, ale na druhé straně také vynaložené náklady na pořízení a užívání 

produktu. 

• Sociální veličina, protože se změnou společenských podmínek a 

s pokračujícím společenským a ekonomickým pokrokem dochází i ke změně 

společenských potřeb, což se odráží i v požadavcích zákazníka na jakost. Z toho také 

vyplývá, že jakost je dynamickou veličinou, která se mění v závislosti na společensko-

ekonomických podmínkách a na čase. 

• Veličina s morálními aspekty, protože výrobce by se měl snažit vyrábět 

produkty, jejichž parametry dosahují nominálních cílových hodnot a ne produkty, 

které jsou pouze uvnitř tolerancí. Pouze nulový počet vad a nulový rozptyl okolo 

cílové hodnoty je ekonomicky a morálně správný. 
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2.2 Kritéria kvality 

Státní orgány ve vyspělých zemích si uvědomují přínos, který kvalitní výrobky a služby 

znamenají nejen z hlediska prodeje, ale i celkové kvality života ve společnosti, proto zavádějí 

různé formy státní podpory kvality. I Česká republika se řadí k těmto zemím. Byla přijata 

Národní politika podpory kvality. [8] 

„Základními cíli Národní politiky podpory kvality jsou: 

• vytvořit prostředí, v němž je kvalita přirozenou součástí života, 

• realizovat principy podpory kvality v souladu s evropskou politikou, 

• šířit povědomí o kvalitě včetně jejích přínosů v celé společnosti, 

• podporovat vzdělávání mířící ke kvalitě“ ([8], str. 10) 

Kvalita výrobků nebo služeb je výsledkem komplexu opatření. Jedním z významných 

momentů je změna povědomí o kvalitě jednak u manažerů, jednak u všech pracovníků 

organizace, která se následně musí promítnout do změny jejich postojů ke kvalitě práce, 

k pozici přiznávané zákazníkům, k tomu, jak si jsou vědomi všech důsledků souvisejících 

s vadnými výrobky. V oblasti péče o kvalitu přísluší nezbytná úloha vzdělávacím programům, 

různým tréninkovým aktivitám, kurzům a podobně. Jejich společným jmenovatelem je zlepšit 

obecné vědomosti v oblasti kvality a přístupu zabezpečování kvality. [8] 

„Kritéria kvality výsledného produktu jsou: 

• kvalita projektu (koncepce, návrh produktu), 

• kvalita všech navazujících procesů (zásobování, výroby či poskytování služby, 

balení, manipulace, skladování, dopravy, instalace, servisu), 

• kvalita použitých zdrojů v procesech, 

• kvalita firmy, která produkt nabízí“ ([8], str. 20) 

Východiskem v dosahování a prokazování kvality jsou jednoznačně požadavky 

zákazníků. Každý produkt má jako výsledek činností a procesů své interní a externí 

zákazníky. Interním zákazníkem je každý zaměstnanec organizace. Pro své aktivity přebírá 

jako vstupy výsledky aktivit svých spolupracovníků. Výsledky své práce předává dalším. 

Pro interního zákazníka je typické, že je vždy zároveň zákazníkem i dodavatelem v jedné 

osobě. Externím zákazníkem je subjekt přijímající produkt. Nejvýznamnější ve vztahu 

k výslednému plánovanému produktu je: 

• Odběratel v roli distributora, který produkt dále prodává pro účely dalšího 

zpracování nebo pro potřeby konečného užití. 



7 

• Odběratel v roli uživatele, který produkt bezprostředně používá či bezplatně 

postupuje k užití dalším osobám. Co se týče zpětné vazby, nejpoužívanějším 

nástrojem k monitoringu spokojenosti zákazníků jsou dotazníky. V praxi lze uplatnit 

tyto formáty dotazníků: formát check-listů, formát Likertův, formát numerický či 

formát verbální. 

Vyhodnocování dat je možné realizovat s pomocí standardních statistických nástrojů. 

S výsledky měření míry spokojenosti zákazníků jsou seznámeni všichni zaměstnanci 

organizace, nejen vrcholové vedení. 

Ještě precizněji je tento pojem definován speciální pracovní skupinou Evropské nadace 

pro management jakosti jako „souhrn pocitů zákazníka“, odvozený od rozdílů mezi jeho 

očekáváními a vnímanou realitou na trhu. 

Obě definice jsou v souladu s tzv. „modelem spokojenosti zákazníka.“ 

„Požadavky zákazník deklaruje na základě okamžitých vlastních potřeb, minulých 

zkušenosti a informací z okolí, včetně reklamy. Pokud se tyto požadavky plně kryjí s tím, co 

zákazník na trhu nachází a využívá, je naprosto spokojen.“ ([4], str. 175) 

Proces, který vyjadřuje míru spokojenosti zákazníků, se nazývá monitoring. 

Mezi interní zákazníky se řadí zaměstnanci, externími zákazníky jsou zprostředkovatelé, 

odběratelé a komerční uživatelé výrobků a služeb. 

Pro definování znaků spokojenosti používáme 2 základní přístupy. Přístup založený 

na zkušenostech pracovníků dodavatelské organizace a přístup, jež je založen „na naslouchání 

hlasu zákazníků“.  

Kromě zákazníků klade požadavky i společnost v podobě zákonů, nařízení a vyhlášek, jež 

musí organizace bezpodmínečně plnit. Tyto předpisy se vztahují jak na hlavní produkty 

(například požadavky na bezpečnost a nezávadnost), tak i na vedlejší produkty (odpady, 

emise do ovzduší a půdy, rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Každý stát vytváří 

dozorové a inspekční orgány pro kontrolu plnění těchto požadavků. 

Kvalita musí být zabezpečena systémově – v celé organizaci. Konkurence, která je 

pro tržní ekonomiku samozřejmá, nutí poskytovatele nabízet výrobky a služby odpovídající 

očekáváním zákazníků. V mnoha případech je nutí tato očekávání dokonce předstihovat. 

Kvalita je vnímána zákazníkem prostřednictvím vlastností poskytující užitek. Zároveň 

poměřuje tyto vlastnosti s náklady, které musí vynaložit na nákup výrobků (pořizovací 

náklady), popřípadě s provozními náklady (spojenými s užitím výrobku). Zákazník tak 

optimalizuje efektivnost vynaložených prostředků. 
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Jediným posuzovatelem kvality je zákazník, on rozhoduje o míře uspokojení jeho 

požadavků. Proto stanovují zejména v oblasti bezpečnosti a nezávadnosti produktů právní 

předpisy v jednotlivých zemích závazné požadavky na příslušné hodnoty. Jedná se o takzvaný 

oprávněný zájem (neohrozit zdraví a život občanů, jejich majetek i majetek státu a životní 

prostředí). 

K dispozici je celá škála stimulačních pobídek, které motivují podniky ke zlepšování 

kvality a zlepšení jejich image na trhu – různé značky, certifikáty a ceny, které udělují 

nezávislé organizace. [8] 

2.3 Zájem o kvalitu a ochrana spotřebitele 

Současné stádium vývoje vyspělých ekonomik vede management zejména podnikatelských 

subjektů, ale i dalších organizací z řady důvodů k zájmu o kvalitu. 

Vedle tuzemských výrobců se na scéně snadněji objevují i zahraniční konkurenti, a tak se 

zájem o kvalitu produktů dále posiluje. Snaha prodat nutí podnikatele hledat cesty 

ke zvyšování kvality produktů a ke snižování jejich cen. Akutní potřeba těchto změn 

nevzniká, jak tomu bylo v minulosti, pouze u výrobků určených na export, ale u všech 

výrobků. Nezbytnost věnovat pozornost kvalitě není vizí budoucnosti, je akutní potřebou 

dneška pro mnohé firmy ve světě je řízení kvality samozřejmostí – je jejich životním stylem. 

„Změny procesů nové technologie, inovace staví před spotřebitele stále pestřejší možnosti 

volby produktů i způsobů jejich pořízení (klasické formy prodeje doplňují pohodlné 

elektronické formy nákupů – e-commerce). 

Zákazník se naučil rozlišovat, má představu o tom, co je pro něho prospěšné, disponuje 

více informacemi a odpovědněji vybírá. Rozmanitá nabídka a široká propagace výrobků a 

služeb povzbuzují vzrůstající citlivost na úroveň kvality produktů i podmínek, za nichž jsou 

produkty prodávány a užívány. Zákazník zřejmě upřednostní produkt, který bude nejen plnit 

jeho očekávání, nýbrž mu poskytne něco navíc.“ ([8], str. 33) 

Zvyšuje se zájem státu o vytváření „projakostního“ prostředí prostřednictvím legislativy a 

podpory při vytváření organizací na ochranu spotřebitelů před nešvary podnikání. Tyto 

aktivity jsou výzvou i možným výchovným prostředkem pro podnikatelské organizace. 

2.4 Dozorové orgány a akreditace 

V odborné literatuře je možné se dočíst, že součástí všech právních úprav, týkajících se 

kvality výrobků nebo služeb, jsou i části pojednávající o dozorových institucích a o sankčních 
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důsledcích, které mohou být těmito institucemi vyměřeny v případě porušení zákonných 

ustanovení. Sankce se mohou pohybovat od stovek tisíc českých korun až do desítek milionů. 

Česká obchodní inspekce (ČOI) „kontroluje fyzické a právnické osoby prodávající zboží 

a poskytující služby na vnitřním trhu České republiky. Kontroluje dodržování obecně platných 

předpisů, vztahujících se k ochraně spotřebitele. Svou kontrolní činnost zaměřuje zejména 

na dodržování podmínek stanovených k zabezpečování zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti 

výrobků a služeb a poskytování řádných informací o nich. Dále dohlíží na to, aby spotřebitel 

nebyl klamán nepravdivými, nedoloženými a neúplnými údaji o skutečných vlastnostech 

výrobků nebo služeb.“ ([8], str. 55) 

Akreditace je oficiální uznání, subjekty akreditace mohou být laboratoře, certifikační 

orgán, či inspekční orgán, provádějící specifické činnosti jako jsou laboratorní zkoušky, 

kalibrace nebo certifikace výrobků. 

Akreditaci provádějí národní akreditační orgány. V naší zemi je to ČIA – Český institut 

pro akreditaci. Subjekty žádající o akreditaci musí splnit základní kritéria a těmi jsou 

evropské normy ČSN EN řady 45 000 a mezinárodní norma ČSN ISO 17 024 a ČSN ISO 

17 025. 

Osvědčení o akreditaci laboratoře, certifikačního či inspekčního orgánu posiluje důvěru 

zákazníků vzhledem k způsobilosti jejich systému zabezpečování kvality.  

„Akreditace v regulované oblasti je předpokladem pro autorizaci zkušební či certifikační 

organizace k činnostem při posuzování shody výrobků a k její případné následné notifikaci 

na úrovni EU.“ ([8], str. 59) 
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2.5 Označování a oceňování kvality 

Označování výrobků slouží k prokázání, že byly splněny určité požadavky na výrobky, což 

usnadňuje zákazníkům lepší orientaci ve výrobcích. 

Právní oporou v zákoně o technických požadavcích na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb.) má 

„Evropská značka shody, která vyjadřuje, že výrobek odpovídá stanoveným požadavkům a že 

při posuzování shody byly dodrženy podmínky stanovené tímto zákonem. Česká značka shody 

se používá pouze u výrobků, na něž se nevztahují předpisy Evropských společenství.  

Kromě České značky shody mohou být na dobrovolném základě označovány značkou shody 

s českou technickou normou výrobky, které neohrožují oprávněný zájem. Tuto značku 

s technickou normou mohou udělovat oprávněná zkušební a certifikační místa, pověřená 

Českým normalizačním institutem (ČNI).“ ([8], str. 60) 

V České republice je rozšířena značka Czech Made, kterou přiznává Sdružení pro cenu 

ČR za kvalitu výrobkům nebo službám. Výrobce musí být registrován v ČR, musí mít 

vytvořeny předpoklady pro stabilitu vlastností výrobků, které jsou dostupné na českém trhu. 

Značka se propůjčuje na dva roky s možností prodloužení její platnosti. 

„V posledních letech se zvyšuje význam značky BIO a Ekologicky šetrný výrobek. 

Biopotraviny pocházejí z ekologického zemědělství, které pěstuje rostliny a chová zvířata 

v harmonii s přírodou. Při výrobě biopotravin se nepoužívají syntetická ochucovadla a 

barviva, ani syntetické konzervační látky. Značku BIO certifikuje a její užívání kontroluje 

společnost KEZ, o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství). Odpovědným garantem je 

Ministerstvo zemědělství.  
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Do skupiny výrobků označené značkou Ekologicky šetrný výrobek patří výrobky, které co 

nejméně poškozují životní prostředí. Při hodnocení výrobku pro udělení značky jsou 

hodnoceny nejen vlastnosti konečného produktu a jeho likvidace, ale i celý výrobní cyklus, 

včetně použitých surovin. Odpovědným garantem je Ministerstvo životního prostředí. 

Ve světě existuje celá řada národních ekoznaček. V Evropě je nejznámější ekoznačka EU – 

The Flower, která je udělována podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 

1980/2000. 

V oblasti potravin byla na českém trhu v roce 2003 zavedena ještě jedna značka – Klasa. 

Značka má za úkol podpořit kvalitní české výrobky, usnadnit spotřebitelům na trhu orientaci 

mezi domácími a dováženými potravinami. Značku uděluje a její užívání kontroluje odbor 

pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).“ ([8], str. 61) 

Důvodem udělování cen za jakost bylo zvýraznit firmy, které dosahují dlouhodobě 

příznivých výsledků v jakosti svých finálních výrobků, později se rozšířila i na systém řízení 

jakosti a v současnosti již mnohé ceny jakosti postihují kvalitu firmy jako celku. 

Od roku 1995 se uděluje Cena České republiky za jakost. Cílem této aktivity je 

nabídnout firmám model a požadavky podnikatelské úspěšnosti (Business Excellence). [8] 
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2.6 Řízení kvality a její přístupy 

Kvalita se stala samozřejmým atributem výrobků a služeb. Aby byla na výstupu 

garantována, musí být zabezpečeno řízení kvality ve všech stádiích, tedy od okamžiku 

prvních kontaktů se zákazníkem, přes přípravu výrobku či služby, nákup, vlastní výrobu, až 

po realizaci a servis. 

„Někteří považují za kvalitní výrobek či službu, který je bezvadný, jiní očekávají co 

nejlepší parametry. V posledních letech je stále více kladen důraz na stabilitu kvality. Tu lze 

zajistit jednak důslednou výstupní kontrolou (je však drahá). Nebo lze kvalitu implementovat 

do výrobku během jeho přípravy a výroby. V tomto případě hovoříme o řízení kvality, 

respektive o systému řízení kvality QMS (Quality Management System). 

Správná laboratorní praxe (GLP – Good Laboratory Practice) stanovuje doporučení 

pro zabezpečování kvality v laboratorní praxi, zejména ve zkušebních laboratořích. 

Na počátku devadesátých let byly tyto požadavky standardizovány v podobě evropských 

norem – EN řady 45 000, od roku 2000 platí pro systém zabezpečování kvality ve zkušebních 

a metrologických laboratořích doporučení mezinárodní normy ISO 17 025.“ ([8], str. 68) 

Přístupy TQM (Total Quality Management) byly koncipovány v druhé polovině 

dvacátého století zejména v Japonsku, následně v USA a v Evropě. Na rozdíl od výše 

uvedených postupů zpočátku neprošly kodifikací do podoby norem. TQM znamená: 

• total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace, jak ve smyslu 

zahrnutí všech činností od marketingu až po servis, tak zapojení všech pracovníků 

včetně administrativy, ostrahy, a podobně, 

• quality – jde o pojetí kvality, jak ve směru splnění očekávání zákazníků, tak 

jako vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek či službu, ale i proces, činnost, 

• management – řízení je zahrnuto jak z pohledu strategického, taktického i 

operativního řízení, tak z pohledu manažerských aktivit – plánování, motivace, vedení, 

kontroly atd. 

Nelze stanovit univerzální model TQM. Východiskem je respektování obecně 

prezentovaných požadavků (zásad), jejichž praktická aplikace se v různých zemích a 

v jednotlivých firmách bude měnit v závislosti na technických, sociálních, kulturních 

podmínkách, které je při formování TQM třeba respektovat. [8] 

„Typickými rysy všech přístupů TQM jsou: 

• rozšíření zapojení vrcholového vedení ve smyslu pojmu leadership, 
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• respektování obecných principů managementu – priority, prevence, bezvadnost 

je samozřejmostí, 

• orientace na zákazníka s produkovanými výrobky a službami, a tím i posílení 

konkurenceschopnosti, popřípadě i tržní pozice, 

• uplatnění procesního řízení s respektováním správných řídících praktik, s cílem 

lepšího zhodnocení materiálu i lidských zdrojů, využití kapacit, eliminace zbytečných 

ztrát a více nákladů, 

• úsilí o trvalé zlepšování, 

• angažovanost, vysoké nasazení pracovníků, 

• účinná zpětná vazba, řízení na základě faktů.“ ([8], str. 112) 

Zavedení TQM do firemní praxe je obvykle náročnější záležitostí, než tomu je v případě 

zavádění ISO 9000. Aplikace tvrdých prvků zavádí do řízení každé firmy jistý řád, základní 

řídící struktury i nezbytná formalizovaná pravidla, jež jsou pro každého zaměstnance 

organizace směrodatná. Záleží na managementu, aby je dostupnými řídícími nástroji prosadil 

do praxe a kontrolou podpořil jejich dodržování. 

Mezi tvrdé prvky managementu patří například příkazy, pokyny, určení nadřízenosti a 

podřízenosti, stanovení pravomocí a odpovědnosti, vymezeni postupů, vedení záznamů. 

K měkkým prvkům managementu řadíme jednání, chování, vystupování, znalosti, dovednosti 

lidí, pracovní návyky. 

Výraz „leadership“ v TQM specifikuje úlohy zejména pro vrcholový management, 

od něhož se očekává, že určuje směr vývoje organizace včetně vývoje v oblasti kvality, bude 

vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou pracovníci plně zapojit do dosahování 

určených záměrů organizace. Předpokládá se, že vrcholový management naznačí jasný směr, 

jímž se organizace bude ubírat. Jde o koncipování strategických záměrů, které jsou následně 

rozpracovány do firemních strategií a plánů. [8] 

Zavádění péče o kvalitu ve smyslu TQM se výrazně dotýká kultury firmy, která závisí 

na chování, jednání, vystupování každého jednotlivce firmy. Rozhodne-li se firma pro TQM, 

bude muset vrcholový management identifikovat zásady, hodnoty a zvyklosti, které jsou 

ve firmě zaběhlé, a posoudit, zda je nebude třeba změnit či doplnit. Druhá část obsahové 

náplně pojmu leadership z pohledu TQM spočívá ve vyhledávání vhodných postupů jak 

aktivizovat, iniciovat a mobilizovat pracovníky organizace ve směru vytčených cílů. 

Doporučení norem ISO řady 9000 patří nejrozšířenějším přístupům zabezpečování 

kvality, které jsou užívány hlavně v Evropě. 
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„Normy ISO řady 9000 jsou založeny na osmi obecných zásadách, směrodatných zejména 

pro vrcholový management a platných pro jakýkoliv typ organizace: 

• zaměření na zákazníka, 

• vedení, 

• zapojení pracovníků, 

• systémový přístup k managementu, 

• neustálé zlepšování, 

• rozhodování na základě faktů, 

• vzájemně výhodné dodavatelské vztahy.“ ([8], str. 72) 

Normy ISO řady 9000 byly přijaty v roce 1987 a přibližně v sedmiletých cyklech byly 

aktualizovány. Doporučení pro systém řízení kvality jsou uvedena v několika normách ISO, 

přičemž každá z norem má jinou funkci: 

• ISO 9000:2005 (ČSN EN ISO 9000:2005) představuje úvod od problematiky 

řízení kvality ve smyslu filozofie ISO a v druhé části přináší výklad pojmů z oblasti 

managementu kvality. 

• ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009) obsahuje kritéria, podle kterých se 

posuzuje zavedený systém. 

• ISO 9004:2000 (ČSN EN ISO 9004:2000) lze využít jako metodický materiál 

pro další zlepšování QMS. 

Další systémové standardy jsou například: 

• ISO řady 10 000 slouží k podpoře, popřípadě k rozšíření systému kvality, 

v této skupině norem se jedná o normy patřící do oblasti metrologie (ISO 10 012) a 

auditování (ISO 19 011). 

Postupně byly přístupy TQM kodifikovány v podobě kritérií pro udělení ceny za kvalitu. 

Nejstarší byly požadavky japonské Demingovy ceny za kvalitu. Z konce osmdesátých let 

pochází americká Národní cena Malcolma Balbridge (NMBA – National Malcolm Balbridge 

Award). Počátkem devadesátých let byla na evropském kontinentě připravena kritéria 

pro Evropskou cenu za kvalitu (EQA – The European Quality Award). [8] 

2.7 Nástroje a metody řízení kvality 

Pro analýzu zlepšování kvality je v současnosti k dispozici mnoho nástrojů, technik a 

metod. Vznikly především na základě praxe úspěšných organizací. Přinesly jim zvýšení 

výkonnosti i spokojenosti zákazníků. Níže uvedené nástroje, techniky a metody pomohou 
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zjistit, v jakém stavu se nachází organizace jako celek nebo její konkrétní aktivity či zdroje. 

V mnoha případech jsou schopné ukázat další zlepšování. [8] 

2.7.1 Sedm základních nástrojů řízení kvality (Seven Basic Tools 

of Quality) 

Mezi důležité nástroje a metody managementu jakosti, jež se uplatňují v jednotlivých 

fázích neustálého zlepšování se řadí sedm základních nástrojů, které byly rozvíjeny 

v Japonsku zejména již zmiňovaným Ishikawou a W. E. Demingem a jež lze řadit mezi 

nástroje a metody universálního použití. Tyto nástroje slouží k uspořádání a analýze různých, 

zpravidla nečíselných informací na jejíchž základě se manažeři v určitých situacích rozhodují. 

 Tabulky a formuláře pro sběr informací (Tables and forms for collecting 

information) 

Zachycují potřebné údaje s nimiž se pak dále pracuje. 

 Vývojový diagram (Flowchart) 

Vývojovým diagramem se zobrazují posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků 

určitých procesů. Je to vhodný nástroj hlavně pro analýzu procesu, jednotlivých kroků, 

identifikací oblastí, kde se mohou objevit problémy. 

 Paretův diagram (Pareto charts) 

Tento diagram je pojmenován po italském ekonomu a sociologu. Diagram je užitečný 

pro určení priority, na které je třeba se zaměřit. Paretova analýza je založena na principu: 

80 % následků je způsobeno 20 % příčin („A majority of problems are caused by minority 

of causes“). ([1], str. 391) 

„V praxi se používá pro analýzu reklamací, analýzu neshod. V první části analýzy se jedná 

o uspořádání prostých absolutních četností položek podle četností výskytu od největší 

do nejmenší. V druhé části se vyjadřuje relativní podíl jednotlivých vad na celkovém počtu 

vad a v následném načítání – kumulování. Kumulované relativní četnosti vyjádříme jako bod 

a spojíme je křivkou – někdy také označována jako Lorenzova křivka.“ ([8],  str. 147) 

 Diagram příčin a následků (The cause – and – effect diagram = The fish 

bone diagram) 

Říká se mu také Ishikawův diagram. Přínosem je názorné a strukturované zachycení všech 

možných příčin, které by mohly vést k následkům (vada, neshoda). Cesta k následkům je 

zobrazena jako vodorovná čára s šipkou. Šipky znázorňují základní příčiny. Tento diagram 

neřeší problém, ale přehledně zahrnuje všechny možné příčiny, které umožní problém 
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rozebrat a následně řešit. V odborné literatuře se píše, že účinnost tohoto nástroje byla 

mnohokrát prokázána. [8] 

 Bodový diagram (Scatter diagram) 

„The simpliest of the seven basic quality tools. It is used to  determine the correlation 

between to variables“. ([1], str. 391) 

Někdy se mu říká korelační diagram, je jednoduchou pomůckou pro orientační zjišťování 

závislosti mezi dvěma veličinami. Vzájemné hodnoty se nanášejí na souřadnice – hovoří se 

o například silné kladné závislosti, slabé záporné závislosti, žádné závislosti atd. [8] 

 Histogram (Histogram) 

Tento nástroj převádí do sloupcových grafů nepřehledné tabulky o jedné veličině, které 

vykazují variabilitu v důsledku různých vlivů. Když je proces v obvyklém stavu, má 

histogram tvar zvonu (tzv. Gaussova křivka). 

 Regulační diagram (Control chart) 

Znázorňuje vývoj zaznamenaných hodnot v časové posloupnosti. Z tohoto diagramu je 

zjišťováno, zda byl proces stabilní či nestabilní, zda působily náhodné či vymezitelné vlivy, 

trendy procesu. Používá se jako nástroj při statistické regulaci procesů. 

K nástrojům univerzálního použití patří dále: 

 Metoda PDCA (Plan – Do – Check – Action) je obecná metoda zlepšování – 

čtyři kroky: 

• Cílem kroku Plan – vždy si vše pečlivě naplánuj – je návrh řešení 

problému. 

• Smyslem kroku Do – vyzkoušej si, jak opatření funguje – je realizace a 

pečlivé sledování jeho dopadů. 

• Krok Check – vyhodnoť – vyžaduje analyzovat shromážděné 

informace z předešlého kroku a zjistit úroveň dosažené změny. 

• Pokud je potvrzeno zlepšení, tak následuje poslední krok Action – 

trvale zaveď. 

 Brainstorming („bouření mozků“) je účinná týmová technika pro vyhledávání 

co největšího počtu nápadů, zejména v situacích, kdy je žádoucí se oprostit 

od „osvědčených“ postupů a řešení, stereotypního myšlení, kdy se očekává 

nestandardní řešení. [1], [4] 
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2.7.2 Nové nástroje řízení kvality 

Někdy se v odborné literatuře hovoří o „sedmi nástrojích managementu“ (Seven 

Management Tools). Využívají se k uspořádání a analýze verbálních údajů, na jejichž základě 

se manažeři v dané situaci rozhodují. 

 Diagram afinity (Affinity diagram) 

Je nástroj sloužící k roztřídění myšlenek (například z brainstromingu). 

 Stromový diagram (Tree diagram) 

Tento diagram umožňuje rozložit problém od obecného ke konkrétnímu, vzniká 

tzv. myšlenková mapa.  

 Relační diagram (Relational diagram) 

Slouží k odhalení vzájemných vztahů mez informacemi. Z diagramu je patrné, která 

veličina je příčinou a která následkem. „Celkové znázornění pak ukáže na začátku hlavní 

(klíčovou) příčinu a na konci klíčový následek“. ([8], str. 152) 

 Rozhodovací diagram 

Pomocí tohoto diagramu je možné vypracovat plán rizik a připravit preventivní opatření. 

 Síťový diagram (Network diagram) 

Znázorňuje průběh procesu, jež obsahuje řadu činností v různých časových návaznostech. 

Výsledkem je harmonogram procesu (Ganttův časový diagram). 

 Maticový diagram (Matrix diagram) 

Spojuje různorodé skupiny informací. 

 Analýza maticových dat (Matrix Data Analysis) 

Je důležitá v situaci, kdy se analyzují vztahy mezi více dimenzemi. [1], [4] 

2.7.3 Ostatní nástroje 

– Nástroje používané při plánování kvality: 

o Metoda QFD (Quality Function Deployment) je metoda, která má 

usnadnit převedení požadavků zákazníků do inherentních znaků produktu či 

procesu. 

o Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – analýza příčin 

vad a jejich důsledků, zabývá se zkoumáním možných vad systematicky. 

o Metoda FTA (Fault Tree Analysis) je alternativní k metodě FMEA – 

zabývá se analýzou a identifikací všech možných příčin, které způsobují vady, 

kdežto metoda FTA je postup od celku k dílčím příčinám. Obě jmenované 
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metody se přednostně používají jako preventivní nástroj odhalení nedostatků 

v etapě přípravy nových výrobků. 

o Metoda POKA-YOKE – tato metoda má hledat možnosti, jak zabránit 

vadám. Je zaměřena na náhodné – neúmyslné chyby, kterých je možno se 

dopustit při výrobě i při používání výrobku. V procesu mohou být využívána 

signalizační, vizuální značení či automatické pojistky pro vypínaní strojů. 

o Metoda DOE (Design of Experiment) – navrhování pokusů, slouží jako 

nástroj zlepšování výrobků či technologie. 

– Nástroje používané pro monitorování a zlepšování procesů: 

o Statistické přejímky – provádí se výběrová kontrola, podle výsledků 

se rozhoduje o přijetí či zamítnutí celé dodávky. 

o Statistické regulace 

o Analýza způsobilosti 

„Významným faktorem určujícím jakost produktů je jakost procesů, kterými tyto hodnoty 

vznikají. Vhodným kritériem pro hodnocení jakosti procesů je jejich způsobilost, kterou lze 

charakterizovat jako schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná 

kritéria jakosti.“ ([4], str. 344) 

Pro hodnocení způsobilosti procesů se používají indexy způsobilosti, kdy se porovnává 

maximálně přípustná variabilita hodnot sledovaného znaku jakosti s jeho skutečnou 

variabilitou dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. 

Nejčastěji se používají indexy Cp a Cpk, posuzují potenciální a skutečnou schopnost 

procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. 

Indexy způsobilosti: 

Index Cp – vypovídá o schopnosti procesu pracovat s určitou přesností 

USL – horní mez technické specifikace 

LSL – dolní mez technické specifikace 

USL – LSL je toleranční pole 

σ = směrodatná odchylka   ([4], str. 348) 

Zjištěné výsledky: 

Cp ≤ 1: nezpůsobilý proces, je třeba zavést 100 % kontrolu, aby se vytřídily neshodné 

jednotky, do budoucna je třeba zlepšit průběh procesu, zvýšit jeho způsobilost 

Cp > 1: existuje rezerva mezi požadovaným a skutečným rozmezím kolísání, způsobilý 

proces je hodnota indexu od Cp = 1,33 
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Index Cpk – informuje o okamžité způsobilosti – co je proces schopen produkovat 

při aktuálním seřízení 

Porovnání obou indexů přináší informace: jsou-li výsledky stejné, je proces vycentrován, 

nejsou-li stejné je skutečný střed procesu posunut, index Cpk je pak menší než index Cp. 

Všechny procesy vykazují variabilitu, ale většinou jsou navrženy tak, aby produkovaly 

kvalitní produkty. Právě díky variabilitě se může snadno stát, že proces nesplní zákazníkovy 

požadavky. 

– Nástroje hodnocení kvality (ať už je to představa uživatele, norma, právní 

předpis apod.). Jedná se o zejména o spotřebitelské testy, nebo kvalimetrické 

metody. Výsledkem porovnání je buď konstatování shody, neshody, či stupně splnění 

požadované hodnoty pomocí indexu. 

Cílem kontroly jakosti ve výrobě je objektivně posoudit míru shody mezi požadavky a 

skutečností, identifikovat odhalené neshody, zpracovávat výsledky kontroly a při odhalení 

příčin neshody produktů realizovat nápravná opatření. 

V odborné literatuře se uvádí, že konkrétní systém kontroly jakosti v organizaci musí být 

definován ve vztahu k charakteru výrobních procesů či výrobků. 

Řízení neshodných produktů je významnou součástí funkčního systému zabezpečování 

kvality v každé organizaci. 

„S dalším vývojem managementu jakosti zaměřeného zejména na prevenci bude rozsah 

činností představující řízení neshod klesat s poklesem podílu neshodných produktů, avšak 

z principu neustálého zdokonalování procesů plyne, že procesy řízení neshod zcela 

nezaniknou. Setkáváme se s pojmy jako: neshoda – nesplnění požadavku, vada – nesplnění 

požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifickému použití, neshodný produkt, oprava, 

přepracování – opatření provedené na neshodném produktu, aby byl ve shodě s požadavky 

atd.)“ ([4], str. 167) 

Součástí hodnocení neshody je i posuzování míry zavinění konkrétního pracovníka 

na vzniku neshodného produktu. Konkrétní případy pak řeší tzv. škodní komise. 

„Jedním z cílů budování systému managementu jakosti je vytvoření podmínek 

pro systematickou minimalizaci odchylek skutečného plnění požadavků od jeho specifikace. 

Nástroje, které umožňují dosáhnout uvedeného cíle, jsou okamžitá opatření, opatření 

k nápravě a preventivní opatření, ta představují nejvyšší možný stupeň aktivit k zajištění 

minimalizace odchylek skutečnosti od požadavků. 

Preventivní opatření jsou výsledkem identifikace potenciálních zdrojů neshody, stanovení 

pravděpodobnosti jejího vzniku a významu jejich účinku.“ ([4], str. 348) 
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Reklamace představují vždy tu nejméně vítanou formu zpětné vazby od zákazníků, avšak 

budou i nadále standardní součástí života organizací a tedy se předpokládá, že organizace 

budou mít vytvořeny postupy a mechanismy pro efektivní práci se stížnostmi, reklamacemi. 

Podle statistiky až každý 25. nespokojený zákazník skutečně zboží reklamuje, důvody jsou 

pohodlnost, přílišná slušnost zákazníka, nedostatek nabídky konkurence a substitutů na trhu, 

vyšší výdaje spojené s reklamováním a podobně. [4] 

Auditování 

„Interní auditování se stalo nutnou součástí procesů systému managementu jakosti už 

od roku. 1987, kdy je mezi požadavky zahrnula i první z norem ISO 9001. V současnosti 

představuje nesporně nejvyužívanější nástroj přezkoumání stavu systému managementu 

jakosti. Audit je normou ČSN EN ISO 9000 definován jako „systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit 

rozsah, v němž jsou splněna kritéria“. ([4], str. 249)  

Auditoři nesmí být v žádném ohledu závislí na prověřovaném procesu, produktu. 

Ke kritériím auditu patří jak interní dokumentace, tak závazná externí legislativa. 

V systémech managementu jakosti rozlišujeme několik druhů auditů. Interní audity bývají 

mnohdy charakterizovány jako aktivity, které vykonávají zaměstnanci organizace sami, 

zatímco externí audity jsou vedeny jinými organizacemi. Závěrů z interních auditů využívá 

výhradně sama auditovaná organizace (a především její vrcholové vedení), zatímco závěrů 

z externích auditů využívají i jiné organizace, např. zadavatelé zakázek, odběratelé (potom se 

jedná o audity druhou stranou), certifikační orgány (audity třetí stranou). 

Audity jsou specifickou formou kontrolní činnosti, jejichž smyslem je nezávisle 

systematicky a objektivně hodnotit prověřovaný předmět s cílem stanovit rozsah, v němž jsou 

splněna kritéria auditu. Audity (prověrky) kvality představují specifickou formu kontroly, 

která může být zaměřena jak na výrobky (služby), tak na procesy, při kterých výrobky 

vznikají, předmětem auditu ovšem může být i systém řízení kvality. [4] 

• Výrobkový audit – předmětem auditu jsou finální výrobky. Audit se provádí 

u náhodně zvolených výrobků uložených ve skladu expedice, či přímo u výrobků 

připravených k expedici. 

Kromě funkčních vlastností výrobku se hodnotí způsob jeho zabalení, úplnost 

vybavení návodem na obsluhu, kompletačními díly, vizuální závady apod. 

• Procesní audit – audit procesů je zaměřen na firemní procesy (marketingu, 

vývoje, nákupu, výrobní/provozní činnosti, prodeje, servisu). 
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• Systémový audit – předmětem auditu systému řízení kvality je zavedený 

systém kvality. Pokud má organizace zaveden QMS ve smyslu normy ISO 9001, lze 

při přípravě auditu vyjít z požadavků normy. 

„Současná podoba norem ISO řady 9000 zavedla či zdůraznila tyto požadavky: 

• zvýšený důraz na roli vrcholového managementu, 

• zohlednění zákonných požadavků, 

• monitorování informací o spokojenosti zákazníků jako ukazatele výkonnosti 

systému, 

• neustálé zlepšování kvality, 

• věnování zvýšené pozornosti dostupnosti zdrojů, 

• rozšíření měření na systém, procesy a produkt, 

• analýza shromážděných dat o výkonnosti systému řízení kvality.“ ([8], str. 110) 

obr. 2.7.3 Druhy auditů v systémech managementu jakosti [4] 

Benchmarking – (bench – laťka) je velmi rozšířenou metodou, zaměřuje se na důkladné 

analýzy vlastních možností (jak to děláme my?) a jejich porovnání u konkurence (jak to dělají 

jiní?). Stěžejním měřítkem pro porovnání se samozřejmě opět orientace na spokojenost 

zákazníků. [8] 

„Poskytuje vstup pro stanovení měřitelných výkonnostních cílů. Benchmarking by měl 

poskytovat impuls pro vývoj nových návrhů a procesů.“ ([5], str.89) 
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2.8 Principy zlepšování kvality 

Systém řízení kvality musí vytvořit podmínky k iniciaci a fungování mechanismu 

zlepšování kvality. 

Smyslem tohoto zlepšování kvality je zmenšení variability výsledných znaků kvality a 

přiblížení jejich hodnot cílové hodnotě, požadované zákazníkem anebo legislativou. 

Zlepšování kvality by mělo být založeno na těchto principech: 

• zlepšovat kvalitu nepřetržitě, 

• předpokládat změny zákazníkových potřeb, 

• být neustále zdravě nespokojen se stávající úrovní výkonností, 

• využívat benchmarkingu ke zlepšování konkurenční schopnosti, 

• zaměřit se na činnost organizace jako celku, takže na všechny procesy 

ve spirále kvality způsobem a v míře, která odpovídá cílům kvality, 

• opírat se o fakta a zaměřit se na studium a zmenšování variability, 

• nezůstávat na povrchu jevů, nýbrž odhalovat příčiny problémů a řešit klíčové 

příčiny, 

• řešit nejen problémy již vzniklé, nýbrž identifikovat i problémy potenciálně 

hrozící, 

• nalézt způsob jak zopakovat dobrý výsledek, 

           měřit pokrok. [8] 

Formy nepřetržitého zlepšování jsou například: 

Model excelence EFQM (European Foundation Quality Management) představuje rámec 

pro hodnocení výkonnosti organizace vytvořený Evropskou nadací pro management kvality 

původně pro účely udělování Evropské ceny za kvality. EFQM definuje excelenci jako 

vynikající praxi v řízení organizace a v dosahování výsledků. 

Model CAF (Common Appraisal Frame – Společný hodnotící rámec) vychází z modelu 

excelence EFQM. Jeho základem je sebehodnocení, které pomáhá organizacím identifikovat 

jejich silné stránky a příležitosti ke zlepšování. 

Six Sigma je postup, který byl vyvinut v osmdesátých letech společností Motorola. Je 

symbolem perfektnosti a dobrých ekonomických výsledků. Usiluje o eliminaci výskytu 

neshod a tím i o zvýšení produktivity a ziskovosti podniku. 

Dalšími jsou: Kaizen, Global 8D, deník kvality (Quality Journal). 



23 

3 Základní nástroje 

Společnost BorsodChem – MCHZ, s.r.o. využívá některých vybraných nástrojů a metod 

nabízející užitečné postupy, které se dají využít v různých situacích. Obvykle pomáhají 

shromáždit potřebné informace, uspořádat je do logických souvislostí, seřadit od obecných 

ke konkrétním, najít mezi nimi vztahy. Výsledkem je předložení informací k další analýze 

nebo k přímému rozhodnutí. 

Firma bude blíže představena, co se týče jejího výrobního portfolia výrobků, ve čtvrté 

kapitole. 

Nyní se zaměřme na aplikování jejich základních nástrojů k neustálému zlepšování kvality. 

3.1 Základní nástroje řízení kvality BorsodChem – MCHZ, s.r.o. 

 Tabulky a formuláře pro sběr informací 

Tento nástroj firma hojně využívá a jejich význam spočívá v systematickém uspořádání 

informací a vždy slouží konkrétnímu účelu. 

Většina dat pořizovaných v BC-MCHZ je k dispozici převážně v elektronické podobě ve 

formě databázových souborů vytvářených softwarem SAP. V případě dat vedených "ruční" 

formou (např. v provozních záznamech) se tyto pro případ řešení konkrétního problému 

přepisují do elektronické formy. Před vlastním zpracováním dat je nejdříve zpracovatel 

upravuje podle toho, jaký je cíl jejich dalšího vyhodnocení. Pro tvorbu databázových souborů 

a pro manipulaci s již vytvořenými elektronickými soubory se v BC-MCHZ používá 

tabulkový program, nejčastěji MS EXCEL. Podle rozsahu dat a účelu zpracovává pak 

pověřený zaměstnanec KEB. Používají se také koláčové grafy pro názornost a přehlednost. 

Některé konkrétní příklady jsou uvedeny v přílohách č. 11, 17, 18, 19, 20. 

 Vývojové diagramy 

Firma je používá pro názorné zobrazení procesu, přispívající k jeho lepšímu pochopení a 

vymezující postavení pracovníků zapojených do procesu. Vývojové diagramy organizace 

obsahují grafické symboliky, jež znázorňují: 

– počátek a konec 

– zpracování, proces, činnost 

– rozhodování 

– dokument, záznam 

– spojka, konektor 

Konkrétní příklady viz přílohy č. 9, 10. 
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 Histogramy  

Histogramy se v podniku využívají při velkém počtu měřených dat pro přehlednost. 

Naměřené hodnoty se převádějí do sloupcových diagramů, přičemž výška sloupců je 

vyjádřením četností prováděných měření – viz příloha č. 21. 

 Regulační diagramy 

 Regulační diagramy slouží k verifikaci zkušebních metod, rovněž se používají 

pro přehlednost, kdy se hodnotí, zda je proces ustálený – viz příloha č. 22, která znázorňuje 

denní diagram destilace cyklohexylaminu. 

 Paretův diagram 

Paretův diagram z hlediska teoretického se dá použít i pro analýzu reklamací a analýzu 

neshod. Jelikož ve společnosti BC-MCHZ je četnost reklamací z pohledu objemu produkce 

na velice nízké úrovni, není Paretova analýza využívána. 
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3.2 Nástroje univerzálního použití pro zlepšování kvality 

 Metoda PDCA 

Tato metoda je využívána v případě potřeby, jestliže odběratel žádá například změnu, 

vylepšení některého jakostního parametru, je nutné ověřit v praxi, zda-li je to možné a jak 

vylepšení dosáhnout. K tomu je potřeba spolupráce výroby (realizátor) a laboratoře 

(kontrolor), kde se výsledky měří, zaznamenávají a vyhodnocují. 

V případě, že je ověřeno, že vylepšeného parametru je možno pro zákazníka dosáhnout, je 

pro něho zavedena nová norma jakosti, která je dále součástí kontraktu a na obchodnících je, 

aby vyjednali odpovídající navýšení ceny v souvislosti s vyššími výrobními náklady za 

podmínky konkurenceschopnosti. 

 Brainstorming 

Tento nástroj se ve firmě aplikuje k řešení nově se vyskytnuvších se problémů. Těchto 

týmových jednání se zpravidla zúčastňují zástupci jednotlivých úseků. 

Například: V poslední době firma řešila problém opakujících se stížností zákazníků 

(hlavně mimoevropských) na kvalitu ocelových sudů, ve kterých je zboží do zámořských 

teritorií dodáváno. Stížnosti se týkaly především promáčklých obalů a také jejich koroze, kdy 

není obsah – zboží poškozeno. Problém byl řešen průřezově – jak s výrobou (manipulaci 

s obaly před expedici), tak s obchodním úsekem, který je zodpovědný za nákup kvalitních 

obalů, zvažovala se i alternativa nákupu obalů se silnější stěnou – dražší. Každá takováto 

zásilka je těsně před vlastní expedicí opětovně zkontrolována a je pořízena fotodokumentace 

o jejím stavu, kterou je pak možno použít v případě stížnosti zákazníka. Toto se považuje 

za nestandardní řešení. 

Co se týče ostatních nástrojů, firma používá při plánování kvality metodu QFD, což je 

metoda která se orientuje na požadavky zákazníků. 

3.3 Nástroje používané pro monitorování a zlepšování procesů 

K nástrojům používaných pro monitorování a zlepšování procesů organizace uplatňuje 

statistické přejímky u zavedených dodavatelů základních surovin (benzen, čpavek). Další 

údaje viz kapitola 4.8. 

 Analýza způsobilosti 

Statistické hodnocení vybraných poloproduktů a produktů je prováděno v rámci 

vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů jednou za pololetí a slouží jako podklad 

pro zpětný přehled o průběhu výroby. 
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2% 14%
2%

82%

Cpk<1.00

1.00<Cpk<1.33

1.33<Cpk<1.66

Cpk>1.66

Roční statistické hodnocení vybraných produktů slouží jako podklad při uzavíraní dalších 

kontraktů a jako celková informace o kvalitě expedovaných produktů v uplynulém roce. 

Statistické charakteristiky jsou počítány za uvedené období pro nejméně 12 hodnot. Index 

způsobilosti procesu Cpk je počítán jen pro počet dat větší než 30 (viz příloha č. 19, 20). 

Ve statistickém hodnocení QMS se sledují následující hodnoty: parametr, jednotka, 

specifikace, norma kvality (hodnotí se až 5 norem kvality), minimální a maximální hodnoty, 

průměr, Cpk, směrodatná odchylka a počet sběrných dat. 

Z tabulky v příloze č. 19 je patrno, že rozložení intervalů Cpk u všech tří norem kvality 

pro anilin za rok 2010 byl 100 %, to znamená, že Cpk je větší než 1,66. 

Kdežto u cyklohexylaminu (viz Příloha č. 20) byly hodnoty 2 % Cpk < 1,00; 

14 % 1,00 < Cpk < 1,33; 2 % 1,33 < Cpk < 1,66; 82 % Cpk > 1,66. 

Některé nízké hodnoty byly způsobeny velkým rozptylem hodnot, avšak mez specifikace 

nebyla překročena u žádného parametru. 

 

Rozložení intervalů Cpk  u vybraných norem kvality CHA za rok 2010 

 Kvalimetrie 

Kvalimetrie, která slouží k nástrojům hodnocení kvality, není společností využívána. 

Avšak tato bakalářská práce obsahuje navržení možného vylepšení systému řízení kvality, a 

tedy je doporučováno tento systém rozšířit o kvalimetrickou metodu. O této metodě se dále 

pojednává v kapitole 4.7. 

 Benchmarking 

Firma BC-MCHZ porovnává kvalitu svých výrobků také s konkurencí. Je možno 

konstatovat, že z kvalitativního hlediska jsou výrobky BC-MCHZ plně srovnatelné s předními 

konkurenčními světovými výrobci chemických výrobků. Mnohé z nich jsou na samé hranici 

současného technického poznání. 
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3.4 Audity a interní dokumenty 

 Audity 

Interní audity kvality slouží jako nástroj k ověření shody QMS s požadavky mezinárodní 

normy, k údržbě QMS a k ověření jeho efektivnosti. 

Pro plánování, přípravu a provádění interních auditů kvality jsou vytvořeny 

dokumentované postupy. Tyto audity kvality jsou plánovány v půlročních intervalech 

s ohledem na stav a důležitost auditovaných procesů a oblastí. 

Auditoři provádějící audit ověřují realizaci nápravných opatření, účinnost nápravných 

opatření je kontrolována následnými audity. O provedených auditech jsou vedeny záznamy 

(viz příloha č. 17). 

Zaměstnanci provádějící audity jsou pravidelně proškolováni a je zajištěna jejich 

nezávislost k prověřovaným činnostem. 

Pro monitorování a měření procesů v BorsodChem MCHZ jsou používány vhodné metody, 

které prokazují schopnost procesů dosáhnout plánovaných výsledků. Pokud není plánovaných 

výsledků dosaženo, je přijímáno nápravné opatření. 

Program interních auditů zpracovává pověřený zaměstnanec KEB. 

Procesy jsou auditovány integrovaně (QMS/EMS/BS) s minimální četností jedenkrát 

za dva roky. K náležitostem auditu patří také jeho iniciace včetně jmenovacího dopisu, který 

obsahuje: jmenování vedoucího auditora, útvar, který má auditor prověřit, dokumentaci BC-

MCHZ, jejíž praktické naplňování má audit prověřit, cíle auditu, procesy, kterých se audit 

týká, jména členů auditorské skupiny, číslo předchozího auditu, určení termínu předání 

souhrnné zprávy z auditu. Minimálně 1 týden před provedením auditu, vedoucí auditorské 

skupiny zasílá auditorovanému „oznamovací dopis“.   

Externí firmy, které vykonávají činnost v areálu BorsodChem MCHZ jsou auditovány také 

s minimální četností jedenkrát za dva roky. 

 Interní dokumenty 

Nejčastěji požívané jsou: vnitřní normy kvality; statistické listy; záznamy z IHK; 

reklamační řád pro produkty a suroviny; neshody, nápravná a preventivní opatření; příručka 

kvality; statistické metody a další. 
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4 Systém řízení 

4.1 Nástin historie chemického podniku v Ostravě – BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v současné podobě navazuje na tradiční chemické 

výrobky, jejichž vznik se datuje již do roku 1927. Dnešní nosné výrobky společnosti – anilin 

a cyklohexylamin – mají svůj počátek v roce 1962. Nejvýznamnější investice společnosti – 

anilinový blok – byla uvedena do provozu v roce 1985. Na anilinový blok navázala nová 

výrobna cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová výrobna speciálních 

aminů. Přes všechny organizační změny, kterými společnost během své existence prošla, lze 

za klíčový považovat vznik akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 1990, 

k němuž došlo transformací ze státního podniku. 

V dubnu 2000 maďarská společnost BorsodChem odkoupila větší část odštěpného závodu 

Aliachem, Moravské chemické závody. Název nově vzniklé společnosti je BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. 

Dnes je tato společnost plně integrována v nadnárodní společnosti BorsodChem Zrt. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., vlastní technologie a know-how výroby klíčových produktů a je 

schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do Japonska, kde 

úspěšně provozují již dvě velkokapacitní jednotky. 

4.2 Postavení společnosti na domácím a zahraničním trhu 

Společnost vyrábí a prodává chemické výrobky jak anorganického, tak především 

organického charakteru. Jak již bylo řečeno patří mezi významné světové výrobce aminů, 

zejména anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a celé řady speciálních aminů. 

Portfolio anorganických výrobků, dodávaných na trh je tvořeno vodíkem a koncentrovanou 

kyselinou dusičnou. 

Na tržbách se nejvíce podílí anilin, který představuje dvě třetiny tržeb. 

Po celosvětové krizi, která zasáhla i chemický průmysl došlo v roce 2010 opětovně 

k celkové stabilizaci, případně i ke zvýšení tržních podílů v některých významných 

evropských i zámořských teritoriích. 

Téměř veškerá produkce BorsodChem MCHZ, s.r.o., je stabilně určena pro export. Podíl 

tržeb z exportu dosahuje 95% z celkových tržeb. Cílem exportu anilinu, cyklohexylaminu, 

dicyklohexylaminu a speciálních aminů jsou převážně evropské trhy. Významný je ovšem i 
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tržní podíl společnosti na zámořských trzích, a to převážně v případě cyklohexylaminu a 

dicyklohexylaminu – USA a Indonésie. 

Pouze 5 % z celkových tržeb z prodeje výrobků je realizováno na tuzemském trhu. 

Spotřeba výrobků společnosti v České republice je malá v porovnání s ostatními trhy, což je 

důsledkem toho, že těžiště spotřeby výrobků BC-MCHZ je v zahraničí. 

4.3 Charakteristika základních výrobků 

• Anilin 

Tento výrobek tvoří největší podíl na tržbách společnosti. Jeho použití je široké, slouží 

jako základ pro výrobu MDI, tj. výchozího polotovaru ve výrobě polyuretanových hmot. 

Anilin je s úspěchem používán rovněž jako poloprodukt pro výrobu gumárenských 

chemikálií, konkrétně se jedná o urychlovače vulkanizace a antidegradanty. Okrajově je anilin 

aplikován při výrobě barviv, farmaceutických přípravků a dalších chemických výrobků. 

Obchodní název je anilin technický; sumární vzorec: C6H7N, strukturní vzorec: 

 NH 2 

  

Anilin je olejovitá, bezbarvá kapalina, charakteristického zápachu, na vzduchu hnědne. 

Vyrábí se redukcí nitrobenzenu vodíkem za přítomnosti katalyzátoru a čistí se destilací. 

Metody, kterými se provádí analýza obsahu jiných látek jsou: GC – plynová 

chromatografie, PG – polarografie, KF – Karl Fischerova titrace, AS – absorbční 

spektrofotometrie. 

Anilin se dodává v železničních cisternách nebo autocisternách, popřípadě v ocelových 

(eventuálně pozinkovaných) sudech. 

• Cyklohexylamin 

Tento výrobek je vyráběn z anilinu, v Evropě a v USA se používá hlavně k výrobě 

gumárenských chemikálií a rovněž jako urychlovač vulkanizace. Převládající aplikací 

cyklohexylaminu v jihovýchodní Asii je výroba umělých sladidel (cyklamátů), a v případě 

evropského i severoamerického trhu je také používán jako jedna z chemikálií pro úpravu 

napájecí vody parních kotlů (především v elektrárnách). 

Obchodní název je cyklohexylamin technický, sumární vzorec C6H13N, strukturální 

vzorec:  

Cyklohexylamin je bezbarvá, čirá kapalina, vyrábí se hydrogenací anilinu. 
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Metody, kterými se provádí analýza obsahu jiných látek jsou: GC – plynová 

chromatografie, KF – Karl Fischerova titrace. 

• Dicyklohexylamin 

Obchodní název je dicyklohexylamin technický; sumární vzorec: C12H23N; strukturní 

vzorec: 

 

NH 

   

Dicyklohexylamin je bezbarvá, čirá kapalina, charakteristického zápachu. 

Vyrábí se katalytickou disproporcionací cyklohexylaminu v plynné fázi. 

Metody, kterými se provádí analýza obsahu jiných látek jsou: GC – plynová 

chromatografie, KF – Karl Fischerova titrace. 

Používá se především v gumárenském průmyslu a při výrobě antikorozních přípravků. 

4.4 Zavedení a udržování systému řízení kvality 

Podnik klade důraz na spokojenost zákazníků, kterým jsou poskytovány produkty 

v požadované kvalitě, rozsahu a čase tak, jak je dohodnuto v obchodních smlouvách. 

Se zákazníky jsou udržovány partnerské vztahy umožňující předcházení problémům a 

podporující vzájemnou důvěru. Spokojenost zákazníků je sledována a vyhodnocována. 

Neprodleně jsou prováděna veškerá opatření, která účinně zamezí výskytu reklamací nebo 

stížnosti zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání. 

Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni v metodách a nástrojích zlepšování procesů a je 

podporována týmová spolupráce při řešení problémů. Ve vztazích mezi útvary je uplatňován 

princip „interního zákazníka“. Zaměstnanci jsou vytvářením vhodných pracovních podmínek, 

podporujících rozvoj iniciativy a tvůrčího myšlení, motivováni k neustálému zlepšování 

systému řízení kvality. 

Je usilováno o dlouhodobou prosperitu vlastníka, založenou především na růstu tržní 

hodnoty firmy. Péče o kvalitu produktů je vnímána jako nedílná součást strategie firmy. 

S veřejností jsou budovány korektní vztahy na základě otevřené komunikace. Žádný 

produkt není na trh uváděn dříve, dokud není úspěšně ověřena jeho bezpečnost, spolehlivost a 

soulad s obecně závaznými předpisy. Při řízení kvality je prosazován systémový přístup 

podporující obdobné aktivity i v péči o životní prostředí a bezpečnost. 

S dodavateli jsou budovány a posilovány dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy. 

Při obchodních vztazích jsou preferováni dodavatelé způsobilí pro systém řízení kvality. 
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Při řízení kvality je uplatňován procesní přístup spolu s principem neustálého zlepšování 

firemních procesů. Do zlepšování firemních procesů je formou týmové spolupráce zapojen 

co nejširší počet zaměstnanců. 

V BC-MCHZ je vytvořen, udržován a rozvíjen QMS jako nástroj k dokonalému plnění 

požadavků zákazníka a k neustálému zlepšování firemních procesů/činností. Veškeré procesy 

BC-MCHZ jsou členěny následovně: 

o Hlavní procesy – potřebné pro realizaci produktů BC-MCHZ souvisí 

přímo s uspokojováním požadavků zákazníků a zainteresovaných stran. 

o Podpůrné procesy/činnosti – podporují funkci hlavních procesů. 

o Řídící procesy/činnosti – určují řízení, směr a rozvoj firmy, respektive 

monitorují výkonnost jednotlivých procesů. 

4.5 Interní hodnocení kvality 

Dokument IHK (Interní hodnocení kvality) stanovuje zásady pro jednotné provádění 

interních hodnocení kvality výrobních skupin, vymezuje jejich účel, náplň a okruh podkladů 

zpracovaných odborem KEB (Odbor kvality, ekologie a bezpečnosti) k hodnocení kvality 

výrobků BC-MCHZ a je závazný pro všechny zaměstnance, jež se hodnocení účastní. 

Stanovuje zásady a odpovědnosti při aplikaci statistického sledování výrobních procesů, 

při ověřování a zlepšování kvality výrobků BC-MCHZ. Získané statistické výsledky přitom 

neslouží jen pro vnitřní potřeby BC-MCHZ, ale i ke zlepšování kvality obchodních vztahů 

s odběrateli a dodavateli. Dokument slouží zároveň i jako návod, dle kterého se mohou 

statisticky zpracovávat libovolná data. Statistické výsledky jsou vyjadřovány ve formě jak 

číselné, tak ve formě grafických závislostí. 

IHK je nástrojem udržování a zlepšování QMS BC-MCHZ, je součástí procesu, který 

zahrnuje: 

• pravidelné vyhodnocování úrovně zabezpečování kvality výrobků BC- MCHZ, 

• vlastní zasedání, na kterém se jednotliví účastníci podílejí na řešení vzniklých 

neshod a na preventivní eliminaci vzniku dalších neshod,   

• promítnutí závěrů do zprávy z IHK a jeho distribuce. 

Účelem IHK je: 

• sledovat kvalitu surovin, obalů, poloproduktů, produktů a procesů, vyjadřovat 

ji měřitelným způsobem (v číslech, grafech, ukazatelích) a zajišťovat její trvalé 

zlepšování, 
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• řešit vzniklé reklamace, stížnosti a všechny další problémy v oblasti kvality 

se všemi zainteresovanými zaměstnanci s důrazem na prevenci vzniku neshod, 

• koordinovat a kontrolovat stanovení, realizaci a účinnost přijatých NO a PRO, 

• navrhovat závěry z neplnění a neúčinnosti přijatých NO a PRO, 

• možnost odsouhlasit operativní změny v parametrech dodávané suroviny a 

pomocné látky oproti smlouvě, sledovat náklady vznikající z řešení neshod, 

poskytnout informace pro vedení BC-MCHZ o závažných problémech v oblasti 

zajišťování kvality. 

IHK probíhá jednou za 3 měsíce, pokud není vedoucím KEB určeno jinak. 

4.6 Spokojenost zákazníků 

Cíle organizace jsou definovány tak, aby byly v souladu s požadavky externích zákazníků. 

Udržuje se systematická komunikace se zákazníky. Vše je podporováno vrcholovým 

vedením firmy. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., se snaží pružně reagovat a efektivně plnit požadavky 

zákazníků. 

Firma rozvíjí vztahy se zákazníky, k tomu jí slouží i systematické měření spokojenosti a 

loajality zákazníků formou pravidelných zkoumání názorů na dodané produkty 

reprezentativního vzorku zákazníků. 

Firma BC-MCHZ provádí měření spokojenosti zákazníků tzv. „vzorkováním“ tj. provádí 

výběr respondentů, neboť celkový počet externích zákazníků je vyšší než 100 (včetně 

drobných). Jednoznačně převažují zahraniční zákazníci. 

Sběr dat firma provádí prostřednictvím elektronické pošty nebo osobními rozhovory 

se zákazníky. Tyto přímé rozhovory jsou nejobjektivnější, zároveň zaručují i nejvyšší úroveň 

odezvy. 

Ve firmě je zpracován verbální dotazník pro hodnocení spokojenosti zákazníků, obsahující 

9 otázek, na které zákazníci odpovídají. Tyto otázky zobrazuje následující tabulka. 
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Anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin Stupnice hodnocení 

Spokojen Spokojen s výhradami Nespokojen 

1. Aktuálnost technické specifikace výrobků    

2. Plnění kvalitativních parametrů dodávaného výrobku    

3. Stabilita kvality výrobků    

4. Včasnost dodávek    

5. Vhodnost a neporušenost obalu    

6. Kompletnost a úroveň průvodní dokumentace    

7. Úroveň technických informací o výrobku    

8. Celková úroveň komunikace    

9. Rychlost reakce na poptávku/odvolávku    

Podle mne nejvíce vystihují spokojenost zákazníků následující 4 znaky spokojenosti 

zákazníků (dále jen znaky), které pokrývají vlastní kvalitu, dodavatelskou disciplínu, obal a 

komunikaci se zákazníkem včetně stanovení vah (w) jednotlivých znaků. 

1. Dodržení specifikace kvality……… 50 % 

2. Dodavatelská disciplína…………… 30 % 

3. Vhodnost obalu.…………………… 10 % 

4. Komunikace se zákazníkem.………. 10 % 

1) Dodržení specifikace kvality znamená dodržení všech kvalitativních 

parametrů výrobků zpravidla podle příslušného standardu nebo jsou jednotlivé 

parametry přímo uvedeny v kontraktu. 

2) Dodavatelská disciplína se posuzuje dodáním zboží včas na místo 

dle kontraktu. 

3) Vhodnost obalu je předurčena velikostí jednotlivé dodávky (dle spotřeby 

zákazníka). Protože veškeré výrobky jsou v kapalném stavu, používají se železniční 

cisterny, autocisterny, nádržkové kontejnery a ocelové sudy. Obal musí zboží 

bezpečně ochránit během přepravy a před spotřebou nebo vyčerpáním do zásobníku 

zákazníka. 

4) Komunikace se zákazníkem – kromě formálního kontaktu se zákazníkem 

(objednávka, kontrakt, faktura, avízo, atd.) znamená především včasnost reakce 

na jeho případné dotazy, ochotu dodavatele řešit problémy zákazníka ve vztahu 

k dodávaným výrobkům. 

Pro hodnocení spokojenosti zákazníka byli po konzultaci se zodpovědnými pracovníky 

odboru prodeje a odboru kvality vybráni důležití odběratelé podle jednotlivých výrobků, tedy 
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Anilin, Cyklohexylamin a Dicyklohexylamin, kterým se dodává více než 80 % vyrobeného 

zboží. 

A na základě těchto údajů jsem zpracoval tabulku, ze které je patrno, jak je který zákazník 

spokojen (ohodnocení v %) s jednotlivými znaky spokojenosti. 

Z údajů v tabulce je vyhodnocena míra spokojenosti Vj s jednotlivými znaky výrobku a 

celkový index spokojenosti Isv. Jedná se o kvalimetrii. 

Anilin (údaje v procentech) 

Zákazníci Země S DD O K 

BorsodChem Maďarsko 100 100 90 90 

Duslo Slovensko 100 90 90 100 

Draslovka Česká republika 100 90 90 100 

Krata Rusko 100 60 80 90 

Aventis Německo 100 80 70 80 

Clariant Švýcarsko 100 80 80 80 

BASF Indie 100 70 90 70 

Klűber Německo 100 90 70 90 

Helm Dánsko 100 100 80 90 

Vj  100 84,4 82,2 87,8 

S = specifikace 
DD = dodavatelská disciplína 
O = obal 
K = komunikace 
Vj = míra spokojenosti s jednotlivým znakem 
Wjv = váha jednotlivých znaků spokojenosti 
Isv = celkový index spokojenosti 
j = počet znaků 
UK = ukazatel jakosti 
Qi = stupeň splnění i-tého znaku (index) 
vi = váha (význam) i-tého znaku (zpravidla pro zákazníka) 
n = počet znaků 

([8], str. 171) 

Isv = 100 . 0,5 + 84,4 . 0,3 + 82,2 . 0,1 + 87,8 . 0,1 = 92,3 %    ([4], str. 181) 

Poznámka: O stejné kvalimetrické metodě se píše i v jiné odborné literatuře, která 

používá jiné názvosloví. 
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Sloupcový graf spokojenosti zákazníků s anilinem 

Cyklohexylamin (údaje v procentech) 

Zákazníci Země S DD O K 

Lanxess Belgie 100 90 90 100 

General quinica Španělsko 100 90 100 90 

Allchem USA 90 80 90 90 

Storchem Kanada 90 80 80 80 

Novartis Švýcarsko 100 90 90 100 

Nitrochemie Německo 100 90 100 100 

Coinco Indonésie 100 80 80 80 

Nocil Indie 100 80 90 90 

GE Betz Celosvětová působnost 90 90 80 90 

Nalco Celosvětová působnost 90 80 80 90 

Vj  96 85 88 91 

Isv = 96 . 0,5 + 85 . 0,3 + 88 . 0,1 + 91 . 0,1 = 91,4 % 
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Sloupcový graf spokojenosti zákazníků s cyklohexylaminem 

Dicyklohexylamin (údaje v procentech) 

Zákazníci Země S DD O K 

Lanxess Belgie 100 90 80 100 

BASF Německo 90 100 80 100 

Nagase Japonsko 100 90 90 80 

Prism USA 100 90 90 90 

JFE Japonsko 100 90 80 90 

Branopack Německo 100 100 90 100 

Brenntag USA 90 90 80 90 

Vj  97,1 92,8 84,3 92,8 

Isv = 97,1 . 0,5 + 92,8 . 0,3 + 84,3 . 0,1 + 92,8 . 0,1 = 94,1 % 

 

Sloupcový graf spokojenosti zákazníků s dicyklohexylaminem 
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Komentář k jednotlivým znakům spokojenosti: 

Kvalitativní specifikace: Anilin 100 %, Dicyklohexylamin 97,1 %, Cyklohexylamin 

96 %. Z výše uvedených tabulek a grafů vyplývá, že dodržování kvalitativní specifikace je na 

vysoké úrovni (k neshodám dochází zcela výjimečně). 

 Zákazníci považují dodržování kvality za samozřejmé. 

Dodavatelská disciplína: Dicyklohexylamin 92,8 %, Cyklohexylamin 85 %, Anilin 

84,4 %. Zboží je dodáváno do mnoho zemí Evropy i zámoří. 

 Zámořští zákazníci jsou méně spokojeni než evropští, což je dáno teritoriální 

vzdáleností, kdy se nedaří vždy dodat zboží přesně na čas. 

 Je třeba najímat prvotřídní celosvětové působící speditéry, kteří budou schopni dodat 

zboží včas i mimo Evropu, a to i za cenu zvýšených dopravních nákladů. 

Vhodnost obalu: Cyklohexylamin 88 %, Dicyklohexylamin 84,3 %, Anilin 82,2 %. 

Reklamace a stížnosti na obaly dodávek v železničních cisternách a autocisternách se téměř 

nevyskytují. 

 I u tohoto znaku je patrné, že zákazníci jsou s obaly méně spokojeni v zámořských 

destinacích kdy některé obaly (převážně ocelové sudy) mohou být poškozeny dlouhou dobou 

přepravy a vlivem překládek zboží v přístavech. 

 Zvýšenou kontrolou sudových zásilek do zámoří před odesláním z výrobního závodu 

pečlivě kontrolovat jejich neporušenost a tím minimalizovat stížnosti zámořských odběratelů. 

Komunikace se zákazníkem: Dicyklohexylamin 92,8 %, Cyklohexylamin 91 %, Anilin 

87,8 %. Je na dobré úrovni, zákazníci nejsou vždy spokojeni s rychlostí reakce na jejich 

dotazy, potřeby a kde se doporučuje reagovat okamžitě, jinak je tu riziko eventuální ztráty 

zákazníka. 

Z hlediska celkového indexu spokojenosti je zákazníky nejlépe hodnocen 

dicyklohexylamin 94,1 %, následuje anilin 92,3 % a cyklohexylamin 91,4 %. 

Oblasti doporučeného zlepšení jsou uvedeny v předcházejících odstavcích. 

Posuzování spokojenosti zákazníků ve firmě se provádí jednou ročně, a to pouze verbálně. 

Proto navrhuji zavést ve firmě rovněž metodu hodnocení spokojenosti zákazníků 

podle výpočtu indexů, který reflektuje celkovou míru spokojenosti v procentech a rovněž 

spokojenost s jednotlivými znaky. 

Výhodou této metody je, že dovoluje kvantifikaci míry spokojenosti s jednotlivými znaky 

a dále umožňuje, že vypočítané indexy můžeme statisticky vyhodnocovat v závislosti na čase, 

aby se ve firmě podchytily tendence ve vývoji spokojenosti zákazníků. 
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4.7 Hodnocení dodavatelů 

I když je cílem této bakalářské práce zaměření se na výstup firmy, je nutno zmínit i vstup – 

tedy pár slov o dodavatelích. 

Benzen je jedna z hlavních surovin pro výrobu anilinu. Dodává se v železničních 

cisternách v ucelených vlacích, obsah cisteren se přečerpává do zásobníků a prázdné cisterny 

se vracejí zpět dodavatelům. 

Dodavatelé se prověřují z hlediska způsobilosti dodávat zboží v dohodnuté kvalitě a to 

na základě výsledků 100 % analytické kontroly za sledované období. 

Dále se prověřují způsobilosti z pohledu úplnosti dodávek, včasnosti dodávek 

v dohodnutém termínu, funkčnost obalů (cisteren) a tak dále. 

Ze shromážděných informací o dodávkách benzenu od konkrétního dodavatele je 

zpracována zpráva, která doporučuje zařadit dodavatele do následujících kategorií: 

 Kategorie A: plně spolehlivý dodavatel, který dlouhodobě splňuje požadavky  

BC-MCHZ a reklamace se nevyskytují 

Všechny dodávky vyhověly, míra reklamací Rp = 0 % 

 Kategorie B: spolehlivý dodavatel, který v zásadě splňuje požadavky a 

reklamace se vyskytují ojediněle 

Vyhovující kvalita, Rp = 0,1 – 10 % 

 Kategorie C: částečně spolehlivý dodavatel s kolísavou úrovní jakosti 

Kolísavá kvalita, Rp = 10% – 50 % 

 Kategorie N: nespolehlivý dodavatel 

Nespolehlivý, Rp > 50 % 

 Kategorie D: nezařazený dodavatel (dosud nezařazený z důvodu malého 

počtu dat, potřebných pro zařazení do kategorie A, B, C nebo N 

nebo nový dodavatel, o kterém zatím nejsou bližší informace) 

 Kategorie X: nehodnocený dodavatel, u kterého probíhá příjem suroviny, 

pomocné látky na základě atestu dodavatele (zkoušení v BC-

MCHZ není prováděno). 

Výsledkem zařazení dodavatele do příslušné kategorie je přechod ze 100 % kontroly 

cisteren benzenu na kontrolu výběrovou, která je založena na výběru každé n-té cisterny 

ke kontrole od daného dodavatele. Výběr je prováděn podle v softwaru nastaveném algoritmu, 

který je používán pro přejímku surovin a zároveň je dodavatel písemně informován o tom, že 

byl dle stanovených kritérií zařazen do příslušné kategorie. 
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Nastane-li situace, že dodavatel dodá prokazatelně nekvalitní surovinu, je výběrová 

kontrola automaticky používaným softwarem pro přejímku surovin zrušena a je nově 

nastavena 100 % kontrola. V tomto bodě začíná opět celý proces hodnocení tohoto dodavatele 

od začátku, je automaticky přeřazen (podle závažnosti neplnění svých požadavků) do nižší 

kategorie. 

Vyhodnocování kvality vybraných surovin se provádí zvlášť pro jednotlivé dodavatele 

každé čtvrtletí. 

 

4.8 Neshody 

Firma má rovněž vypracován interní dokument „Neshody, nápravná a preventivná 

opatření“. Z něhož je možno vyčíst algoritmus systému identifikace neshod (viz příloha č. 9): 

• Neshody surovin, poloproduktů a produktů 

• Neshody v laboratoři 

• Neshody ve výrobních a obslužných procesech 

• Neshody z reklamací a stížností zákazníků 

• Neshody zjištěné při auditech QMS 

• Neshody měřidel 
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Ve firmě se řeší neshody (kvalitativních) technických parametrů zjištěných při vstupní, 

mezioperační nebo výstupní kontrole. 

Jestliže analyzovaný vzorek nevyhoví předem stanoveným kvalitativním parametrům, 

provádí se odběr nového vzorku – tento vzorek se nazývá převzorek. 

Pokud se vyskytne neshodný výrobek, který neodpovídá smluvním specifikacím a 

požadavkům, potom je ve smyslu dokumentovaných postupů identifikován a řízen tak, aby se 

zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. 

Neshodné produkty jsou odděleny a vypořádány následujícími způsoby: 

• přepracovány tak, aby byly splněny požadavky specifikace; 

• přebrány zákazníkem na základě dohody o výjimce; 

• určeny k jinému použití nebo pro jiného zákazníka; 

• zneškodněny. 

Jestliže je produkt přepracován, je podroben opětovným kontrolám a zkouškám. 

O způsobu naložení s neshodným výrobkem jsou vedeny záznamy. Řešení neshod je 

komentováno na interním hodnocení kvality (viz příloha č. 13, 14, 15 o neshodné surovině, 

produktu). 

Neshody u základní suroviny benzenu se vyskytují pouze výjimečně. V roce 2010 se 

vyskytly u parametru obsah toluenu, kdy v několika případech byla stanovena mez mírně 

překročena. Vzhledem k velkému objemu zpracovávaného benzenu reklamace nebyla 

uplatněna (toluen se ve velkém množství benzenu naředil), benzen byl zpracován a dodavatel 

byl na tuto skutečnost upozorněn. 

Co se týče zabarvení anilinu, maximální hodnota „zabarvení v jednotkách Hazena“ je 

garantována po dobu tří týdnů od data expedice za předpokladu, že produkt je přepravován 

v původních obalech a při dodržení předepsaných podmínek skladování. Nejvýše přípustná 

teplota skladování pro anilin druhu A je do 30° C, pro anilin druhu C je do 40° C, při dodržení 

podmínek skladování jsou kvalitativní parametry garantovány po dobu tří měsíců od data 

expedice. 

Každé řešení reklamací je dokumentováno. 

Za účelem prokázání efektivnosti QMS a jeho neustálého zlepšování jsou shromažďovány 

a analyzovány potřebné údaje, které zahrnují výsledky získané při monitorování a měření 

QMS. Analýzou údajů jsou získány informace o shodě výrobků, dodavatelích, spokojenosti 

zákazníků, trendech procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření. 
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Zvyšování efektivnosti QMS v BC-MCHZ je realizováno na základě analýzy údajů 

prostřednictvím cílů kvality, výsledků auditů, nápravných a preventivních opatření. 

Zvyšování efektivnosti probíhá rovněž na základě splnění úkolů uložených poradou vedení 

v rámci přezkoumání QMS. 

V rámci neustálého zlepšování QMS jsou v případě výskytu neshody stanovována a 

realizována taková nápravná opatření, která zamezí jejich opakování a slouží k odstranění 

jejich příčin. Nápravná opatření jsou přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Jsou vytvořeny 

dokumentované postupy: 

• k přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka); 

• k určení jejich příčin; 

• k vyhodnocení potřeby nápravného opatření; 

• k navržení a realizaci nápravných opatření; 

• k zaznamenání výsledků realizovaných nápravných opatření; 

• k vyhodnocení účinnosti nápravných opatření. 

Za účelem neustálého zlepšování QMS jsou stanovována a realizována taková preventivní 

opatření, která vedou k zabránění výskytu potenciálních neshod. Přijatá preventivní opatření 

jsou přiměřená důsledkům potenciálních problémů (viz příloha č. 18). Jsou vytvořeny 

dokumentované postupy:  

• k určení potenciálních neshod a jejich příčin; 

• k vyhodnocení potřeby preventivního opatření; 

• k navržení a realizaci preventivních opatření; 

• k zaznamenání výsledků provedených preventivních opatření; 

• k vyhodnocení účinnosti preventivních opatření. 

4.9 Reklamace 

Firma má na reklamace vypracován dokument „Reklamační řád pro produkty a suroviny“ 

jímž se řídí. Ke každé reklamaci se přistupuje zodpovědně. 

Veškerá data týkající se stížnosti představují zdroj informací od zákazníků o příslušném 

produktu. S každou reklamací a stížností je nutno od samého počátku pracovat jako 

s oprávněnou, a to až do okamžiku, kdy je zřejmé, že příčina leží zcela mimo kompetenci 

BC-MCHZ. Pak je teprve reklamace/stížnost klasifikována jako neoprávněná. 

Bezprostředně po obdržení reklamace se zahájí činnosti spojené s jejím řešením. Je 

vystaven elektronický Protokol o reklamaci (viz příloha č. 16). Specifikuje se důvod 
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reklamace (např. nedodržení kvality sjednané v kupní smlouvě znečištění cizí látkou, 

poškozené obaly, nesplnění množství dodávky, nesplnění termínu dodávky). Rovněž se 

předkládá předchozí korespondence se zákazníkem k určitému případu, dokládá se i odborné 

posouzení. Prošetření se provádí do 5 pracovních dnů, pak je nutno do 3 pracovních dnů 

navrhnout způsob vyřešení reklamace. 

U každé oprávněné reklamace se identifikují její příčiny a přijímají se co možná 

nejefektivnější nápravná opatření, jejichž cílem je zabránit opakování těchto případů 

(viz příloha č. 18). Po konečném vyřešení reklamace/stížnosti se provádí vyčíslení nákladů 

spojených s konkrétním případem.  

Příklad uveden z praxe za rok 2010: 

Čtyřikrát byla reklamována závada související s obalem u výrobku cyklohexylaminu 

(u jednoho sudu byla nedotažen uzávěr, jeden sud v zásilce byl prázdný, netěsný uzávěr 

nádržkového kontejneru, mechanicky poškozené sudy) (viz příloha č. 11). Tyto reklamace 

byly uznány a firma vynaložila na jejich řešení dodatečné náklady 58 483,- Kč. 

Jedna reklamace se týkala zabarvení cyklohexylaminu, který dle zákazníka vykazoval 

narůžovělé zabarvení, přičemž má být bezbarvý. Referenční vzorky v BC-MCHZ zabarvení 

nevykazují, reklamace zatím neuzavřena. 

Na každou stížnost firma neprodleně reaguje, aby se prezentovala zákazníkovi maximální 

snaha reklamaci či stížnost co možná v nejkratším termínu vyřešit a v případě oprávněné 

reklamace poskytnout po dohodě se zákazníkem náhradní zboží nebo poskytnout finanční 

kompenzaci.  

Těmito postupy firma minimalizuje riziko ztráty zákazníka a jeho přechodu 

ke konkurenčnímu dodavateli. 



43 

 

Částka 58 483,- Kč vynaložená na vyřešení oprávněných reklamací v roce 2010 je zcela 

minimální vzhledem k dosaženým tržbám 4,5 miliardy Kč  za tentýž rok. 

Z grafu vidíme, že podíl nákladů na reklamace na tržbách je 0,0013 %. 
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5 Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo přesvědčit se, jak se teoretická východiska uplatňují 

v praxi, jakou roli hraje řízení kvality hotových výrobků v chemickém průmyslu. Seznámil 

jsem se s nastaveným systémem řízení firmy, pronikl do záměru společnosti v oblasti řízení 

kvality. 

Kvalita, ať už se týče plánování, řízení vlastní výroby či kontroly, je vždy na 1. místě a 

celý chod firmy se ji podřizuje. Firma se jednoznačně orientuje na zákazníka a jeho potřeby, 

které má zájem v maximální možné míře uspokojovat. Protože jen spokojený zákazník se 

stává věrným a dlouhodobým partnerem, svými odběry zboží přináší firmě ekonomický efekt 

– zisk, jež je základním principem podnikání. 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém řízení, který 

zahrnuje především systém řízení kvality, environmentální systém a bezpečnostní systém. 

Systém řízení kvality je certifikován společností Lloyd’s Register Quality Assurance 

podle systémových norem ČSN ISO 9001: 200I a ČNS EN ISO 14001: 2005. V loňském roce 

byl certifikát úspěšně obhájen. (viz příloha č. 3) 

Současná certifikovaná oblast systému řízení kvality zahrnuje přibližně 99% produkce 

firmy z hlediska tržeb. 

V laboratoři odboru kvality, ekologie a bezpečnosti je udržován akreditovaný systém 

kvality podle systémové normy ČNS EN ISO/ IEC 17025: 2005. V roce 2010 toto pracoviště 

opět úspěšně absolvovalo kontrolní návštěvu Českého institutu pro akreditaci – získalo 

akreditaci do roku 2015. Akreditace se vztahuje na oblast analytických metod v oboru 

zkušebních vod, zemin, ovzduší a pracovního prostředí včetně samostatného odběru vzorků. 

(viz příloha č. 4)  

Kromě kvality řízení patří v BorsodChem MCHZ, s.r.o. mezi trvalé priority ochrana 

životního prostředí a bezpečnost. Od roku 1998 je společnost držitelem osvědčení 

„Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii“, uděleným Svazem chemického 

průmyslu ČR, právo užívání loga – Chemistry for generations a loga Chemie patří 

k životu, bylo obhájeno v loňském roce na období dalších čtyř let. 

Na základě plnění požadavku na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

včetně prevence závažných havárií bylo společnosti opětovně uděleno osvědčení 

„Bezpečný podnik“ s platností do 13. května letošního roku. (viz příloha č. 5) 

Dlouhodobá snaha o zajištění rovnováhy mezi rovinou ekonomickou, environmentální a 

sociální byla v roce 2006 oceněna představenstvem Svazu chemického průmyslu ČR a 
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společnost obdržela „Cenu udržitelného rozvoje“ Všechny výrobní technologie společnosti 

jsou srovnatelné s nejlepšími dostupnými technikami a jsou pro ně vydána platná integrovaná 

povolení. Stanovené emisní limity pro vypouštěné znečištění do ovzduší a do povrchových 

vod jsou dodržovány. 

Během vypracování bakalářské práce jsem byl obeznámen s novou terminologií, která se 

používá ve firmě, týkající se chemických výrobků. Dále se naskytla možnost nahlédnout a 

pracovat s konkrétními dokumenty firmy BC-MCHZ. Bylo mi umožněno absolvovat praxi 

v laboratořích na A bloku, kde se nachází špičkové analytické přístrojové vybavení v hodnotě 

několika desítek milionů korun. Provádějí se zde měření kvalitativních parametrů 

jednotlivých výrobků. 

V práci jsou zmíněny jak vstupy – tedy dodavatelé surovin pro výrobu, tak výstupy, 

se zaměřením na cíl – a to spokojenost zákazníků s danými chemickými výrobky. 

Dotazováním a vyhodnocením bylo zjištěno, že spokojenost zákazníků je na velmi vysoké 

úrovni. 

Přesto je společnosti BC-MCHZ navrhováno, aby kromě verbálního posuzování 

spokojenosti zákazníků ještě prováděla výpočet indexu, který odráží celkovou míru 

spokojenosti v procentech, jež je možno následně ve společnosti využít, ať už na úseku 

odboru kvality, tak i v obchodních vztazích se zákazníky. 

Z výzkumu vyplývá, že z celkového indexu spokojenosti je zákazníky nejlépe hodnocen 

dicyklohexylamin – 94,1 %, anilin 92,3 % a cyklohexylamin 91,4 %. 

Vypočítané indexy je možno statisticky vyhodnocovat v závislosti na čase, a tím se mohou 

ve firmě podchytit tendence ve vývoji spokojenosti zákazníků, včetně určených znaků 

spokojenosti.  

Společnost shledala návrh kvalimetrické metody jako zajímavý a jeho využití v praxi bude 

posouzeno. 

Co se týče podnikové kultury, je společnost BC-MCHZ na vysoké úrovni. Pracovní 

nasazení je obrovské, podnikové klima je zaměřeno na splnění vytýčených cílů a efektivity 

pracovních postupů. Vztah k zákazníkům je na profesionální úrovni. 

Společnost dbá na to, aby si udržela dobrou image a goodwill. Zaměstnanci ctí normy, 

zvyklostí a tradice firmy, mezilidské vztahy jsou korektní. Při rozhovoru s pracovníky se 

ukázal jejich loajální vztah k firmě, identifikují se s cíli, prioritami organizace. Vzájemná 

spolupráce je založena na důvěře zaměstnanců. 
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Seznam zkratek: 

AQAP (Allied Quality Assurance Publications) 

ASQ (American Society Quality) 

BC-MCHZ, s.r.o. (BorsodChem-Moravské chemické závody, spol. s ručením omezeným) 

BS (bezpečnostní systém) 

CAF (Common Appraisal Frame) 

CHA (Cyklohexylamin) 

Cp, Cpk (indexy způsobilosti) 

CWQM (Company-Wide Quality Management) 

ČIA (Český institut pro akreditaci) 

ČNI (Český normalizační institut) 

ČOI (Česká obchodní inspekce) 

ČSN (Česká státní norma) 

DCHA (Dicyklohexylamin) 

DOE (Design of Experiment) 

EFQM (European Foundation Quality Management) 

EMS ( Environmental Management System) 

ES (Evropské společenství) 

EU (Evropská unie) 

EQA (European Quality Award) 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

GLP (Good Laboratory Practise) 

IHK (Interní hodnocení kvality) 

ISO/TC 176 (International Organization for Standardization/Technical Committees) 

KEB (odbor kvality, ekologie a bezpečnosti) 

KEZ, o.p.s (Kontrola ekologického zemědělství, občanské poradenské středisko) 

LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) 

MDI (methyl-di-isokyanát) 

NMBA (National Malcolm Balbridge Award) 

NO (nápravná opatření) 
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PRO (preventivní opatření) 

QFD (Quality Function Deployment) 
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