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Anotace bakalářské práce 

RUSNIOK M., Audit v oblasti řízení kvality ve Vesuvius Solar Crucibles, s.r.o.: 

Bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechanické technologie, 2011, 40 s. Vedoucí práce: Novák J. 

 

Tato bakalářská práce, která se opírá o audit v oblasti řízení kvality provedený ve 

společnosti Vesuvius Solar Crucibles, s.r.o., se zaměřuje na popis různých pomůcek a 

nástrojů, jimiž lze jakost sledovat a efektivně ovlivňovat nejen k obrazu svému, obrazu 

firmy, ale hlavně zákazníka.  

Základem kvalitního procesu je jeho stabilita. Jsou zde proto popsány různé metody, 

jakými lze sledovat nenadálé změny tak, aby byl proces stabilní, popřípadě jak dané 

stability dosáhnout. Dále je zde zmínka o nástrojích zvaných „audit“, k čemu slouží a o 

zásadách, jak jej provádět. V neposlední řadě se tato bakalářská práce zaměřuje na nástroje 

odhalení kořenové příčiny problému, jako je například 8D metodika a také analyzování 

možných rizik pomocí FMEA. 

 

Annotation of Bachelor Thesis 

RUSNIOK M., The Audit of Quality Management in the Vesuvius Solar Crucible s.r.o.: 

Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department mechanical technology, 2011, 40 s. Thesis head: Novák J. 

 

This bachelor thesis, which is based on the audit of Quality of Management System 

realized at Vesuvius Solar Crucibles, s.r.o., focuses on description of various instruments 

and tools through which quality can be monitored and efficiently moulded according to the 

company´s standards and primarily, the customers´ requirements.  

The key condition of a good quality process is stability. In order to ensure process stability 

through vigilant monitoring of sudden changes or to achieve stability, various methods are 

employed. Such methods are described in the bachelor thesis, which further deals with 

tools such as “audits”, what they are used for and how they are conducted. 

The focus is also put on techniques used for detection of the root cause of a problem, e.g. 

the 8D Problem Solving process and analysis of potential failure modes through FMEA. 
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Seznam použitých zkratek 

IMS - Systém integrovaného managementu 

EMS – Environmentální systém managementu  

QMS – Systém řízení jakosti 

ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NO – Nápravné opatření 

FMEA - Analýza možných vad a jejich důsledků 

FTA -  Analýza stromu poruchových stavů  
DMAIC - Definování, Měření, Akce, Zlepšení, Kontrola 

PP – Pracovní procedura 

PPV – Pracovní postup výroby 

PIV – Pracovní instrukce výroby 

FX – Formulář 

UCL – Horní kontrolní limit (Upper control limit) 

LCL – Spodní kontrolní limit (Low control limit)  
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0. Úvod 

Kvalita je jako dítě, které žije svůj život. Rodiče se snaží do něj více či méně úspěšně 

vnášet určitá svá pravidla, své sny a usměrňovat jej, na dle svého názoru správnou cestu. 

Bohužel však neexistuje manuál na život, i když si někteří myslí, že jej znají. Stejně tak je 

tomu i v řízení jakosti. Existuje spousta způsobů, nástrojů, pomůcek, ale také pověr, které 

nám pomáhají řídit proces. Bohužel se však ve většině případů vyskytne problém, na který 

je většina příruček a pomůcek krátkých. Nezbývá, než zkoušet a bádat. Snad i proto je 

řízení kvality neskutečně zajímavý a živý obor, kterým stojí zato se zabývat.  

 

V době končící ekonomické krize, kdy vědci vyvíjí nové a nové zdroje energií šetřících 

životní prostředí a firmy pracují na technologii jejich výroby, v době neustálého zvyšování 

cen energií, konkurenčního boje, růstu nároků zákazníků na kvalitu a tlaku na cenu 

výrobků, přichází doba úspor. Proto se firmy, které chtějí být úspěšné a chtějí držet krok 

s trhem, často obracejí k principům štíhlé výroby, které jsou pevně zakořeněny např. 

v automobilovém či strojním průmyslu. Mezi tyto principy štíhlé výroby patří např.: 

 

 Kaizen 

 5S 

 Just in Time 

 TPM . Total Productive Maintenance 

 Kanban 

 Poka Yoke – prevence proti chybám 

 SMED – rychlé přebudování nástrojů 

 PDCA – systém neustálého zlepšování 

 7 druhů plýtvání (nově udáváno 8 druhů plýtvání) 

 

Některé s těchto moderních metod Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. již nějakou dobu úspěšně 

používá ke zlepšení, zlevnění a zkvalitnění výroby. 

Nemalé množství nákladů spojených s výrobou nese procento neshodných výrobků, tzv. 

zmetků, které se v určité míře vyskytují v každém odvětví. Proto se i naše firma snaží jít 

s dobou, vyvíjet stále nové technologie výroby forem na tavení křemíku a samozřejmě také 

pracuje na zlepšení kvality a tím snížení procenta zmetkovitosti.  
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Kvalitu výrobků ovlivňuje mnoho aspektů počínaje vstupními surovinami dodávanými 

externími dodavateli, přes lidské zdroje působící na výrobek v různých fázích výroby, až 

po zařízení, které přijde do styku s výrobkem. 

Cílem zpracování a předložení této bakalářské práce je zanalyzování současného stavu 

řízení kvality a jejího případného zlepšení ve firmě Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. 
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1. Charakteristika firmy Vesuvius Solar Crucible s.r.o. 

1.1 Představení firmy 

Firma Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. se sídlem v Třinci, byla založena v roce 2002. 

Vlastníkem firmy je mezinárodní společnost Cookson Overseas Limited s podílem 99,97 

% a Cookson Overseas Investment Ltd. (0,03 %). Jedná se o významnou společnost, která 

působí celosvětově na trzích speciální keramiky, elektroniky a drahých kovů.  

Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. je součástí řetězce firem, které svou výrobní činností 

přispívají k využívání alternativních zdrojů energie. 

 

Hlavní předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání je výroba žáruvzdorných keramických výrobků, která se 

podílí na celkovém obratu firmy ze 100%. 

Výstupem produkce jsou keramické nádoby pro výrobu polykrystalických křemíkových 

ingotů, ze kterých se následně procesem řezání získávají solární panely. 

Díky rostoucímu zájmu o využívání alternativních zdrojů energie na jedné straně a neustále 

rostoucím cenám energií na straně druhé, představuje tento segment výroby velmi 

perspektivní trh s vysokým tempem růstu. Využití výrobků firmy lze vidět na (Obr. 1-1) 

 

Uplatnění výrobku fy Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. ve výrobním procesu solárních panelů 

 

Obr. 1-1 

 

Výrobky společnosti Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. nacházejí uplatnění v zahraničí, 

zejména v Norsku, Japonsku, Velké Británii, Německu, Číně a na dalších náročných 

evropských, asijských, ale i amerických trzích, kde je tato technologie stále častěji 

využívána. 
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1.2 Historie a současnost 

Závod zahájil výrobu 22. května 2003 jako první v nově otevřené průmyslové zóně Třinec 

– Baliny.  

Průmyslová zóna Baliny vznikla v roce 2000. Rozkládá se na ploše 45 ha v bezprostřední 

blízkosti železniční trati Bohumín – Jablunkov – Slovenská republika (SR) a silnice Český 

Těšín – Jablunkov - SR. Zóna je již v současné době obsazena ze 100 %.  

V  soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2006, kterou každoročně vyhlašuje agentura 

CzechInvest, byl tento nový závod, díky kvalitě zpracovaného projektu a koncepci 

znovuoživení regenerované lokality, vyhlášen Brownfieldem roku 2006. 

Společnost je rozdělena do tří středisek – administrativa, výroba a prodej. 

Závod tvoří dvě propojené výrobní haly o rozloze 8 100 m2 a budova administrativního 

zázemí firmy zabírající 450 m2, které jsou ve vlastnictví firmy. 

Dle potřeb firmy lze do budoucna dále rozšířit stávající výrobní kapacity díky přilehlým 

pozemkům, které jsou rovněž ve vlastnictví společnosti a zatím nejsou využity pro výrobu. 

Celková plocha areálu včetně přilehlých pozemků činí 13 778 m2.  

1.3 Lidské zdroje 

Od zahájení výroby dochází k neustálému navyšování počtu zaměstnanců (Tabulka 1).  

Tabulka 1 

Vývoj počtu zaměstnanců
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Postupné navyšování objemu výroby si žádá přijímání nových zaměstnanců s důrazem na 

soustavné proškolování a zvyšování jejich kvalifikace.  
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1.4 Organizační struktura 

 

 

 

1.5 Vesuvius Solar Crucible s.r.o. v klíčových datech 

2002  založení společnosti a výstavba závodu 

2002  zahájení činnosti v oblasti výroby žáruvzdorných keramických výrobků 

2003 zahájení výroby 

2004  zavedení integrovaného systému managementu jakosti  

dle norem ČSN ISO 9001 a 14001 

2006 zavedení programu Bezpečný podnik 

2007 rozšiřování výroby a další nárůst počtu zaměstnanců  

2008 zahájení výroby v nových přilehlých halách s využitím speciálních technologií 

2008 investiční projekt do úspor energie prostřednictvím systému zpětného získávání 

tepla 

2009   pokles výroby z důvodu ekonomické krize 

2010   navýšení výroby, instalace RTU linky a další nárůst počtu zaměstnanců 
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1.6 Certifikáty a politika firmy 

Vynikajících výsledků dosahuje firma zejména použitím moderních technologií výroby a 

výrobních postupů zajišťujících optimální bezpečnost při práci a šetrný přístup k životnímu 

prostředí. 

Společnost Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. má zaveden a dobudován systém integrovaného 

managementu na výrobu a prodej speciální keramiky a od roku 2004 je vlastníkem 

certifikátu pro management jakosti dle norem ČSN ISO 9001. 

Vedle důsledné orientace na jakost je další prioritou firmy minimalizace zátěže 

průmyslové činnosti na životní prostředí. Výroba splňuje příslušné environmentální 

standardy jak z hlediska dopadů na ovzduší, znečištění vod či tvorby nebezpečných 

odpadů. V roce 2004 úspěšně obhájila systém environmentálního managementu dle normy 

ČSN ISO 14001. 

Třetím pilířem a zároveň prioritou v rámci politiky managementu jakosti je zavedení 

programu Bezpečný podnik, který garantuje trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci. 

1.6.1 Politika kvalityVesuvius Solar Crucible, s.r.o. 

1.6.1.1 Politika kvality 

Budeme provádět veškeré pracovní a obchodní aktivity k zajištění toho, aby kvalita našich 

produktů a služeb konsistentně splňovala požadavky našich interních a externích 

zákazníků. 

Budeme aktivní v předcházení zákaznických stížností a trvale budeme zlepšovat naše 

systémy řízení kvality a výkon. [9] 

1.6.1.2 Organizace a odpovědnosti 

Považujeme otázky kvality za hlavní odpovědnost vedení. Vedení a linioví manažeři jsou 

přímo zodpovědní za otázky kvality v činnostech, které jsou pod jejich kontrolou. Vedení 

je odpovědné za plnění cílů kvality. 

Každý jednotlivý zaměstnanec je zodpovědný za otázky kvality v činnostech pod jeho/její 

kontrolou.  

Dodavatelé jsou přímo odpovědní za zajištění toho, aby kvalita jejich produktů a služeb 

trvale splňovala naše požadavky. Dodavatelé jsou zodpovědní za plnění svých cílů kvality. 
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Očekáváme, že se budou všichni pozitivně podílet na úkolu zlepšování kvality našich 

produktů a služeb. [9] 

1.6.1.3 Naše přesvědčení 

 Dobrá kvalita je součástí dobrého obchodu. 

 Všichni zaměstnanci nesou odpovědnost za zajištění toho, aby vše, co dodáváme, bylo 

v pořádku. 

 Všem problémům s kvalitou lze předcházet. [9] 

1.6.1.4 Naše cíle 

 Nejsou expedovány žádné produkty nesplňující specifikace. 

 Žádné opakování zákaznických stížností. 

 Žádná nízká kvalita nebude přecházet na další krok v našich procesech. [9] 

1.6.1.5 Naše závazky 

 Budeme vítat připomínky ke kvalitě ze strany našich zákazníků, zaměstnanců a 

dodavatelů jako příležitosti pro zlepšení a jejich aktivní řešení. 

 Budeme vznášet otázky kvality na všech úrovních a budeme se k nim otevřeně 

vyjadřovat. 

 Zapojíme kvalitu do našich produktů a procesů. 

 Budeme plnit jednoznačné standardy. 

 Budeme poskytovat školení všem zaměstnancům, abychom zajistili, že rozumí svým 

odpovědnostem a jsou schopni podle toho jednat. 

 Budeme aktivně pracovat s našimi dodavateli, abychom rozvíjeli naše vzájemné 

schopnosti. 

 Každý závod ustanoví manažery kvality. [9] 
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2. Základní možnosti zajištění kvality 

Kvalita a její dlouhodobé zajištění je dnes nedílnou součástí každého úspěšného výrobního 

podniku. Existuje mnoho přístupů, metodik a nástrojů, pomocí jejichž aplikace je možné 

dosáhnout žádoucí úrovně uspokojení zákazníka a zároveň hospodárného výrobního 

procesu. Samozřejmým minimem je splnění základních bezpečnostních, zdraví a životní 

prostředí chránících standardů. Přesto stále zbývá výrazný prostor pro vlastní firemní 

invenci v oblasti nastavení vnitřních systémů kvality. [11] 

 

Vedení každé výrobní společnosti pokaždé stojí před nutností vybalancovat poměr mezi 

vynaloženými náklady na kvalitu a reálným přínosem zavedených opatření. Praxe ukazuje, 

že ne ve všech případech je bezhlavá implementace systémů řízení kvality optimální 

cestou. Pouze důsledná analýza sama sebe a identifikace vlastních nedostatků a požadavků 

zákazníka jsou spolehlivými základními stavebními kameny k racionálnímu zavedení 

řízení jakosti do výrobního systému a procesu.  

Pokud výrobní firma není přímým dodavatelem do některé velké společnosti, která ve 

většině případů aplikuje u svého dodavatele vlastní systém, má firma možnost svobodné 

volby způsobu dosažení kvality. Vždy je nutné k problému přistupovat ze dvou hlavních 

směrů - dodávání takového produktu, který uspokojí zákazníkovy potřeby a požadavky a 

zajištění takového výrobního procesu, který je schopen dlouhodobě produkovat podle 

plánů a bez výrazných chyb. [11] 

2.1 Počátky 

Za duchovního otce řízení kvality je označován univerzitní profesor statistiky v New 

Yorku W. E. Deming. Jeho úspěšné působení po druhé světové válce v řadě japonských 

společností v oblasti zdokonalování kvality ocenilo Japonsko v roce 1951 založením 

Demingovy ceny, která je každoročně udělována firmám s vynikající kvalitou. Až o 

několik desetiletí později začala přebírat Demingovu filozofii Amerika a poté i Evropa. 

Základní revoluční myšlenkou bylo převedení odpovědnosti za špatnou kvalitu z dělníků 

na management. Studie prokázaly, že až v 80 % případů špatné kvality byl na vině vlastní 

výrobní systém, který nepodporoval takové prostředí, v němž bylo možné využít plného 

výrobního potenciálu a dosáhnout uspokojivé kvality. Začal se klást důraz na použití 

statistických nástrojů ke sledování a následnému zdokonalení celého systému před pouhou 

kontrolou výrobku na samotném konci výrobního toku. [11] 
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2.2 Identifikace 

Vyskytnou-li se ve výrobě kvalitativní problémy, je nutné je identifikovat a provést jejich 

rychlou a spolehlivou analýzu. K tomu slouží několik vesměs jednoduchých nástrojů:  

 Histogram (Obr. 2-1) je graf, prezentující četnost rozdělení sledovaných hodnot, a 

je z něj možno vyčíst typ rozdělení, jeho průběh a symetričnost.  

      

Obr. 2-1[minitab] 

 Paretova analýza (Obr. 2-2) identifikuje kvalitativní problém na základě jeho 

stupně významu. Podstata analýzy vychází ze skutečnosti, že existuje pouze 

velmi málo problémů, které jsou v celkovém pohledu kritické, zatímco značná 

řada ostatních je nepodstatná.  

      

Obr. 2-2[minitab] 
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 Diagram příčina-následek (Obr. 2-3), často také označován jako rybí kost nebo 

Ishikawa, je nástroj, který pomáhá názorně identifikovat potenciální příčiny 

konkrétních problémů. Výchozím bodem diagramu je řešený problém, na nějž 

navazují v logickém vztahu páteřní větve, které se mohou podle potřeby ještě dále 

dělit.     

                      

 

Obr. 2-3 

 

 Schematický diagram průběhu operací nebo procesů je podobný vizualizační 

nástroj, který znázorňuje krok za krokem celkový sled výrobních aktivit. Pomáhá 

najít pravděpodobné místo vzniku daného problému.  

 

 Regulační diagram (Obr. 2-4) je velmi důležitý nástroj, který dokáže vyhodnotit 

současný stav a znázornit časový trend vývoje. Diagram je sestavován k 

ohodnocení výrobních operací na základě měření charakteristických veličin, jako 

je rozměr, hmotnost apod. Je omezen přípustnými hraničními hodnotami (UCL, 

LCL). V případě nestabilního vývoje trendu má diagram upozornit na nutnost 

provedení nápravných opatření.  
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Obr. 2-4[minitab] 

 

 Kontrolní formuláře slouží k vytvoření statistik mezi nejčastějšími jakostními 

problémy a počty objevených typů příčin, které je způsobily. Většinou jde o 

jednoduché, ale velmi efektivní nástroje, prostřednictvím kterých se rychle 

identifikují kritické body. [11]  

2.3 Řešení problému 

Soubor nástrojů, které pomáhají při rozhodování, jak řešit identifikované problémy, se 

označují jako SQL (Statistical Quality Control). Do tohoto souboru spadají jednak klasické 

statistické nástroje, sloužící k popsání charakteristik a vztahů (průměry, směrodatné 

odchylky, rozpětí atd.), dále statistické přejímky, které rozhodují o přijetí či odmítnutí 

dodávky a statistické řízení výrobních procesů, jehož cílem je poskytnout odpověď, zda je 

výrobní proces způsobilý či nikoliv. Matematické popisy klasických statistických nástrojů 

jsou obecně známy. Pro statistické řízení se s úspěchem používá rozšířený regulační 

diagram, který zajišťuje, že monitorované charakteristiky zůstanou ve stanovených 

tolerančních polích. Existuje několik různých variant regulačních diagramů, což umožňuje 

jejich širokou aplikaci, konkrétní použití závisí na sledovaných aspektech. [11] 
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2.4 Six Sigma 

Je zřejmé, že nástrojů podporujících zajištění odpovídající úrovně kvality je celá řada. 

Každá organizace si může zavést a nastavit tyto prostředky podle svých potřeb a vlastního 

uvážení. Používat tyto nástroje je možné jak separátně, tak ve vzájemných kombinacích. V 

poslední době řada společností s úspěchem zavedla manažerskou strategii označovanou 

jako Six Sigma. Je to mocný prostředek, jehož cílem je právě minimalizace chyb a 

dosažení maximální úrovně kvality. Tato strategie sama o sobě nepřináší žádné nové 

nástroje či myšlenky, ale přesně a účinně kombinuje širokou škálu statistických nástrojů a 

metod za účelem podrobného zanalyzování výrobního procesu a jeho sledování, na základě 

čehož dochází k neustálému zlepšování kvality. 

Není pravda, že implementace systémů zlepšování kvality zákonitě přináší nárůst 

byrokracie, vyžaduje navyšování organizační struktury a musí být nákladná. Vždy záleží 

na racionální úvaze a vlastním aktivním přístupu, zda se podnik rozhodne tyto aktivity 

dělat tzv. pouze pro papír, nebo pro svůj vlastní prospěch. [11] 
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3. Principy moderních metod zabezpečování jakosti - založené na 

informacích a jejich soustavném zpracovávání 

Zásady pro uplatňování a provozování systémů managementu jakosti jsou - jak známo - 

shrnuty v normách souboru ISO 9000. Není pochyb o tom, že jedním ze základních 

faktorů, který negativně ovlivňuje efektivnost a účinnost těchto systémů, je variabilita 

provázející všechny procesy a jejich výstupy, dokonce i procesy ve stavu jejich zjevné 

stability. [12] 

3.1 Variabilita - faktor ovlivňující efektivnost systému managementu jakosti 

Variabilitu, která je inherentním rysem všech procesů a dějů, lze pozorovat nejen u 

kvantitativních znaků, ale i u kvalitativních znaků, ve vlastním výrobním procesu stejně 

jako v činnosti kontrol, jakosti dávek vstupních surovin, a to i od jednoho dodavatele. A 

právě přítomnost tohoto faktoru je třeba zjistit, identifikovat jeho zdroj, kvantifikovat jeho 

velikost a stabilitu, a tyto informace využít při určování potřebných rozsahů výběrů pro 

ověřování jakosti dávek při jejich kontrolách, při analýze vlastního výrobního procesu a 

jeho schopnosti setrvávat ve statisticky zvládnutém stavu (jak z hlediska průměru procesu, 

tak jeho kolísání), při zjišťování účinnosti jak výběrových, tak stoprocentních kontrol atd. 

Proto ČSN EN ISO 9000: 2006 Systémy managementu jakosti - Základní principy a 

slovník. [12] 

Statistické metody umožňují objektivní zjištění a kvantifikování různých typů variability. 

Na rozdíl od předchozích vydání norem souboru ISO 9000 ve vydáních z roku 2000 

nenajdeme již žádnou zmínku o statistických metodách, poněvadž jsou shrnuty v ČSN 

ISO/TR 10017: 2004 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000. Článek 4.1 

body a) až f) v ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti - Požadavky přímo 

organizaci přikazuje povinnost zajišťovat informace nezbytné pro řízení procesů a jejich 

monitorování, měření a analyzovaní za účelem neustálého zlepšování výstupů ze všech 

procesů. Ignorování přítomnosti variability v procesu a nevyužívání nástrojů pro její 

snižování se nutně projevuje nejen v neefektivnosti vlastního procesu, ale i ve zvýšeném 

riziku mylného rozhodnutí při prověřování jakosti dávky nebo dodávky a dále v 

neschopnosti včasného odhalení zhoršeného stavu procesu, tedy prevence při předcházení 

vzniku výroby neshodných produktů. [12] 
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Předejít těmto negativním důsledkům vyžaduje systematicky shromažďovat a zpracovávat 

nejrůznější informace o výsledcích prováděných kontrol dávek, vypočtených ukazatelích 

způsobilosti a studovat jejich kolísání v čase (při chronologickém uspořádání těchto 

informací v čase), využívat statistických metod při analýze těchto dat a příslušné poznatky 

promítat do konstrukce a výpočtů kritérií přijatelnosti nebo nepřijatelnosti dávky, procesu, 

služby atd., ale i při implementaci nástrojů s preventivním charakterem (jako například 

statistická regulace procesu - SPC), zajišťování stability metrologických činností v 

laboratořích a zkušebnách atd. Pro každou z těchto oblastí jsou potřebné statistické nástroje 

připraveny v rozsáhlém komplexu norem ISO vypracovaných v ISO/TC 69, které jsou 

převzaty do soustavy českých technických norem. [12] 

Některé z nich, především z oblasti statistické regulace procesu (SPC) a statistických 

přejímek uplatňovaných ve vstupních, výstupních a mezioperačních kontrolách a ve 

zkušebnách, uvádím v následujících částech této práce. Připomeňme, že výhodou aplikace 

statistických metod je skutečnost, že na rozdíl od všech jiných metod statistické metody 

umožňují jako jediné pracovat s nejhospodárnějšími rozsahy výběrů, poskytují předem 

informace o příslušných rizicích nesprávných rozhodnutí pro obě strany (dodavatele i 

odběratele) a nabízejí informace o průběhu účinnosti (například kontroly) v závislosti na 

skutečném (i když neznámém) podílu neshodných jednotek v dávce apod. [12] 

3.2 Statistické nástroje pro řízení procesu 

Statistické řízení procesu (SPC) představuje zpětnovazební systémové ovládání procesu na 

základě informace o výkonu procesu ve formě údajů zjištěných při vlastní regulaci. Proces 

ovlivňovaný pouze systémem náhodných příčin (chance causes) má charakter statisticky 

zvládnutého procesu a takový proces je predikovatelný. Naproti tomu přítomnost 

zvláštních příčin (nazývaných také vymezitelné příčiny - assignable causes) vyvolává v 

procesu neočekávané změny. Tyto typy příčin je nutné identifikovat. [12] 

Právě detekce přítomnosti zvláštních příčin v procesu je úlohou regulačních 

diagramů.Norma ČSN ISO 11462-1:2002 Směrnice pro uplatňování statistické regulace 

procesu (SPC) - Část 1: Prvky SPC, definuje tři základní cíle SPC takto:  

 neustále prohlubovat znalosti o procesu, 

 řídit proces tak, aby se choval požadovaným způsobem,  
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 snižovat kolísání parametrů konečného produktu nebo zlepšovat dosaženou úroveň 

procesu jinými způsoby. [12] 

V praxi vyžaduje SPC opakovaně realizovat ekonomicky fundované rozhodnutí o 

opatřeních ovlivňujících proces. To znamená uvádět v rovnováhu důsledky uskutečněných 

opatření, když zásah do procesu není nutný (tzv. zbytečný zásah) proti důsledkům 

neuskutečněných opatření, když zásah je nutný (tzv. chybějící zásah). Pravděpodobnost 

"zbytečného zásahu" je riziko chyby 1. druhu a pravděpodobnost "chybějícího zásahu" je 

riziko 2. druhu. Regulační diagramy pracují většinou pouze s chybou 1. druhu ? = 0,3 %. 

[12] 

3.3 Základní typy regulačních diagramů 

ČSN ISO 8258:1994 shrnuje základní typy tzv. Shewhartových regulačních diagramů pro 

dvě oblasti. První je kontrola měřením a pro ni nabízí čtyři typy regulačních diagramů:      

(, R), (, s), (Me, R) a (x, MR), které využívají aritmetického (výběrového) průměru v 

podskupině rozsahu n posledních po sobě vyrobených jednotek v okamžiku odběru 

podskupiny, výběrového mediánu Me v podskupině, výběrového rozpětí R v podskupině, 

klouzavého rozpětí MR, výběrové směrodatné odchylky s v podskupině, případně 

individuálních hodnot x. Druhou oblastí je kontrola srovnáváním a pro ni nabízí tyto 

regulační diagramy (p), (np), (c), (u), které využívají podílu neshodných p v podskupině, 

počtu neshodných np v podskupině, počtu neshod c v podskupině a počtu neshod na 

jednotku u v podskupině. [12] 

Aplikace uvedených typů regulačních diagramů při kontrole měřením předpokládá, že 

proces je stabilizovaný a statisticky zvládnutý. U tohoto typu regulačních diagramů se 

sleduje vždy jediný znak jakosti a pracuje se vždy se dvěma regulačními diagramy (pro 

polohu těžiště procesu a pro jeho variabilitu), kdežto při kontrole srovnáváním se pracuje 

jen s jedním regulačním diagramem. SPC založená na kontrole měřením vyžaduje 

podstatně nižší rozsahy podskupin (obvykle 3 až 5) než SPC založená na kontrole 

srovnáváním (zde podskupiny i rozsahu 100 až 500), neboť kvantitativní data poskytují 

bohatší informaci než kvalitativní data. Nadstavbu k Shewhartovým regulačním 

diagramům představují další typy regulačních diagramů, které ovšem předpokládají, že 

proces, na nějž jsou aplikovány, má statisticky zvládnutou variabilitu. [12] 
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Mezi tyto typy patří:  

 regulační diagramy pro aritmetický průměr s výstražnými mezemi (viz ČSN ISO 

7873:1995 Regulační diagramy pro aritmetický průměr s výstražnými mezemi), 

které jsou citlivější k posunu úrovně procesu než Shewhartovy regulační diagramy;  

 přejímací regulační diagramy (viz ČSN ISO 7966:1995 Přejímací regulační 

diagramy), které v sobě zahrnují jak prvky SPC, tak prvky statistické přejímky;  

 metoda CUSUM (metoda kumulovaných součtů viz ČSN 01 0266:1987 Zvláštní 

typy statistické regulace - Metoda kumulovaných součtů a ISO/TR 7871:1997 

Diagramy pro metodu kumulovaných součtů - Návod k řízení jakosti a analýze 

pomocí metody CUSUM (není přeložena do češtiny)), která reaguje i na velmi 

malé odchylky parametrů rozdělení pravděpodobnosti regulované veličiny. Vzorce 

pro výpočet regulačních mezí jsou uvedeny vždy v příslušných normách. [12] 

3.4 Zásady analýzy regulačních diagramů 

Při analýze regulačních diagramů se soustřeďujeme především na situace, kdy jeden nebo 

oba parametry procesu (průměr procesu a jeho variabilita) nejsou statisticky zvládnuty, 

začala působit jedna nebo více zvláštních příčin variability a jsou nutná opatření k nápravě. 

Nutno zdůraznit, že analýza regulačních diagramů začíná vždy analýzou variability 

procesu (tedy analýzou R-diagramu nebo s-diagramu) a teprve pak následuje analýza 

úrovně procesu (tedy analýza -diagramu nebo Me-diagramu). [12] 

Kritéria pro analýzu regulačního diagramu uváděná v ČSN ISO 8258 a v americkém 

dokumentu QS-9000-SPC se ve všech bodech plně neshodují. Při analýze lze vylučovat jen 

takové podskupiny z dalších výpočtů, u kterých byla zjištěná přítomnost zvláštní 

vymezitelné příčiny nejen identifikována, ale i fyzikálně vysvětlena. Ukazatele 

způsobilosti procesu Cpk, resp. ukazatele výkonnosti Ppk je povoleno počítat vždy jen po 

prokázání, že sledovaný proces je ve statisticky zvládnutém stavu a rozdělení sledovaného 

znaku jakosti je normální nebo na toto rozdělení transformovatelné. V opačném případě 

jsou vypočtené hodnoty těchto ukazatelů zcela neobjektivní. [12] 

 

 



18  

 

3.5 Efektivita procesu 

Efektivitu každého procesu, v němž se k řízení používá regulace měřením, je možno 

kvantifikovat, a to se děje pomocí ukazatelů způsobilosti nebo ukazatelů výkonnosti. 

Rozdíl v jejich číselných hodnotách je vyvolán rozdílnými hodnotami odhadu variability 

procesu. Ukazatelé způsobilosti pracují s průměrnou variabilitou s v podskupinách, kdežto 

ukazatelé výkonnosti s celkovou variabilitou stot. [12] 

3.6 Softwarová podpora SPC 

Na rozdíl od statistické přejímky mají regulační metody běžně používané v SPC velmi 

dobrou softwarovou podporu, a to jak pro oblast statistické regulace při kontrole měřením, 

tak srovnáváním. V příslušných modelech se naleznou prakticky všechny výše uvedené 

základní shewhartovské typy regulačních diagramů, a navíc i typy, které se k těmto 

klasickým shewhartovským již neřadí, jako například regulační diagramy CUSUM, MA-

diagramy (pro klouzavé průměry), EWMA-diagramy (pro exponenciálně vážené klouzavé 

průměry), Hotellingovy diagramy (pro současné sledování více parametrů, které mohou 

být i korelované) a další. Každý z těchto modulů má obvykle zabudovanou i celou škálu 

statistických testů hypotéz potřebných například pro testování normality rozdělení 

sledovaného znaku, konstantnosti rozptylu v čase, konstantnosti průměru v čase, statistické 

nezávislosti dat, nekorelovatelnosti sledovaných znaků atd. Samozřejmostí jsou i programy 

realizující celý komplex testů zvláštních příčin, nutný při vlastní analýze regulačních 

diagramů (tzv. "čistící proces") a předcházející stanovení regulačních mezí pro další 

období. [12] 

Statistický software používaný ve firmě Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. se jmenuje 

Minitab. 
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4. Interní audit 

4.1 Cíl 

Cílem této směrnice je zajistit systematické a nezávislé prověřování funkčnosti systému 

managementu jako celku i jeho jednotlivých prvků nebo procesů a zhodnocení plnění cílů 

jakosti deklarovaných v rámci politiky jakosti, EMS a politiky BOZP a stanovit shodu 

nebo neshodu prvků systému managementu se specifikovanými požadavky. 

Odpovědnost za provádění a plánování interních auditů za oblast jakosti a environmentu 

nese QE, za oblast BOZP nese odpovědnost PM. Veškeré záznamy z interních auditů jsou 

uloženy v databázi Vaquas Requests. Kritériem auditů jsou normy ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a program Bezpečný podnik interní dokumentace 

IMS, rozsah auditu je stanoven v rámci seznamu dokumentace a prověřovaných oblastí, 

četnost je stanovena programem a metody auditu jsou založené na vzorkování. Pro 

jednotlivé audity jsou auditoři vybráni takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich 

nestrannost. Audity BOZP organizovat prostřednictvím smluvních firem (ENVIFORM) a 

zajišťovat účast auditorů s kvalifikací v oblasti bezpečnosti práce. [10] 

4.2 Definice a zkratky 

4.2.1 Zkratky 

GM – general manager / generální ředitel 

MR – management representative / představitel managementu pro oblast ISO a EMS. 

PM – product manager/výrobní ředitel 

QE – inženýr kvality 

VA – vedoucí auditor 

VZ – vedoucí zaměstnanec 

A – auditor. [10] 

4.2.2 Definice 

Auditor 

Je pracovník, který má odbornou způsobilost k provádění interních auditů. Auditor zjišťuje 

skutečný stav zkoumané oblasti či věci a odhaluje odchylky od požadovaného stavu. [10]  
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Doporučení  

Místa, která mají potenciál ke zlepšování stávajícího systému řízení nebo k řešení 

problematiky mimo audit. [10] 

 

Interní audit systému managementu 

Je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho 

objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria. [10] 

 

Neshoda 

Nesplnění specifikovaného požadavku. [10] 

 

Důkaz z auditu 

Konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisí s kritérii auditu a jsou 

ověřitelné. [10] 

 

Úkol  

Řeší zjištění z auditu, kdy se nejedná o neshodu, ale dané zjištění je nutno realizovat. 

Úkolem lze řešit doporučení z auditu. Vedeno v elektronické podobě v databázi Úkoly. 

[10]  

 

Systém managementu  

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků pro stanovení politiky a 

cílů a k dosažení těchto cílů a pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost a EMS. 

[10] 

 

Vedoucí auditor 

Je pracovník, který má odbornou způsobilost k  provádění interních auditů jakosti / EMS a 

zkušenost z účasti na minimálně dvou auditech jakosti / EMS. [10] 

 

Kritéria auditu 

Soubor dílčích politik, postupů nebo požadavků používaných jako základ. [10] 
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Zjištění z auditu 

Výsledky hodnocení shromážděných důkazů podle kritérií auditu. [10] 

4.3 Vstupy 

 Dokumentace systému managementu - příručka, procedury, postupy 

 Zpráva z předcházejícího auditu 

 Přijatá opatření k nápravě / preventivní opatření k odstranění neshod 

z předcházejícího auditu 

 Konkrétní problémy v oblasti zabezpečování systému managementu  

 Požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a programu 

Bezpečný podnik [10] 
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4.4 Popis procesu 

4.4.1 Vývojový diagram a matice zodpovědnosti (Diagram 1) 

Diagram 1 

Odpovědnost Záznam / 
Dokument  

Vývojový diagram 
č. 

kap. 

 

Popis činnosti G

M 

Q

E 

M

R 

V

A 

V

Z 

 

4.2.1. 

Zajištění odborné 

způsobilosti auditorů a 

jejich jmenování 

udržování odborné 

O S S   

Jmenování 

interních 

auditorů 

4.2.2. 
Zpracování programu 

interních auditů 
 O J   

Program 

interních auditů 

4.2.3. 
Schválení Programu 

interních auditů a jeho 

distribuce 

 O 
S

ch 
J J 

Program  

interních auditů 

4.2.4. 
Oznámení, plán interního 

auditu, výběr auditorského 

týmu pro konkrétní audit 

  S O  

Oznámení a 

plán interního 

auditu 

4.2.5. Realizace interního auditu   S O S  

 

4.2.6. Ukončení interního auditu   J O J 

FX 029 Zpráva 

z interního 

auditu 

 

FX 027 

Protokol o 

interním auditu 

BOZP 

[10] 
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4.4.2 Komentář 

Odborná způsobilost interního auditora QMS/EMS/BOZP: 

 ukončené středoškolské vzdělání, 

 úspěšné absolvování kurzu interních auditorů, 

 1 rok praxe v oblasti auditování a absolvování 1 interního auditu pod vedením 

certifikovaného auditora, 

 řídící schopnosti, schopnost analýzy, zdravý úsudek, asertivita. 

  

Udržování odborné způsobilosti: 

- absolvování kurzu interních auditorů jednou za 3 roky. [10] 

 

Program interních auditů zpracovat tak, aby byl nejméně jednou ročně ověřen každý prvek 

systému managementu a systém vyhodnocen jako celek. Posoudit a zapracovat požadavky 

vedoucích oddělení na změny a doplnění programu interních auditů. Kromě plánovaných 

auditů do tohoto programu interních auditů operativně zaznamenávat také mimořádné 

(neplánované) interní audity. Příprava i průběh neplánovaného auditu má stejný průběh, 

jako audity plánované. Neplánované audity mají přednost před audity plánovanými. [10] 

  

Schválit program interních auditů. Schválený program interních auditů distribuovat. [10] 

  

Nejméně 3 kalendářní dny před provedením interního auditu zpracovat a distribuovat 

Oznámení a plán interního auditu. Zde je uvedeno 

a) datum auditu  

b) rozsah auditu 

c) cíle auditu  

d) vedoucí prověřované oblasti 

e) vedoucí auditor  

f) auditorský tým  

g) kritéria auditu  
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Při auditech BOZP jsou zohledněna závazná specifika daná programem Bezpečný podnik. 
[10] 
 

Jednotlivá zjištění získávat rozhovory s odpovědnými pracovníky auditovaného oddělení, 

ověřením dokumentace a sledováním činností v příslušných oblastech při provádění auditu 

na místě. Audit je nástrojem hledání faktů, nástrojem pro ověření efektivity fungování IMS 

a hledáním příležitosti k neustálému zlepšování. Interní audity EMS a BOZP se zabývají 

také hodnocením shody s legislativními požadavky. [10] 

 

Po provedení interního auditu všechna zjištění jasně a přesně formulovat a zapracovat do 

stanoveného termínu Zpráva z interního auditu (FX 029 pro EMS/QMS a FX 027 pro 

BOZP audit). Výstupem může být neshoda, doporučení nebo úkol. Jakákoliv neshoda nebo 

nedostatek zjištěný při auditu EMS/QMS je řešen formou nápravného opatření. 

Rozhodnout, která zjištění budou zahrnuta jako neshody. V případě zjištění neshody v 

průběhu auditu BOZP, se sjedná okamžitá náprava. Tato náprava je sjednána ihned – 

pokud možno v průběhu samotného auditu. [10] 

4.5 Výstupy 

Zpráva z interního auditu, podnět pro stanovení nápravných opatření. [10] 

4.6 Dokumentace  

FX 029 – Zpráva z interním auditu 

FX 027 – Protokol o interním auditu BOZP 
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5. 8D report 

5.1 Disciplína první 

Pokud jednotlivec není schopen vyřešit problém rychle, pak vytvořte malou skupinu lidí s 

dobrou znalostí procesů/výrobků, s přiděleným časem, pravomocí a dovednostmi vyřešit 

problém a implementovat nápravné opatření. Rozdělte si v týmu role (vedoucí týmu, 

členové, zapisovatel,…). Zaznamenejte členy týmu a objasněte jejich cíle, role a 

zodpovědnosti. A za jakých podmínek by měl tým vzniknout? Prakticky nejdůležitější pro 

vznik týmu je rozhodnutí managementu(!), který poskytuje pro řešení daného problému jak 

lidské, tak i jiné zdroje. Pokud týmově řešíte ve firmě nějaké problémy a váš management 

o tom neví, tak je "něco shnilého ve státě dánském". V ideálním případě je tým tvořen i 

členem managementu (na vhodné úrovni) - někdy je tato role označována jako Team 

Sponsor. Nečekejte, že některé problémy budou vyřešeny snadno, a proto zejména 

management by si měl uvědomit svoji důležitou roli v poskytování zdrojů (lidských i 

jiných), které jsou bohužel prakticky vždy omezené. [13] 

5.2 Disciplína druhá 

Kompletně popište problém, ne pouze jeho projevy. Doporučuje se klást si otázky typu 

Proč... a odpovídat si na otázku čeho se problém týká a čeho již ne (otázky typu IS / IS 

NOT). Fáze definování problémů je kritická pro definování kořenové příčiny! [13] 

5.3 Disciplína třetí 

Zaveďte, monitorujte a dokumentujte opatření vedoucí k izolování problému od zákazníka 

až do zavedení trvalého nápravného opatření. Příkladem může být například vytřídění 

neshodných výrobků u vašeho zákazníka, aby se na jeho výrobní linky dostávaly pouze 

shodné výrobky. Jiným příkladem může být i okamžitá náhrada neshodných výrobků 

shodnými (pokud je máte). [13] 
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5.4 Disciplína čtvrtá 

Cílem je identifikovat všechny možné příčiny vzniku problému. Jedním z nástrojů 

identifikace možných příčin je i diagram příčin a následků (Ishikawův diagram). Důležitou 

součástí tohoto kroku je ověření toho, že jste opravdu odhalili skutečnou kořenovou 

příčinu, což by vám měla potvrdit vhodná analýza dat. [13] 

5.5 Disciplína pátá 

Výsledkem této páté fáze řešení problému by měla být volba nejlepšího nápravného 

opatření. Po volbě byste samozřejmě měli ověřit, že nápravné opatření problém eliminuje. 

[13] 

5.6 Disciplína šestá 

Definujte, zaveďte a monitorujte trvalé nápravné opatření, které bude eliminovat problém. 

[13] 

5.7 Disciplína sedmá 

Cílem této fáze je zabránění opětovnému výskytu řešeného problému i potenciálních 

problémů podobných nebo souvisejících. V této fázi je důležité analyzovat, případně i 

změnit stávající procesy, metody, konstrukci, předpisovou dokumentaci, systémy 

managementu a výrobní systémy. [13] 

5.8 Disciplína osmá 

Komunikujte, sdílejte výsledky práce týmu s ostatními. Důležité je poznání přispění 

jednotlivců i celého týmu a poskytnutých zdrojů. [13] 
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6. FMEA a Risk management 

FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Effect Analysis, což je do češtiny 

překládáno jako analýza možných vad a jejich důsledků. Ale než se začneme této metodě 

věnovat podrobněji, je důležité si uvědomit jednu souvislost, která se týká zejména 

regulované sféry. A touto souvislostí je povinnost zabývat se řízením rizika. Tato 

povinnost je stanovena v Nařízeních vlády vztahujících se na zdravotnické prostředky, 

apod. A co je to vlastně řízení rizika? V podstatě jde o prevenci vad a problémů ve všech 

fázích životního cyklu výrobku. Obecně je řízení rizika popsáno normou ISO 14971 (pro 

zdravotnické prostředky). Tato norma definuje různé termíny vztahující se k řízení rizika, a 

konečně, definuje i tři možné nástroje řízení rizika, z nichž nejdůležitější dvě jsou metody 

FMEA a FTA. [14] 

6.1 Cíl FMEA 

Cílem je již ve fázi vývoje nového výrobku definovat všechny možné vady související s 

daným výrobkem/procesem a pro potenciálně nejrizikovější vady realizovat preventivní 

opatření. [14] 

6.2 FMEA je metoda týmová! 

Tým by se měl skládat z lidí z různých úrovní organizace, kteří daný výrobek/proces znají, 

mají zkušenosti nejlépe i z jiných oborů, jsou komunikativní,… "Ideální" tým má 5-7 

členů, ale lze se setkat i s týmy okolo 15 lidí! Důležité je zapojit fantazii a nebát se říci své 

myšlenky a názory. Ideální je mít jednoho znalého moderátora. Výjimečně se využívá i 

externista, neboť jde o metodu relativně jednoduchou, jejíž pochopení a praktické použití 

věřím zvládne každý. [14] 

6.3 Rozdělení FMEA 

Metodu FMEA obecně rozdělujeme do dvou kategorií: 

 FMEA výrobku (angl. design FMEA), 

 FMEA procesu (angl. process FMEA).  
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Někdy se můžeme setkat i se zkratkou FMECA, kde písmeno "C" označuje kritičnost 

(criticality).  

Abyste metodu FMEA použili správným způsobem, byla vydána norma ČSN IEC 812. 

Rovněž je na trhu dostupná celá řada seminářů na toto téma. S tímto souvisí i softwarová 

podpora, která je užitečná zejména ve větších firmách, kde analýz je celá řada. Pro menší 

firmy obvykle stačí Rozumně naformátovaná tabulka v Excelu nebo Wordu (nebo i v jejich 

ekvivalentech, jež jsou zdarma...).  

Metoda FMEA je jednoduchá tabulka, do které je obvykle při brainstormingu zapisováno. 

Při brainstormingu tým generuje všechny možné i málo pravděpodobné vady a problémy 

vztahující se k výrobku (nebo i procesu,...). U těchto potenciálních problémů tým přiřazuje 

problémům i jejich potenciální důsledky a příčiny. Poté následuje vyhodnocení výskytu, 

významu a odhalitelnosti definovaných problémů - k tomuto se používají koeficienty 

(zpravidla od 1 do 10, u některých odvětví mohou být i jiným způsobem zvolené 

koeficienty).  

Nyní se jednoduše koeficienty výskytu, významu a odhalení vzájemně vynásobí, čímž 

získáme tzv. rizikové číslo označované RPN (Risk Priority Number), nebo dle příkladu 

také MR/P. Je zřejmé, že čím vyšší rizikové číslo, tím větší úsilí bychom danému bodu 

měli věnovat, tj. plánování a realizace nápravných opatření. Ale mohou se vyskytnout i 

případy, kdy sice rizikové číslo nebude z nejvyšších a přesto bude rozumné se danému 

problému z nějakých důvodů věnovat - při použití metody FMEA bychom měli používat 

selský rozum. Když již realizujeme nápravná opatření pro daný problém, budeme v metodě 

pokračovat opětovným vyhodnocením výskytu, významu a odhalení. Je zřejmé, že význam 

se nezvýší ani nesníží, kdežto odhalení a výskyt můžeme našim nápravným opatřením 

ovlivnit. Opět vypočítáme rizikové číslo a pokud je toto číslo nižší než před nápravným 

opatřením, tak naše opatření bylo podle všeho užitečné a efektivní. Zde ale musíme mít na 

paměti, že nápravné opatření něco stojí a investice do takového opatření by se měla vrátit. 

[14] 
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7. Zpráva z interního auditu  č. 01/2010 

 

Tabulka 2 

DATUM AUDITU: 20.1.2010 

NÁZEV A ROZSAH  AUDITU: Výroba 1. část (Odlévárna), Programy a cíle 

CÍL AUDITU: Prověřit proces výroby v souvislosti s postupy a účinností 

oprav. 

VEDOUCÍ PROVĚŘOVANÉ 

OBLASTI 

AR 

AUDITOVANÍ: MM, LK 

VEDOUCÍ AUDITOR: Michal Rusniok 

AUDITORSKÝ TÝM MH, JR 

KRITÉRIA AUDITU: ISO 9001:2008 (6.4 Pracovní prostředí; 7.5.1-4 Řízení, 

Validace, identifikace, majetek zák.) ISO 14001:2004 (4.3.3 

Programy a cíle), 8.2.4 Monitorování a měření produktu 

 

 

7.1 Průběh auditu 

Audit byl realizován na základě programu interních auditů v zasedací místnosti a následně 

přímo ve výrobním provoze firmy. Případy byly vybírány namátkově. 
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7.2 Zjištění 

Firma vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Ve společnosti byla 

provedena kategorizace pracovních profesí jednotlivých pracovišť. Je vedena předepsaná 

evidence u zaměstnanců vykonávajících rizikové práce. V rámci havarijní připravenosti je 

zajištěno nouzové osvětlení, označení únikových cest a hasících přístrojů. Je zajištěna 

pravidelná údržba a úklid pracovišť. 

Firma určila potřebné procesy pro výrobu, které jsou popsány v procedurách procesu, 

výrobní proces je popsán v PP 003 a následně v PPV a PIV. Ve výrobě konkrétně ověřeno 

PIV 060, 066 a 071 (Oprava vad typu 06.03 a 06.05, oprava vad typu 06.06 a 06.07) 

s návazností na testování materiálu a zápisy výsledků do konkrétních formulářů. Z dat bylo 

zjištěno, že účinnost oprav vad typu 06.03 a 06.05 je slabá.  

Kontrola materiálů a měření výrobků je zajištěno ve všech fázích výrobního cyklu, 

operátoři jsou pravidelně proškolováni, měřící zařízení je kalibrováno, validace výrobního 

procesu se neprovádí. 

Identifikace výrobků je zajištěna čárovým kódem, zpětně lze dohledat od finálního 

výrobku až k mixu. Elektronicky zajištěno systémem BARCODE, kde lze nalézt veškeré 

potřebné informace o daném výrobku, ověřeno na mixu č. M0935015. 
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Firma majetek zákazníka nepoužívá. 

Programy k cílům EMS jsou stanoveny a společně s cíli společnosti jsou vedeny v databázi 

Cíle společnosti, kde se provádí průběžné hodnocení dle nastavených termínů. Konečné 

výsledky cílů jsou pak jedenkrát ročně vyhodnoceny v rámci přezkoumání vedením, 

ověřeno na cíli 09-04 Nákup – spolupráce s dodavateli.  

7.3 Neshody a doporučení 

N1: Malá účinnost oprav vad typu 06.03 a 06.05 – zjištění kořenové příčiny (pomocí 8D 

reportu) a zajištění efektivní a účinné opravy těchto vad. 

7.4 Celkové zhodnocení 

V rámci auditu byla definována a projednána jedna neshoda. Operátoři  výroby prokázali 

celkovou orientaci a znalost dané problematiky, včetně naplňování politiky EMS. Celkově 

lze konstatovat, že proces Výroba č.1 (Odlévárna)  je plně funkční a efektivní. 
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8. 8D projekt – Vady typu 06.03 a 06.05 

8.1 D1 – popis problému 

 Trhlina na vnitřním povrchu výrobku (Obr. 8-1) 

 V 95% horizontální směr 

 Tvar trhliny - závorka 

 Délka trhliny mezi 20 – 50mm 

 Hloubka trhliny zhruba 5mm 

 

 

Obr. 8-1 
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Plocha nejčastějšího výskytu vady - na vnitřní stěně (Obr. 8-2): 

 

Obr. 8-2 

8.1.1 Rozčlenění problému (Tabulka 3) 

Tabulka 3 
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8.2 D2 - Team, popis stávajícího stavu 

Vedoucí týmu: 

 Michal Rusniok 

 

Členové: 

  JS 

  JB 

  DV 

  MS 

  RS          

8.2.1 Vývoj výskytu vady v jednotlivých letech 

Rok 2008 

 

 

Rok 2009 
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Rok 2010 

 

Rok 2011 

 

 

8.3 D3 – Stanovení rozsahu a cílů 

Cíl: 0,7% do týdne 17/2010 

Stav na počátku: 1,7% 
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8.4 D4 – Analýza a výběr kořenové příčiny 

Akce                                                          Kdo                                  Kdy 

Více informací o vadách 06.03 a 06.05 JBi W08 

Umělé vygenerování vady na formě 

287 – zjištění, zda ji doprovází 

prohlubeň 

MSik W08 

Vyhodnotit jádro 946 na stěně „B“ – 

proč generuje vady 

MR W08 

Vlhčení jader  standardizace MR W08 

Korelace mezi vadou a vlhkostí jádra MR W09 

Jádro 908 – prohlubeň na 

nevypáleném kelímku 

RS W09 

Kelímek formy 908 – prohlubeň na 

vypáleném kelímku 

RS W09 

Oprava jader: 

 V 1  seškrábat celou stěnu + 

navlhčit místo vady před 

grafitováním 

 V 2  pokud jsou stěny suché, 

dovlhčit před grafitováním, 

pokud jsou mokré – viz V 1 

Porovnat V 1    V 2 

MR W13 

Převážet zmetky do CR, přesnější 

oprava místa vady 

JB W13 

Přesná evidence vad 06.03 a 06.05 

(prohlubeň,…..) 

MR W09 
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8.4.1 Rybí kost 

 

8.4.2 Akční plán 

Akce                                         Kdo                                            Kdy 

Tunelová pec  Trend, 

profil 

MH W09 

Pozice přísavek robota MR  

Pozice na CNC MR  

Pozice kelímků v sušárně MR  

Sušení stěn v CR » 

standard 

MR W09 

Kelímky a pozice vad na 

žlutém regálu 

MR W09 

Mytí stěn Wap – každé 4. 

odlití 

RA W09 

 

8.4.3 Stanovení kořenové příčiny 

Kořenová příčina stanovena jako žlutá sádra na stěnách formy, nikoliv na stěnách jádra, 

jak bylo doposud považováno. Žlutou sádru způsobují soli, které se dostávají na povrch 

stěn zevnitř a ucpávají póry sádry, přes které sádra saje vodu z vysychajícího výrobku. 
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8.5 D5 – stanovení nápravného opatření (NO) 

NO - Nastavení – zvýšení četnosti preventivního škrábání stěn formy ostrým břitem každé 

20. odlití místo původních co 16 odlití. 

8.6 D6 – zavedení NO, sledování zlepšení 

Vytvořen standardizovaný pracovní postup škrábání stěn ostrým břitem a opravy vad typu 

06.03 a 06.05. 

8.7 D7 – kontrola výsledků 

Po zavedení NO se výskyt vad snížil z 1,7 % na v průměru 0,3 % (Graf 8-1). 

Graf 8-1 
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8.8 D8 – standardizace, kontroly 

 Cíle splněny 

 Pracovníci proškoleni 

 Dokumentace aktualizována 

 FMEA aktualizována 

 Kontrolní plán aktualizován 

 



39  

 

Ke konci roku 2010, šest měsíců po úspěšném ukončení 8D projektu, se výskyt vad typu 

06.03 a 06.05 opět výrazně zvýšil.  

Po prozkoumání všech možných příčin bylo zjištěno, že dodavatel forem změnil proces 

sušení stěn formy.  

U stěn během sušení vystupují soli zevnitř sádry na povrch. Tyto soli se poté seškrábnou 

s povrchovou vrstvou sádry ostrým břitem přímo u dodavatele. U stěn sušených novým 

způsobem tyto soli na povrch nevystupovaly a neodstranily se po sušení. Soli naopak 

vystupovaly až během odlévání výrobků a následného vysychání vlhkosti u nás. 

Po zjištění této změny se dodavatel vrátil ke starému způsobu sušení. Z výroby se postupně 

začaly stahovat všechny formy s tímto problémem a na začátku roku 2011 se tento problém 

opět dostal pod kontrolu a výskyt této vady se snížil na zhruba 0,3 procenta. 
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9. Hodnocení současného stavu 

Současný stav kontroly procesu a jeho analyzování ve firmě Vesuvius Solar Crucible s.r.o. 

je nastaven a je účinný. Bohužel každý proces je živý, neustále se měnící a nové problémy 

se vyskytují stále. Nejen však problémy nové, ale i opakující se, které se již jednou 

podařilo úspěšně eliminovat. Problémy jsou nejen na straně výrobního závodu, ale také na 

straně dodavatelů, kteří dodávají směsi různých kvalit a rozličných nestabilních parametrů. 

Čerstvý příklad ze současné doby. Vstupní kontrola zrn v podniku se zaměřuje pouze na 

měření velikosti částic vstupních surovin a množství magnetických částic. Vyskytly se 

však problémy s kontaminací vstupních surovin a její následnou vlhkostí, o které jsme se 

v minulosti domnívali, že pro nás není problémem, a kterou nijak neměříme. Tato vlhkost 

směsi nám však způsobila obrovský výkyv parametrů. Výsledkem byla kontaminovaná 

směs, kterou bylo nutné vyhodit. Bohužel se tato skutečnost oběvila až po odlití několika 

výrobků, které bylo nutno také vyzmetkovat. 

Problém je však také na straně firmy, přesněji na straně výrobních operátorů. Stává se, že i 

po implementaci NO a vytvoření standardizovaných pracovních postupů plných fotografií 

operátoři tyto postupy nedodržují. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová pracovní pozice, 

tzv. „Team leader“, který má za úkol kontrolovat dodržování standardizovaných 

pracovních postupů. 

Při těchto nenadálých situacích nezbývá, než začít zase od začátku, najít kořenovou příčinu 

například pomocí 8D, zanalyzovat možná rizika pomocí FMEA, po zavedení NO provézt 

audit, apod. 
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10. Závěr 

Tato bakalářská práce z oblasti jakosti se zaměřuje na popis metod a nástrojů řízení kvality 

používaných ve firmě Vesuvius Solar Crucible s.r.o. a jejich vyhodnocování. 

Cílem této práce je zanalyzování, zda jsou metody a jejich užití ve firmě dostačující 

k udržení vysoké kvality požadované jejími zákazníky, a zda jsou metody dostačující 

k udržení nízkého procenta nejen interní, ale hlavně externí zmetkovitosti. 

V úvodní části práce je výpis metod a nástrojů, kterými lze jednoduše a velice efektivně 

jakost nejen řídit, ale hlavně vyhodnocovat z dat procesu. Byly zmíněny nástroje jako 

pareto, histogram, diagram příčin a následků, schématický nebo regulační diagram. Všemi 

těmito nástroji lze odhalit, kde se skrývá problém. Samotné řešení problému však nebývá 

snadné. Pokud se však řešení najde, nastává ten nejtěžší a nejsložitější úkol, a to je samotná 

realizace, nebo lépe řečeno implementace do výroby. Nastavit pravidla a vytvořit 

standardizovaný pracovní postup je jedna věc, ale zajistit jeho dodržování je věc druhá. 

Proto existují další účinné nástroje, a těmi jsou interní nebo externí audity.  

Někdy se však objeví závažnější problém, u kterého se řešení hned nenabízí a je potřeba 

použít modernějších a sofistikovanějších metod k jejímu vyřešení. Velice dobrými nástroji 

k řešení těchto složitých problémů jsou metodiky DMAIC (Define, Measure, Action, 

Improve, Control) nebo 8D.  

Ve společnosti Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. používáme druhou zmíněnou metodiku. 

Samotné dodržování daných kroků metodiky je dosti složité. Člověk má stále tendenci 

přeskakovat z analyzování již do samotného řešení, aniž by dokonale pochopil problém. 

Proto se stává, že spousta problémů zůstane nedořešených, jelikož se tým dostane do 

slepého místa. Proto je důležité, aby se postupovalo dle přesně stanovených bodů. Jen pak 

může být tato metodika účinná. Síla této metodiky je vidět na praktickém příkladu, který 

jsme v loňském roce úspěšně ukončili. S problémem vad 06.03 a 06.05 jsme se nejen my 

potýkali od samotného vzniku firmy.  

Pravdou však dle mého názoru nakonec zůstává a to bych si dovolil nesouhlasit s názorem 

pana W. E. Deminga, že kvalitu hodně ovlivňují operátoři. Mohou mít všechny potřebné 

informace, v čem se skrývá hlavní problém, mohou mít vytvořeny propracované 

standardizované pracovní postupy plné názorných fotek, ale pokud kvalitu dělat nechtějí, 

tak ji dělat nebudou. 
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Příloha č.3: Hodnocení pro FMEA – Závažnost 
 

Účinek Popis Klasifikace 

Nebezpečný-

bez varování 

Může ohrozit zařízení nebo člověka. Velmi vysoký stupeň 

hodnocení závažnosti použijeme, když potenciální závada 

má vliv na bezpečnost během provozu zařízení a/nebo 

pokud nevyhovuje zákonným předpisům. Závada se 

vyskytuje bez varování. 

10 

Nebezpečný 

-s varováním 

Může ohrozit zařízení nebo člověka. Velmi vysoký stupeň 

hodnocení závažnosti použijeme, když potenciální závada 

má vliv na bezpečnost během provozu zařízení a/nebo 

pokud nevyhovuje zákonným předpisům. Závada se 

vyskytuje s varováním. 

9 

Velmi 

vysoký 

Závažné narušení výrobní linky. 100% výrobku musí být 

sešrotováno. Výrobek/část je nefunkční, ztráta základních 

vlastností. Zákazník je velmi nespokojený. 

8 

Vysoký Méně závažné narušení výrobní linky. Výrobek je potřeba 

separovat a část (měně než 100%) je ke sešrotování. 

Zařízení sice funguje, ale výkon je snížen. Zákazník je 

nespokojený. 

7 

Střední Méně závažné narušení výrobní linky. Část (méně než 

100%) je ke sešrotování (bez potřeby separování výrobku). 

Zařízení sice funguje, ale je snížen komfort při provozu. 

Zákazník pociťuje nepohodlí. 

6 

Nízký Méně závažné narušení výrobní linky. 100% výrobku může 

být přepracováno. Zařízení funguje při částečně sníženém 

výkonu a/nebo pohodlí. Zákazník pociťuje nespokojenost. 

5 

Velmi nízký Méně závažné narušení výrobní linky. Výrobek je možné 

separovat a část (méně než 100%) musí být přepracována. 

Odstranění případného vrzání nebo pískání. Závadu zjistí 

většina zákazníků. 

4 

Málo 

významný 

Méně závažné narušení výrobní linky. Část (méně než 

100%) musí být přepracována (není možné provést na 

3 
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lince). Odstranění případného vrzání nebo pískání. Závadu 

zjistí průměrní zákazníci. 

Nevýznam-

ný 

Méně závažné narušení výrobní linky. Část (méně než 

100%) musí být přepracována (je možné provést na lince). 

Odstranění případného vrzání nebo pískání. Závadu zjistí 

nároční zákazníci. 

2 

Žádný Žádný účinek. 1 
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Příloha č.4: Hodnocení pro FMEA – Odhalení 

 

Odhalení 

 

Popis 

Pravděpodobnost, že závada bude odhalena v procesu před 

dalším procesem nebo před okamžikem, kdy výrobek opouští 

výrobní nebo montážní linku. 

Klasifikace 

 

Téměř 

nemožné 

Neexistuje žádný způsob odhalení závady. 10 

Velmi 

obtížné 

Velmi malá pravděpodobnost, že současné kontrolní metody 

odhalí závadu. 

9 

Obtížné Malá pravděpodobnost, že současné kontrolní metody odhalí 

závadu. 

8 

Velmi 

nízké 

Velmi malá pravděpodobnost, že současné kontrolní metody 

odhalí závadu. 

7 

Nízké Nízká pravděpodobnost, že současné kontrolní metody odhalí 

závadu. 

6 

Střední Střední pravděpodobnost, že současné kontrolní metody odhalí 

závadu. 

5 

Středně 

vysoké 

Středně velká pravděpodobnost, že současné kontrolní metody 

odhalí závadu. 

4 

Vysoké Vysoká pravděpodobnost, že současné kontrolní metody odhalí 

závadu. 

3 

Velmi 

vysoké 

Velmi vysoká pravděpodobnost, že současné kontrolní metody 

odhalí závadu. 

2 

Téměř 

jisté 

Současné kontrolní metody téměř jistě odhalí závadu. 

Spolehlivost kontrolních metod je známa z podobných procesů. 

1 
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Příloha č.5: Hodnocení pro FMEA – Výskyt 

 

Pravděpodobnost závady Možné poměry 

závad 

 

Cpk Klasifikace 

>=1 ze 2 <0.33 10 Velmi vysoká: Závada je téměř 

nevyhnutelná 

1 ze 3 >=0.33 9 

1 z 8 >=0.51 8 Vysoká: Všeobecně závada souvisí 

s podobným procesem, ve kterém se často 

vyskytuje závada 
1 z 20 >=0.67 7 

1 z 80 >=0.83 6 

1 ze 400 >=1.00 5 

Střední: Všeobecně závada souvisí 

s podobným procesem, ve kterém se 

příležitostně vyskytuje závada, ale ne ve 

velkém měřítku. 

1 z 2000 >=1.17 4 

Nízká: Velmi ojedinělé závady vztahující se 

k podobným procesům. 

1 z 15000 >=1.33 3 

Velmi nízká: Velmi ojedinělé závady 

vztahující se k jednomu procesu. 

1 ze 150000 >=1.50 2 

Nepravděpodobná: Závada je 

nepravděpodobná. 

1 z 1500000 >=1.67 1 

 

 


