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1 Úvod 

Firma, která má uspět, musí mít produkt, který předčí konkurenci a lidé si ho budou 

kupovat. Podnik musí být také schopen dodat produkt zákazníkům. Musí jej dodat včas,  

v dostatečném množství a kvalitě. Dobré řízení musí zajistit fungování všech článků, které 

ovlivňují spokojenost zákazníka. Samozřejmě i stabilitu firmy, když bude zákazník 

potřebovat něco opravit, vyměnit, přikoupit nebo poradit. Z tohoto důvodu se normy 

neomezují jen na splnění kvalitativních parametrů výrobku, ale na způsob řízení celé 

organizace. 

 

Význam kvality ve světovém měřítku tak dramaticky vzrostl, že se někdy hovoří  

o revoluci kvality. Ne všichni řídící pracovníci jsou ale ochotni akceptovat tyto dramatické 

změny. Myslí si, že jde o módní, rozvojový jev, který je třeba v podnicích jednoduše přežít. 

Skutečnost je ovšem taková, že pokud mají podniky v ostrém konkurenčním prostředí 

opravdu přežít, měly by problematice managementu jakosti věnovat zásadní pozornost. 

 

Společnost, ve které je diplomová práce zpracovávána, zaměstnává řadu 

specializovaných pracovníků v oblasti managementu. Tito zaměstnanci pečují o zákazníka, 

zaměřují se na splnění jeho požadavků a přání. Vedení firmy zajišťuje stanovení těchto 

požadavků zákazníků a hodnotí jejich spokojenost. Sledují se nové trendy v technologiích  

a materiálech s cílem nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt. Svou pozornost věnují 

neustálému zlepšování kvality. Nedostatek společnosti spočívá v nedodržování parametrů  

u výrobku. Proto musí odhalovat možné příčiny problému na základě moderních analýz, které 

jsou snadné, přesné a výstižné.  

 

Cílem diplomové práce je analyzovat zhotovený produkt, u kterého se vyskytuje 

největší podíl neshod za určité období. Neshody budou odhalovány na základě dat, získaných 

z výrobního procesu. Pomocí daných nástrojů budou zjištěny příčiny těchto neshod  

a proveden návrh na zlepšení výrobního procesu.   

  

 

 



 

 

7 

 

Práce je rozdělena do pěti částí. První částí je úvod, v němž je popsána řešená 

problematika a definován cíl diplomové práce. V další části je uvedena charakteristika závodu 

CETRIS, který je hlavním výrobcem cementotřískových desek.  Ve třetí části je věnována 

pozornost teoretickým a metodologickým východiskům vymezujícím základní pojmy, 

přístupy a metody zlepšování kvality. V poslední části je provedena podrobná analýza 

zkoumaného produktu, provedeno vyhodnocení, podány návrhy na zlepšení a na závěr jsou 

veškeré výsledky práce shrnuty. 
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2 Charakteristika podniku 

2.1 Historie cementotřískových desek 

Veškeré informace o historii cementotřískových desek byly čerpány z (CETRIS, 

2012). Již ve dvacátých letech minulého století se začalo ve stavebnictví používat míchání 

cementu spolu s dřevěnými třískami. První dřevovláknité desky byly vyrobeny v roce 1940 

slisováním cementu spolu s velmi dlouhými dřevěnými vlákny. Následně bylo ve Švédsku 

přidáno do cementu omezené množství třísek a tak byly vyrobeny první verze moderních 

třískových desek. První továrny a výrobu současných cementotřískových desek vznikla ve 

Švýcarsku v roce 1967. Výstavba závodu na výrobu cementotřískové desky byla zahájena 

v České republice roku 1987.  

2.2 CIDEM Hranice, a.s. 

Informace o společnosti CIDEM byly zpracovány podle (STAVITEL, 2012). 

Společnost CIDEM Hranice, a.s., která byla založena jako nástupnická organizace státního 

podniku Severomoravské cihelny v roce 1991, byla v roce 1992 privatizována během první 

vlny kupónové privatizace.  

Konsolidační celek společnosti CIDEM Hranice, a.s. zahrnuje dalších sedm 

obchodních společností, ve kterých má CIDEM Hranice, a.s. rozhodující nebo podstatný vliv. 

Do skupiny patří další čtyři akciové společnosti a tři společnosti s ručením omezeným. Mezi 

tyto společnosti patří: ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek Místek a.s., FC 

REAL Havířov a.s., TRANSCARGO s.r.o., CIDEMAT Hranice s.r.o., KBS Hranice s.r.o. 

2.3 Divize CETRIS 

Celý název podniku je CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS. Diplomová práce je 

zaměřena pouze na divizi CETRIS, která vznikla v roce 1991, kdy byl uveden do provozu 

závod na výrobu cementotřískových desek. Společnost CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS 

realizuje své podnikatelské aktivity zejména v oblasti výroby. Je výrobcem deskového 

materiálu, který je uveden na trh pod ochrannou značkou cementotřísková deska CETRIS®.  

V prvních letech byl provoz omezen jen na výrobu základní desky, bez povrchových úprav. 

S postupem času přibývalo více služeb a deska mohla být různými způsoby upravována. 
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Podnik je v současnosti největším výrobcem cementotřískových desek v Evropě. Vyváží také 

do zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky. 

Hlavním cílem společnosti je trvalé zařazení mezi nejlepší výrobce stavebních 

materiálů v Evropě. Tento náročný cíl hodlá společnost naplnit strategií postavenou na: 

- kvalitních službách, 

- otevřené komunikaci se zákazníky, 

- využíváním moderních technologií a jejich neustálou inovací, 

- systematickým vzděláváním a zvyšováním kvalifikace a motivace pracovníků atd. 

Divize CETRIS má také vlastní, rozsáhlou organizační strukturu. Tato organizační 

struktura je nazvána funkční organizační strukturou, která seskupuje pracovníky do útvarů 

podle podobnosti úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit. Organizační struktura je uvedena 

v příloze č. 1. Její aktuální stav je vždy uveden v platném organizačním řádu akciové 

společnosti. Odpovědnost a pravomoci jednotlivých funkcí jsou uvedeny v popisu každého 

funkčního místa. Zodpovědnosti za jednotlivé činnosti a jejich výsledky jsou uvedeny ve 

směrnicích.  

2.4 Charakteristika produktu 

Cementotřísková deska CETRIS® je kvalitní deskový materiál, který je určený pro 

stěnové, fasádní, podlahové, střešní a požární systémy. Dále se používá na podhledy a sokly, 

ztracené bednění, balkónové aplikace, dopravní stavby a hobby.  

Cementotřísková deska se skládá z: 

- dřevěných třísek, 

- portlandského cementu, 

- vody, 

- hydratačních přísad. 

 

Podíly jednotlivých složek desky můžeme vidět na obrázku 2.1. 
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Obr. 2.1 Složení desky. Zdroj: (CETRIS, 2012). 

Cementotřískové desky CETRIS® slučují výhodné vlastnosti cementu a dřeva. Jsou 

lehčí než tradiční cementovláknité desky, jejich pevnost a odolnost vůči povětrnostním 

vlivům, mrazu a plísním je řadí před štěpkocementové nebo sádrokartonové desky.  

Mezi hlavní přednosti desek CETRIS® patří: 

- ekologičnost, 

- odolnost proti ohni a povětrnosti, 

- dokonalá zvuková izolace, 

- mrazuvzdornost, 

- hygienická nezávadnost, 

- odolnost proti plísním, houbám a hmyzu, 

- nízká hmotnost, pružnost a snadná opracovatelnost (CETRIS, 2012). 
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2.4.1  Druhy desek CETRIS® 

Cementotřískové desky CETRIS® jsou vyráběny dle ČSN EN 633, 634-1 a 634-2. 

Celý výrobní postup divize CETRIS je založen na jednoduchém principu, který je důkladněji 

popsán v textu. Hlavním a jediným produktem je základní deska  CETRIS® BASIC, vyráběná 

v tloušťkách od 8 do 40 mm ve dvoumilimetrových intervalech. Je možné desky rozdělit na 

standardní, desky vyráběné na sklad a desky na objednávku. 

 

Desky bez povrchové úpravy vyráběné na sklad jsou různých druhů a to: 

 

- CETRIS BASIC, 

- CETRIS PD, 

- CETRIS PDB, 

- CETRIS PROFIL, 

- CETRIS AKUSTIC, 

- CETRIS HOBBY PLANK,  

-  CETRIS HOBBY Záhonový obrubník. 

 

Desky s povrchovou úpravou vyráběné na objednávku jsou zejména tyto: 

 

- CETRIS PLUS, 

- CETRIS FINISH, 

- CETRIS PROFIL PLUS, 

- CETRIS PROFIL FINISH, 

- CETRIS AKUSTIC FINISH. 

2.4.2  Služby a úpravy 

Desky CETRIS® lze opracovávat všemi běžnými dřevoobráběcími stroji. Pro 

profesionální opracování desek by se měly používat jen nástroje opatřené tvrdokovem. Desky 

se mohou brousit, vrtat a frézovat. Lze na ně také nanášet povrchové úpravy. Desky lze 

upevňovat ke konstrukcím šroubováním, popřípadě nýtováním. Alternativně lze desky 

přichytit k nosné konstrukci lepením nebo pomocí příchytek. Dle požadavků zákazníků  

se desky dělí v podélném, příčném i šikmém směru. 



 

 

12 

 

Desky jsou ukládány na přepravní dřevěné podložky, které umožňují manipulaci 

vysokozdvižným vozíkem. Fixace je zajištěna stažením desek k podložce páskou. Desky jsou 

chráněny proti povětrnostním vlivům fólií. Skladování by mělo být prováděno v krytých, 

suchých prostorách, aby desky před upevněním do konstrukce nenavlhaly.  Při manipulaci by 

měly být desky uloženy na podložce. 

2.5  Výrobní postup 

Výrobní postup byl čerpán z (CETRIS, 2012). Cementotřískové desky jsou vyráběny 

technologickým zařízením dodané německou firmou BISON. V roce 2010 prošla výrobní 

linka rozsáhlou rekonstrukcí s cílem zkvalitnit a zvýšit objem výroby. V současné době firma 

nabízí 11 druhů cementotřískových desek a stále se snaží vyvíjet nové druhy, aby uspokojila 

přání a potřeby zákazníků. 

Dřevní hmota smrková a jedlová, která je odzrněná, se po tří až čtyřměsíčním 

skladování roztřískuje na jehlicovité třísky a následně se dopravuje do sil na třísky.  

Do míchacího zařízení se přes váhy dopravuje připravená dřevní hmota, kvalitní portlandský 

cement, podle receptury mineralizační látky a voda, jejíž množství se přizpůsobuje podle 

naměřené vlhkosti dřeva. Ve vrstvícím zařízení se rozprostře namíchaný materiál na rovné, 

předem ošetřené ocelové plechy, které v přímém sledu obíhají dokola.  

 

Zařízení pracuje se čtyřmi oddělenými vrstvícími stroji umístěnými za sebou. První a 

čtvrtá komora vytváří pomocí větrného třídění krycí vrstvy desek, druhá a třetí komora jsou 

mechanické a rovnoměrným nanášením vytvářejí středovou provázanou vrstvu. Plechy  

s rounem jsou stohovány na sebe a lisovány vysokým tlakem na jmenovitou tloušťku (cca. 1/3 

sypné tloušťky). Po urychleném hydratačním procesu vytvrzováním se desky odstohují  

a převezou se do klimatizačního skladu, kde min. sedm dní dozrávají. Potom se desky 

CETRIS® suší na vlhkost 9 % (±4 váhová %).  

 

Následuje formátování základních rozměrů. Na přání zákazníka jsou prováděny další 

služby, mezi které patří dělení desek na menší rozměry, frézování hran, fázování hran, vrtání, 

broušení, penetrace a další povrchové úpravy.  

 

Výrobní postup je znázorněn na obrázku 2.2. 
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Obr. 2.2 Výrobní postup. Zdroj: (VSEPROVASDUM, 2012). 

2.6  Systém managementu kvality divize CETRIS 

Systém managementu kvality zahrnuje výrobu, prodej a související činnosti, týkající 

se cementotřískových desek CETRIS. Systém splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 

9001:2009.  

Podnik věnuje pozornost kvalitě vyráběných výrobků. V roce 1996 získal podnik 

certifikát jakosti dle EN ISO 2002 od mezinárodní akreditované certifikační společnosti  

Lloydś Register Quality Assurance. Proběhla také recertifikace dle ISO 9001. 

Cementotřískové desky jsou certifikovány nejen dle evropských harmonizovaných norem,  

ale i podle norem národních. Divize CETRIS obdržela tyto certifikáty: 

- CE certifikát shody pro výrobek cementotřísková deska CETRIS, 

- certifikát podlahového systému POLYCET, 

- certifikát podlahového systému IZOCET, 

- certifikát PEFC (tento certifikát patří mezi nejnovější, byl udělen v r. 2011) 
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2.6.1 Politika jakosti pro rok 2012 

Aktuální politika jakosti byla uvedena na stránkách (CETRIS, 2012). Divize CETRIS 

přijala následující politiku jakosti: 

- pracujeme s nadšením, abychom uspokojili oprávněná očekávání našich zákazníků, 

- pracujeme, abychom dosáhli zisku v našem podnikání a abychom tím rozvíjeli  

a upevňovali naši firmu, 

- pracujeme bezpečně, 

- vážíme si životního prostředí, 

- vážíme si našich dodavatelů.  

2.6.2 Dokumentace systému kvality 

 Účelem zpracované dokumentace systému kvality je popis systému managementu 

kvality a sjednocení postupů i činností. Všechny významné opakující se činnosti a procesy 

jsou zdokumentovány. Všechny platné dokumenty jsou vždy uvedeny v aktuálním seznamu 

dokumentů systému managementu kvality.  

Základním dokumentem je příručka jakosti, dále pak řády, směrnice generálního 

ředitele a směrnice systému managementu kvality, pracovní postupy a technologické postupy 

výroby, technicko-obchodní dokumenty, externí dokumenty, záznamy. Dokumentace má 

svého správce, který zajišťuje správu, evidenci, vydávání a archivaci všech dokumentů, 

připomínkování změn v dokumentaci, rozdělování určených funkcí.  

2.6.3  Měření, analýzy a zlepšování 

Veškeré identifikovatelné procesy jsou monitorovány, v případě kde je to možné, tak  

i měřeny. Monitorování a měření je uvedeno v popisech jednotlivých procesů. Shoda 

produktů se ověřuje naplněním kontrolního a zkušebního plánu. Zlepšování procesů probíhá 

na základě analýzy z výsledků monitorování a měření. 
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Divize CETRIS má oddělení vývoje nových výrobků a systémů. V rámci procesu 

vývoje firma spolupracuje s řadou zkušeben, laboratoří a expertů. Pracovníci v laboratořích 

provádějí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu.  

Předmětem vstupní kontroly je např. přejímka dřeva, cementu, vodního skla, síranu 

hlinitého, nátěrových hmot atd. Materiál je přejímán od dodavatele, následně je prováděna 

kontrola příslušným pracovníkem v určitých časových intervalech, výsledek kontroly je 

zdrojem informací pro technology a obsluhu a v neposlední řadě je důležité místo uchování 

záznamů, kterým je laboratoř.  

Dále je prováděna mezioperační kontrola, jejímž předmětem je např. třídění dřeva, 

obsah cukru ve dřevě, délka třísek, vlhkost směsi, lisování, doba a teplota vytvrzování, sušení, 

značení desek atd. Jsou stanoveny maximální intervaly mezi zkouškami.  Je nutné provádět 

odběry vzorku, vyplňovat záznamy a uchovávat je. Výsledek je zdrojem informací  

pro obsluhu a technology.  

Konečnou kontrolou je výstupní kontrola. Předmětem kontroly jsou např. rozměry 

desky, neshody vnějšího vzhledu, tloušťka, objemová hmotnost, rovinnost řezu, nasákavost, 

kontrola nánosu povrchových úprav atd. Ostatní činnosti jsou stejné jako u kontroly 

předchozí. Po výstupní kontrole putuje výrobek k odběrateli. Mezi hlavní zákazníky divize 

CETRIS patří obchodní společnosti a stavební firmy. 

Dále je zapotřebí řízení neshodných výrobků. Tyto výrobky jsou zjištěné v rámci 

technické kontrol a jsou z výrobního procesu vytříděny. Při zjištění neshodných výsledků při 

zkoušce v laboratoři a při zjištění neshodného parametru technologického procesu  

se postupuje předepsaným postupem, uvedeným ve směrnici pro řízení neshodného výrobku 

nebo v kontrolních metodách. Vnější neshody včetně vyřešení jejich příčin se řídí směrnicí 

pro řízení neshodného výrobku. O výskytu neshodných výrobků jsou vedeny záznamy 

v provozních knihách nebo ve zvláštních formulářích. 

Pracovníci provádějí analýzy dat, na základě informací a naměřených hodnot 

z procesů. Tyto analýzy slouží: 

• k prokázání shody požadavků na produkt, 

• ke sledování množství výrobků s nižší kvalitou, 
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• ke sledování nákladů na nekvalitní výrobu atd. 

Útvar řízení kvality má svého odpovědného pracovníka, kterým je manažer kvality. 

Pracovní náplní manažera je: 

- řízení dokumentace (elektronická i písemná podoba), 

- zajišťování interních a externích auditů. 

A v neposlední řadě je důležité neustálé zlepšování systému managementu kvality. 

Hlavními nástroji pro neustálé zlepšování systému kvality podniku je hodnocení politiky 

kvality a cílů kvality, přezkoumání systému managementu kvality vedením, interní audity, 

řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření.  

Veškeré informace o měření, analýzách a zlepšování byly čerpány z interních zdrojů 

společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

3 Teoretická a metodologická východiska analýzy a zlepšování kvality 

K tomu aby podnik uspěl v náročném tržním prostředí, musí být lepší než jeho 

konkurence, jak po stránce kvality produktů, tak i rychlosti a spolehlivosti dodávek. Velmi 

důležité jsou i náklady konkurenčních podniků.  Neplatí to jen o podniku, nýbrž o jakémkoliv 

typu organizace, která je poskytovatelem služeb. 

3.1  Základní pojmy 

3.1.1  Definice kvality 

Blecharz (2007) uvádí, že moderní pojetí jakosti je charakteristické tím, že jakost již 

není spojována pouze s hmotným produktem, ale vztahuje se k jakékoli činnosti nebo procesu, 

které slouží k uspokojování potřeby zákazníka. 

Současné pojetí kvality je vyjádřeno v definici názvoslovné normy ČSN EN ISO 

9000:2006. Tato definice zní: kvalita (jakost) je stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních charakteristik. Dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 lze definovat požadavek jako 

potřebu nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.  

Inherentní znak je takový, který vytváří podstatu výrobku, tj. podmiňuje jeho funkci, 

po kterou byl výrobek vytvořen. Znakům produktu se také říká charakteristiky jakosti. 

Charakteristiky jakosti pak můžeme rozdělit podle způsobu jejich zjišťování na měřitelné 

(parametry), které lze exaktně vyjádřit (např. teplota, tlak pH, objem apod.). Neměřitelné 

(atributy), kde se používá subjektivní hodnocení. 

U výrobků lze znaky kvality rozdělit do skupin, které vymezuje Macurová (2008): 

- technické (počet funkcí, výkon, rychlost, hmotnost), 

- spolehlivostní a vyjadřující provozní náročnost (poruchovost, opravitelnost, životnost, 

náročnost na obsluhu), 

- ekologické a bezpečnostní (únik škodlivin, recyklovatelnost, likvidovatelnost), 

- estetické (módnost, vůně, tvar), 

- logistické (tvar a rozměr umožňující sledovatelnost a manipulovatelnost), 
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- etické (výrobek a jeho obal neohrožují dobré mravy). 

3.1.2  Management kvality 

Podle Blecharze (2007) není zabezpečování jakosti pouze otázkou výroby nebo 

dokonce výstupní kontroly. Jakost musí být zabezpečována ve všech fázích reprodukčního 

procesu (tj. v předvýrobních etapách, ve výrobě, ale také při užívání i likvidaci výrobku). 

V každé z těchto fází je vyvíjeno velké množství vzájemně závislých aktivit, mezi kterými 

jsou četné zpětné vazby a interakce. Proto je při řízení jakosti nutno používat systémový 

přístup.  

  Hutyra (2007) tvrdí, že význam jakosti stoupl ve světovém měřítku tak dramaticky, že 

se někdy hovoří o „revoluci jakosti“ a kvalita (jakost) se stává životním stylem. Je nutné 

analyzovat současný význam efektivního a účinného managementu jakosti, který vymezuje 

Nenadál (2008): 

a) Jakost je rozhodujícím faktorem stabilní ekonomické výkonnosti podniků. Systémy 

managementu jakosti se totiž projevují pozitivními účinky jak uvnitř podniku, tak  

i v jeho okolí. Interní účinky systému se obvykle generují rychleji než účinky externí: 

klesá podíl neshod na celkových výkonech, stoupá výtěžnost materiálních vstupů  

i účinnost vnitropodnikových procesů, protože se zvyšuje rozsah správně provedené 

práce napoprvé. To vede ke zvyšování výkonnosti a k redukci nákladů. Externím 

účinkem systému je stoupající míra spokojenosti a loajality zákazníků.  

b) Management jakosti je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátami trhů. 

Ukázalo se, že asi 66 % všech příčin ztrát trhů, padá na vrub nízké jakosti výrobků  

a služeb ale i nedostatky v předvýrobních etapách. 

c) Jakost je velmi významným zdrojem úspor materiálů a energií. Typickým příkladem 

z této oblasti je výroba a používání výrobků nízké spolehlivosti. 

d) Jakost ovlivňuje i makroekonomické ukazatele. Sledují se dopady zlepšování jakosti 

produktů na makroekonomické ukazatele, včetně tvorby domácího produktu, devizové 

bilance apod. Skutečné bohatství je v průmyslových organizacích, tak i ve sféře 

služeb, veřejném sektoru, školství atd. 
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e) Jakost je limitujícím faktorem tzv. trvale udržitelného rozvoje. Tento pojem je spjat 

s ochranou životního prostředí a proto není dobré ho podceňovat. 

f) Jakost a ochrana spotřebitele jsou spojité nádoby.  

Lze očekávat, že zavedení systému managementu jakosti, bude přínosem pro 

zainteresované strany. Tyto přínosy jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

Tab. 3.1 Přínosy zavedení systému managementu jakosti pro zainteresované strany 

Zainteresovaná 
strana 

Očekávané přínosy 

Zákazníci 

- zlepšená včasnost dodávek, 
- zvýšená důvěra v dodavatele, 
- snížení nákladů na životní cyklus, 
- snížení objemu stížností a reklamací apod. 

Vlastníci/vrcholové 
vedení organizace 

- vyšší spokojenost s dosahovanou výkonností organizace, 
- lepší perspektivy na trzích, 
- jasné vymezení pravomocí a odpovědností, 
- vyšší transparentnost systému managementu apod. 

Zaměstnanci 

- zlepšené pracovní prostředí, 
- jasné vymezení odpovědností a pravomocí, 
- vyšší sociální jistoty a rozsáhlejší sociální programy, 
- zlepšená úroveň interní komunikace, 
- zlepšení v procesech řízení lidských zdrojů apod. 

Dodavatelé 

- zlepšení komunikace o požadavcích odběratelů, 
- dlouhodobé partnerské vztahy s odběrateli, 
- sdílení nejlepší praxe v oblasti managementu jakosti 

apod. 

Společnost 

- zlepšená výkonnost organizací (tj. vyšší objem 
odvedených daní), 

- snižování nezaměstnanosti, 
- respektování legislativních požadavků, 
- snazší orientace při výběrových řízeních apod. 

  

Zdroj: Nenadál a kolektiv (2008). 

3.1.3  Dokumentace v systémech managementu jakosti 

Z hlediska řízení můžeme za dokument považovat jakýkoliv písemný či jiný předpis, 

který je schválen příslušnou autoritou (manažerem) a má charakter trvalého příkazu. Struktura 
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a zejména rozsah (podrobnost) dokumentace manažerských systémů kvality, environmentu  

a bezpečnosti práce nejsou normami určeny a podle Vebra (2006) závisí na: 

- velikosti organizace a charakteru činností, kterými se organizace zabývá, 

- složitosti procesů a jejich vzájemném působení, 

- odborné způsobilosti pracovníků. 

Pro každý dokument je nutno určit jeho garanta. Garantem (neboli vlastníkem) 

dokumentu je funkční místo v organizaci, které je odpovědné za obsah dokumentu. 

Dokumenty mohou být vedeny v listinné podobě, v elektronické podobě anebo jsou obě 

formy kombinovány. O tom pojednává Macurová (2008). Schéma typických kategorií 

dokumentů v systému managementu kvality je uvedeno na obrázku 3.1. Záleží  

na podmínkách organizace, jak bude soustavu dokumentů strukturovat. 

 

Obr. 3.1 Obvyklá struktura dokumentace v systémech managementu jakosti.  Zdroj: Nenadál 
a kolektiv (2008). 

3.1.4  Neustálé zlepšování jakosti 

 Podle ČSN EN ISO 9000:2006 je zlepšování jakosti podle dnešní terminologie 

chápáno jako část managementu jakosti, zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky 

na jakost. Jedná se tedy o aktivity, jejichž cílem je dosažení vyšší úrovně jakosti v porovnání 

Příručka 
jakosti 

Postupy systému 
managementu 

Pracovní instrukce, externí dokumenty atd. 

Záznamy 
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s předchozím stavem. Zlepšování jakosti je dosahováno zlepšováním procesů. Zlepšování  

se zaměřuje na tři stěžejní oblasti, které uvádí Nenadál (2001): 

a) zvyšování vhodnosti k použití, 

b) snižování rozsahu neshod v dodávkách výrobků a služeb, 

c) zvyšování účinnosti všech podnikových procesů. 

V aktivitách zlepšování by organizace měla uplatňovat proces pro neustálé zlepšování. 

Tento proces by měl zahrnovat následující kroky dle normy ČSN EN ISO 9000:2006: 

a) Důvod k zlepšování: Má se identifikovat problém procesu a oblast pro zvolené 

zlepšování s uvedením důvodu. 

b) Současná situace: Má se ohodnotit efektivnost a účinnost existujícího procesu. Mají se 

shromáždit a analyzovat údaje, aby se zjistilo, jaké typy problémů se vyskytují 

nejčastěji. Má se vybrat problém a má se stanovit cíl zlepšování.  

c) Analýza: Mají se identifikovat a ověřit kořenové příčiny problému. 

d) Identifikování možných řešení: Mají se prozkoumat alternativní řešení. Má se vybrat  

a uplatnit nejlepší řešení, tj. to řešení, které odstraní kořenové příčiny problému  

a zabrání jejich opakovanému výskytu. 

e) Vyhodnocení efektů: Má se potvrdit, zda problém a jeho kořenové příčiny jsou 

odstraněny nebo zda se jejich působení snížilo, zda řešení funguje a zda byly splněny 

cíle zlepšování. 

f) Uplatňování a standardizace nového řešení: Starý proces se má nahradit zlepšeným 

procesem, čímž se předejde opakovanému výskytu problému a jeho kořenových 

příčin. 

g) Hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu s dokončeným opatřením ke zlepšení: Má 

se vyhodnotit efektivnost a účinnost projektu zlepšování a má se uvažovat o využití 

tohoto řešení jinde v organizaci. 
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V případě zbývajících problémů se má proces opakovat a přitom se mají rozvíjet cíle a 

také řešení pro další zlepšování procesu. Jednotlivé kroky procesu neustálého zlepšování jsou 

rozpracování Demingova cyklu PDCA. 

3.1.5  Cyklus PDCA 

Tento cyklus je složen ze čtyř fází, ve kterých by mělo probíhat zlepšování jakosti 

nebo provádění změn. Jedná se o cyklus, který nemá konec a měl by se stále opakovat. Název 

cyklu vychází z jeho počátečních písmen, které jsou zobrazeny na obrázku 3.2. 

- Plan (Plánuj) vypracování plánu aktivit zlepšování. 

- Do (Vykonej) realizace plánovaných činností (obvykle v menším měřítku). 

- Check (Zkontroluj) monitorování a analýza dosažených výsledků (včetně porovnání 

s očekávanými výsledky). 

- Act (Reaguj) reakce na dosažené výsledky a provedení vhodné úpravy procesu. 

 

   

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Cyklus PDCA. Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.6  Přístup neustálého zlepšování 

Při neustálém zlepšování se uplatňují dva postupy:  

a) Skokové zlepšování, které vede buď k revidování a zlepšení existujících procesů, nebo 

uplatňování nových procesů tzn. reengineering. 

DO 

PLAN 

    CHECK 

ACT 
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b) Zlepšování po malých krocích, které průběžné realizují zaměstnanci organizace 

v rámci existujících procesů. 

Optimální výsledky lze obvykle dosáhnout vhodnou kombinací obou přístupů.  

3.1.6.1 Skokové zlepšování 

Podle Macurové (2008) je reengineering chápán jako přehodnocení a radikální 

rekonstrukce podnikových procesů tak, aby bylo dosaženo dramatického zdokonalení 

z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita a rychlost. Reengineering 

vede ke kvalitativní změně v podniku zrušením nevyhovujících a zbytečných procesů a jejich 

nahrazením zcela novými. Odmítá předpoklady, jako jsou dosavadní dělba práce, motivace 

založená na úsporách z rozsahu a hierarchické řízení. 

Cílem je dělat pouze správné věci. Skokové změny jsou finančně, ale i časově velmi 

náročné a proto se k nim přiklání silné podniky. Tyto podniky nejsou schopny se 

přizpůsobovat změnám prostředí průběžně. 

3.1.6.2 Nepřetržité zlepšování 

Nepřetržitým zlepšováním je japonský přístup Kaizen, který se vyvinul jako součást 

TQM. Jsou uplatněny následující principy, které uvádí Marucová (2008): 

- kvalita je chápána v nejširším pojetí, což znamená, že zahrnuje také úroveň organizace 

a řízení procesů, náklady procesu apod., 

- objektem zlepšování jsou procesy, 

- zlepšování je nepřetržité podle modelu P-D-C-A, 

- zlepšování probíhá cestou malých změn, 

- podkladem pro zlepšování je diagnostika kvality na zkoumání variability kvality a 

jejich příčin, 

- uplatňují se jednoduché nástroje zlepšování založené na statistické podpoře, 

- postup se uplatňuje týmovým způsobem, 
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- týmové zlepšování je rozvinuto na všech organizačních úrovních podniku, 

- způsobilost členů týmů je zajišťována soustavným speciálním výcvikem, 

- motivace členů je podpořena podnikovou kulturou, zejména vědomím, že pokud 

zlepšení povede k úspoře pracovníků v daném procesu, vytvoří se pro ně pracovní 

příležitosti v jiných úsecích firmy. 

Je nutné podporovat vzdělávání, týmovou práci a rozvíjet sebedůvěru a smysl pro 

zodpovědnost personálu. 

Znaky nepřetržitého zlepšování v malých krocích Kaizen a skokového zlepšování 

reengineeringu jsou srovnány v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 Srovnání přístupu Kaizen a reengineeringu 

Kritérium Kaizen Reengineering 

Objekt změn Procesy Procesy 

Velikost změny Malá Základní 

Akční rádius změny Malý Velký 

Reakce na změny okolí Průběžná Občasná 

Kdo změnu připravuje Týmy – zdola Vedení – shora 

Podpora realizace změn Pracovníci změnu 

podporují 

Pracovníci jsou pasivní nebo 

změnu odmítají 

Posílení motivace k dalším 

změnám 

Ano Problematické 

Proveditelnost změn Snadná Obtížná 

 

Zdroj: Macurová (2008). 

Jedním ze systematických přístupů ke zlepšení jakosti je metoda Quality Journal 

(deník kvality). Tato metoda se používá proto, že týmy se scházejí denně a výsledky 
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jednotlivých kroků názorně zobrazují, aby byly neustále k dispozici k diskusím, rozhodování, 

zaznamenávání úkolů a pokroku. Jednotlivé kroky byly blíže zpracovány podle Plury (2001): 

1. Identifikace problému 

V tomto kroku je nutno získat a zpracovat maximum informací o existujících 

problémech. Je třeba co nejpodrobněji a s využitím kvantitativních údajů popsat současný stav 

daného problému. Na základě popisu stavu je třeba specifikovat cílový stav, jehož by mělo 

být po zlepšení dosaženo, i očekávané přínosy. Důležitým momentem je stanovení termínu 

vyřešení problému a také harmonogram dílčích kroků. 

2. Sledování problému 

Při vlastním sledování problému se zkoumají vlastnosti problému a vymezují  

se podmínky jeho vzniku. Důležitou součástí je zkoumání času, místa výskytu problému  

a jeho typu a příznaků. Sledování by mělo probíhat přímo na místě, kde daný problém vzniká. 

Způsob shromažďování údajů při sledování, by měl umožňovat identifikaci působení 

náhodných a vymezitelných příčin variability na zlepšovaný proces. Toto odlišení je důležité 

pro stanovení vhodných aktivit zlepšování. 

3. Analýza příčin problému 

Prvním krokem by měla být týmová analýza všech možných příčin problému 

s využitím diagramu příčin a následků. Poté by měly být pomocí bodového ohodnocení příčin 

a Paretovy analýzy identifikovány nejdůležitější příčiny Zde se uplatňují statistické metody, 

jako je průzkumové analýza dat, regresní a korelační analýza, analýza rozptylu apod.  

4. Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

V případě prováděných opatření je třeba zásadně rozlišovat mezi nápravou, která 

zajišťuje pouze odstranění vzniklého problému, a opatřením k nápravě, které je zaměřeno  

na odstranění příčin daného problému. Je nutné aplikovat postupy, které budou odstraňovat 

příčiny problému. Vlastní realizaci by mělo předcházet pečlivé posouzení a výběr varianty, 

která bude optimální. Návrhy opatření je vhodné zpracovat v týmu. U jednotlivých návrhů je 

žádoucí prozkoumat jejich výhody a nevýhody a provést jejich hodnocení z různých hledisek. 

Je důležité, zda realizace navrhovaného opatření nebude doprovázena nežádoucími 
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průvodními jevy, které by mohly znamenat nový problém. Navrhované opatření je vhodné 

experimentálně odzkoušet. 

5. Kontrola účinnosti 

Po realizaci schválených opatření je nezbytné provést kontrolu jejich účinnosti. Je 

nutné porovnat výsledky dosahované před realizací a po jejich realizaci. Údaje by měly být 

zpracovány stejným způsobem a kromě posouzení změny výskytu konkrétního problému 

by měly zahrnovat i komplexní posouzení všech změn. Efekty provedených opatření je 

žádoucí prezentovat i ve finančním vyjádření. Pokud po realizaci opatření nebylo dosaženo 

uspokojivých výsledků, je nutné ověřit, zda plánovaná opatření byla realizována v souladu 

s původním rozhodnutím. Jestli ano, je nutné hledat jiná vhodnější opatření, popřípadě  

se vrátit k identifikaci problému. 

6. Trvalá eliminace problému 

V případě, že realizace opatření vedla ke zlepšení, je nutné zajistit trvalé zakotvení 

provedených změn. Pokud k tomu nedojde, vzniká nebezpečí, že se vše časem vrátí  

do původního stavu. Standardizace změn nelze dosáhnout pouze změnou dokumentace, 

protože je také nutné vzdělávání a výcvik pracovníků. Dodržování změn by mělo být 

kontrolováno. 

7. Zpráva o řešení problému a plánování budoucích aktivit 

V závěrečné fázi se zpracovává zpráva o průběhu řešení problému, doložená 

konkrétními daty a rozbory. Ve zprávě se vyhodnocují dosažené výsledky a sumarizují  

se problémy, které se nepodařilo zcela vyřešit. Zpráva by měla obsahovat návrhy činností 

potřebných k dořešení těchto problémů. Součástí závěrečného vyhodnocení by mělo být  

i posouzení průběhu řešení. 

Macurová (2008) uvádí že, smyslem zlepšování kvality je zmenšení variability 

výsledných znaků kvality a přiblížení jejich hodnot cílové hodnotě, požadovanou zákazníkem 

anebo legislativou. 
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3.1.7  Variabilita kvality 

Teorie o variabilitě kvality je páteří moderního managementu kvality. Podle této teorie 

je variabilita (proměnlivost) obecnou vlastností jevů. Za jinak uspokojivých a stálých 

podmínek vykazují charakteristiky procesu v čase proměnlivost, která je způsobena různými 

příčinami. Příčiny způsobující variabilitu dělíme do dvou základních skupin, které vymezuje 

Macurová (2008): 

- náhodné, nazýváme též obecnými, chronickými či systémovými, 

- vymezitelné, nazýváme též speciálními či sporadickými. 

Podle Macurové (2008) jsou náhodné příčiny inherentní (vnitřní, neoddělitelnou) 

složkou procesu. Variabilita je nevyhnutelná. Jednotlivé náhodné příčiny mohou mít malý 

význam, avšak jejich spojení může způsobit velkou odchylku od průměrné jakosti. Proces se 

nachází pod statistickou kontrolou, je statisticky stabilní, tedy je ustálený a jeho chování je 

předvídatelné. 

Vymezitelnými příčinami se rozumí, že jsou identifikovatelné a vyvolávají reálnou 

změnu procesu. Mohou výrazně ovlivňovat hodnoty znaků. Přítomnost těchto příčin uvádí 

proces do statisticky nestabilního stavu, vývoj procesu je nepředvídatelný, a proto je nutné 

tyto příčiny zkoumat a eliminovat. 

K analýze procesu potřebujeme nástroje, které umožní proces graficky znázornit, 

indikovat existenci problému a významnost problému, zjistit nositele problému a jeho příčiny. 

Základní skupinu těchto nástrojů tvoří sedm tradičních nástrojů pro analýzu a zlepšování 

procesů. 

3.1.8  Nástroje managementu jakosti 

Veber (2006) uvádí že, sedm nástrojů řízení kvality tvoří jednoduché a všeobecné 

techniky a metodologické postupy, které jsou úspěšně využívány při shromažďování, 

uspořádání a následné analýze informací pro hledání cesty k dalším zlepšením. 

Nástroje jsou pro každého snadno pochopitelné. K tomu přispívá i jejich grafická 

podoba. Pomáhají určit, v jakém stavu je sledovaný problém, protože umožňují uspořádat 
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zjištěné informace ve vzájemných souvislostech, pomáhají odhalit priority, které by měly být 

řešeny, pomáhají nalézt příčiny sledovaného problému, naznačují i možnosti řešení.  

Sedm nástrojů řízení kvality, které jsou považovány za nejdůležitější, můžeme 

shlédnout v tabulce 3.3. 

Tab. 3.3 Sedm nástrojů řízení kvality 

Kontrolní tabulky a záznamníky 

Histogramy 

Vývojové diagramy 

Paretovy diagramy 

Diagramy příčin a následků 

Bodové diagramy 

Regulační diagramy 

 

Zdroj: Macurová (2008). 

 

1. Kontrolní tabulky a záznamníky 

Nenadál (2008) tvrdí že, kontrolní tabulky a záznamníky slouží k ručnímu sběru  

a záznamu prvotních dat o procesu, spolehlivým, organizovaným způsobem. Kontrolní 

tabulky mají tři oblasti aplikace. První oblast je tvořena pro záznamy výsledků jednoduchého 

sčítání různých položek. Ve druhé oblasti se zobrazuje rozdělení souboru měření. A ve třetí 

oblasti jsou zobrazena místa výskytu určitých jevů, např. vad na výrobku.   

Základem tvorby tabulek je princip stratifikace. V tomto procesu jde o třídění dat 

podle zvolených hledisek nebo jejich kombinací. Typickými hledisky jsou druhy vad, poloha 

nebo místo výskytu vady, stroj, pracovník, výrobní linka, směna, druh materiálu apod. Cílem 

je oddělit data z různých zdrojů tak, aby bylo možné určit rychle a jednoznačně původ každé 

položky dat a aby tak byl urychlen proces vyhledávání příčin neshod a problémů. 
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Způsob zápisu musí být jednoduchý a jasný. Zjednodušení je charakterizováno 

použitím čárek nebo značek a symbolů místo čísel nebo textových charakteristik. Pracuje  

se s velkým počtem dat, která se zaznamenávají do jedné tabulky. 

Každý formulář musí obsahovat informace o původu dat např. datum sběru, hodinu, 

místo, jméno pracovníka provádějícího sběr a záznam atd. Už ve fázi sběru dat je třeba data 

uspořádat tak, aby záznam byl ihned interpretovatelný či dále použitelný jako vstup pro 

zpracování pomocí dalších statistických a grafických nástrojů a aby nebylo nutné data 

přepisovat do dalších formulářů. K základním typům kontrolních tabulek patří kontrolní 

tabulka výskytu vad, tabulka lokalizace a rozdělení znaku jakosti či parametru procesu. 

2. Histogram 

Plura (2001) uvádí že, histogram je sloupcový diagram znázorňující četnosti hodnot 

ve vhodně zvolených intervalech (třídách) a je považován za základní grafický nástroj 

hodnocení shromážděných údajů. Sloupce jsou většinou stejné šířky, kde základna 

jednotlivých sloupců odpovídá šířce třídního intervalu h a výška sloupců většinou vyjadřuje 

četnosti hodnot sledované veličiny. Každý interval je definován dolní a horní hranicí. 

Sestrojení histogramu má smysl až od určitého počtu hodnocených údajů (minimálně třicet 

hodnot). Díky přehlednosti a jednoduchému sestavení patří histogram k nejznámějším  

a v praxi nejpoužívanějším jednoduchým statistickým nástrojům. 

Tvar histogramu umožňuje posoudit typ rozdělení (symetrické, asymetrické)  

a působení vymezitelných příčin. Je-li analýzou prokázáno, že sledovaný znak jakosti  

či parametru má normální rozdělení, pak by histogram měl být zvonovitého tvaru, který 

signalizuje, že na proces působí pouze náhodné vlivy a také, že se nachází ve statisticky 

stabilním stavu. Každá odchylka od tohoto tvaru signalizuje pravděpodobné působení 

vymezitelných vlivů. 

3. Vývojové diagramy 

Podle Plury (2001) slouží vývojový diagram k názornému grafickému zobrazení 

posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků určitého procesu. Lze ho využít k popisu 

jakéhokoliv procesu. Vývojový diagram je vhodným nástrojem pro analýzu procesu, jeho 

jednotlivých kroků a rozhodovacích uzlů, pro identifikaci oblastí, kde mohou vznikat 
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problémy atd. Představuje názorné zobrazení procesu, které přispívá k jeho lepšímu  

a rychlejšímu pochopení. Jeho zpracování by mělo být týmovou prací a měli by se ho účastnit 

zejména ti, kdo proces používají. Je nutné vymezit počátek a konec popisovaného procesu, 

identifikovat jednotlivé dílčí kroky a určit grafické symboly znázorňující návaznost 

jednotlivých kroků procesu. 

Podle Nenadála (2008) lze vývojové diagramy rozdělit na tři základní typy: lineární 

vývojový diagram, vývojový diagram vstup/výstup a integrovaný. 

4. Paretův diagram 

Plura (2001) uvádí, že Paretův diagram je důležitým nástrojem manažerského 

rozhodování, neboť umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí tak, aby při 

účelném využití zdrojů byl dosažen maximální efekt. Provádí se Paretova analýza, která 

umožňuje proniknout do podstaty jevů, odlišit jevy podstatné od méně podstatných, určit 

nositele problémů a také stanovit priority při hledání nápravných opatření. Velice známý je 

Paretův princip 80:20. Ovlivňující činitele lze rozdělit na životně důležité menšiny 20%  

a užitečné většiny 80%. 

Paretova analýza probíhá v těchto krocích, které vymezuje Macurová (2008): 

1. sestavení tabulky o výskytu neshod uspořádané sestupně, 

2. výpočet kumulovaného počtu neshod, 

3. výpočet kumulovaného počtu neshod v procentech, 

4. nakreslení Paretova diagramu, 

5. stanovení hranice mezi životně důležitou menšinou a užitečnou většinou. 

Macurová (2008) uvádí, že při vymezení životně důležité menšiny postupujeme tak, 

abychom obdrželi malou skupinu položek s velkým významem. K vymezení životně 

důležitých položek může napomoci i tvar Lorenzovy křivky v Paretově diagramu, v níž lze 

pozorovat body zlomu, které napovídají hranice mezi skupinami. Konečné rozhodnutí je 

ovlivněno i zdroji a časovým prostorem.  
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5. Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti) 

Diagram příčin a následků je důležitým grafickým nástrojem pro analýzu všech příčin 

určitého následku (problém s jakostí) pojednává Plura (2001). Tento nástroj je základním 

jednoduchým nástrojem shromažďování informací o procesech, výsledcích a výkonnosti 

procesu za účelem zdokonalování procesů vysvětluje Nenadál (2008). Má specifickou 

strukturu, vyjadřující hierarchii příčin, která umožňuje analyzovat vzájemné vztahy mezi 

příčinami. 

Tento nástroj je předurčen pro týmovou práci. Je snadno pochopitelný, lze ho použít 

k analýze variability a k definování potenciálních faktorů, které by mohly vést k žádoucím 

výsledkům.  

6. Bodový diagram 

Plura (2001) uvádí, že bodový diagram je grafickou metodou pro studium vztahů mezi 

dvěma proměnnými. Pomocí bodového diagramu lze posuzovat například vzájemnou 

souvislost mezi dvěma znaky jakosti výrobku, souvislosti mezi určitým znakem jakosti 

výrobku a jednotlivými parametry procesu, posuzovat jak dalece údaje měřidla odpovídají 

referenčním hodnotám apod. Rozmístění bodů v bodovém diagramu, které odpovídají 

jednotlivým dvojicím hodnot příslušných proměnných, charakterizuje směr, tvar a míru 

těsnosti závislosti mezi sledovanými proměnnými.  

7. Regulační diagram 

Janeček (2007) říká, že jde to typ bodového diagramu, používaný pro grafický záznam 

naměřených dat znaku jakosti při analýzách způsobilosti procesů při statistické regulaci. 

Diagram je základním nástrojem umožňujícím odlišit variabilitu procesu vyvolanou 

vymezitelnými příčinami od variability vyvolané náhodnými příčinami.  

Hodnoty vypočtených výběrových charakteristik hodnot v podskupinách a úrovně 

regulačních mezí se vynesou do příslušných diagramů. V jednom se sledují změny střední 

hodnoty a ve druhém změny variability hodnot. 

Analýza regulačního diagramu znamená, že zjišťujeme, zda je či není sledovaný 

proces statisticky stabilní. 
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4 Analýza kvality vybraných výrobků a příslušných procesů 

4.1 Monitorování a měření výrobku 

Pro diplomovou práci byla vybrána data z roků 2010, 2011 a 2012. Byly použity  

i interní zdroje podniku a samozřejmě odborné znalosti a zkušenosti specializovaných 

pracovníků v oblasti řízení kvality.  

Kontrola a zkoušení probíhá podle kontrolního a zkušebního plánu, který zahrnuje 

vlastní technickou kontrolu procesů i výrobků. Kontrolní a zkušební plán obsahuje vstupní, 

mezioperační a výstupní kontrolu. Kontrola je výběrová, vzorky se odebírají na místech 

určených plánu. Kontroly provádějí pracovníci obsluhy, technolog závodu, laborantky, mistři. 

Za uvolnění výrobku k prodeji odpovídá technolog. Výrobky jsou kromě vlastní kontroly 

hodnoceny i externími autorizovanými osobami v rámci dohledu nad certifikovanými 

výrobky.  

O všech kontrolách a zkouškách jsou vedeny záznamy v provozních knihách, 

protokolech a informačním systému KARAT. 

4.2 Metodika Quality Journal 

1. Kroky postupu metodiky Quality Journal 

Pro posloupnost kroků postupu při řešení daného problému se vžil název Quality 

Journal neboli deník kvality. Tento název je používán z toho důvodu, protože se týmy 

pracovníků scházejí a výsledky jednotlivých kroků názorně zobrazují, aby mohli neustále 

diskutovat, rozhodovat, zaznamenávat úkoly a dosažené pokroky. 

Postup Quality Journal je sestaven z několika kroků. Tyto kroky vedou k řešení 

daného problému. Metodika Quality Journal je popsána v teoretické části diplomové práce. 

Umožňuje používání mnoha nástrojů neustálého zlepšování kvality. Podle této metodiky byly 

zpracovány jednotlivé kroky a předpokládaný postup řešení problému. 

Prvním uskutečnitelným krokem bude identifikovat problém, který bude sledován a 

také řešen. Zkoumání identifikovaného problému bude probíhat v časovém období. Průběh 

problému bude zkoumán v období od března roku 2010 do konce března roku 2012. 
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Jednotlivé roky budou mezi sebou porovnávány. Musí být také stanoven cíl prováděných 

analýz, kterým bude odhalení významných příčin, které vyvolávaní následek. Tento následek 

vyvolaný příčinami je nazýván problémem.  

Nejdůležitější bude získat dostatečné množství informací z interních zdrojů 

společnosti. Na základě těchto informací neboli dat, mohou být provedeny analýzy. Musí být 

vhodně zvoleny zdroje, ze kterých budou data čerpána. Bude se jednat zejména o číselná data, 

ze kterých budou vytvořeny tabulky a grafy. Analýzy, které budou provedeny, patří do 

skupiny základních nástrojů neustálého zlepšování kvality. Velice známou a často používanou 

analýzou je Paretova analýza, která bude použita pro odhalení činitelů patřící do životně 

důležité menšiny. Podle této analýzy budou vyhodnoceny příčiny sledovaného problému, 

které budou zpracovány do diagramu příčin a následků neboli diagramu rybí kosti.  

Vytyčeným příčinám budou přiděleny body a podle nich bude určena významnost každé 

z nich. Cílem bude udělení návrhů na zlepšení, které mohou vést ke zvýšení úspěšnosti 

společnosti. 

K prováděným analýzám bude důležité spolupracovat s pracovníky výroby. Nejčastěji 

s mistry výroby, mistry expedice a samozřejmě také s technology. Velkou výhodou bude 

zapojení se do výrobního procesu a seznámit se s výrobou osobně. Při hledání příčin bude 

dobré využít metodu týmové práce a brainstormingu.  

Při navrhování řešení, které povede k odstranění příčin problému, se bude vycházet 

z provedených analýz v předchozím kroku. Opatření bude navrženo několik, tak aby mohly 

být uskutečnitelné a snadno proveditelné. 

K tomu aby mohlo být zjištěno, zda jsou navržená opatření účinná, bude nutno provést 

kontrolu účinnosti. Pokud budou opatření účinná, bude možné se přesunout do dalšího kroku 

tohoto postupu. Ale pokud nastane situace, kdy výsledky opatření nebudou účinné, budou 

muset být vymyšlena nová účinnější opatření k odstranění příčin problému.  

Pokud při realizaci opatření dojde ke změnám, které budou pro výrobní proces 

podstatné a ovlivní ho, musí být zapsány do dokumentů, které musí být samozřejmě 

archivovány. Bude nutné tyto změny vysvětlit, proč změny nastaly a jak se bude s nimi 

pracovat. 
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Na závěr řešeného problému bude provedeno shrnutí výsledků týkající se daného 

problému. Průběžné výsledky řešení se dokládají konkrétními daty a rozbory. Pokud nastane 

jakýkoliv problém, musí být řešen.  

2. Analýza problému 

V analytické části diplomové práce bude provedena analýza neshod vyráběných desek. 

Tyto desky jsou vyráběny v určitých tloušťkách od 8 mm do 40 mm, které musí být 

dodržovány. Na základě využití Paretovy analýzy, která je nástrojem neustálého zlepšování 

kvality, bude zjištěna četnost neshod vnějšího vzhledu za časová období roku 2010 - 2012. 

Četnost neshod bude zaznamenána do Paretova diagramu. Neshody budou rozlišeny dle kódu, 

který jim byl organizací přidělen. Dále bude zjišťováno, u které desky dané tloušťky se 

zjištěná neshoda vyskytuje.  

Po odhalení nejčastější neshody u desky dané tloušťky, bude výrobek dále analyzován, 

aby byly odhaleny kořenové vady a příčiny neshod. K tomuto účelu poslouží další  

ze základních nástrojů neustálého zlepšování kvality diagram příčin a následků. Jednotlivým 

příčinám budou přiděleny body podle hodnotící stupnice. Příčina, která získá největší počet 

bodů, bude mít největší vliv na odhalenou neshodu.  

4.3 Paretova analýza neshod podle druhu neshody 

Na základně dat získaných z interního informačního systému byly vyhodnoceny vnější 

neshody za období roku 2010 až 2012. Bylo zjištěno, že se neshody projevují u 

cementotřískových desek, které jsou vyráběny v daných tloušťkách od 8 mm do 40 mm. Data 

o vyrobených deskách jsou zaznamenávána do protokolů, kde je zapsán datum a čas jejího 

zhotovení, kdo ji vyrobil, na jaké směně, druh a počet neshod. Každá neshoda má svůj 

identifikační kód, podle kterého ji lze snadno rozpoznat. Tyto kódy jsou uvedeny  

v tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1 Označení neshod 

Kód Název neshody Kód Název neshody 

1 Prohnutá nebo 
zvlněná deska 

9 Řídké okraje 

4 Ulomené rohy 10 Zalisovaný cement 

5 Tloušťková 
tolerance 

12 Odloupnutá hrana 

6 Krátká deska 13 Poškozená plocha 

7 Prasklá v ploše 14 Poškozené rožky 

8 Zlomená deska 17 Ostatní 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Z dat, která byla získána z informačního systému, byla zhotovena výchozí tabulka, 

podle které bylo provedeno porovnání druhů neshod v letech 2010 – 2012. Dle tabulky, bylo 

dále provedeno také porovnání neshodných desek za stejné časové období jako u druhů 

neshod. Tyto tabulky jsou uvedeny v příloze č. 2. 

4.3.1  Porovnání druhů neshod v letech 2010 – 2012 

Pro jednotlivé druhy neshod byla vypracována souhrnná tabulka celkového počtu 

druhů neshod. Tyto neshody byly vyjádřeny procentuálně k celkovému počtu neshod. Z dat 

uvedných v tabulce 4.2 byly zhotoveny grafy, které jsou obsahem přílohy č. 3.  

Z uvedené tabulky je zřejmé, že v roce 2010 – 2011 se nejvíce podílela na celkovém 

výskytu neshod, neshoda označená kódem pět. Tomuto kódu odpovídá označení tloušťkové 

tolerance a to v počtu 7 637 ks což tvořilo 44,45 % celkové četnosti neshod. 

 V roce 2011 – 2012 poklesl celkový počet neshod na 7 177 ks. To se samozřejmě 

projevilo i na jednotlivých neshodách. Neshoda tloušťkové tolerance, byla vyhodnocena v 

nejvyšším počtu 1 472 ks což tvořilo 20,51 % celkové četnosti neshod.  
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Tab. 4.2 Celkový počet neshod 

Kód 
neshody 

Rok 
2010-2011 2011-2012 

neshody v ks v % neshody v ks v % 

1 109 0,63 23 0,32 
4 873 5,08 920 12,82 
5 7 637 44,45 1 472 20,51 
6 57 0,33 52 0,72 
7 101 0,59 113 1,57 
8 93 0,54 119 1,66 
9 1 563 9,10 251 3,50 

10 524 3,05 240 3,34 
12 2 171 12,64 1 268 17,67 
13 275 1,60 660 9,20 
14 2 423 14,10 768 10,70 
17 1 354 7,88 1 291 17,99 

Celkem 17180 100,00 7177 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

K tabulce 4.2 byl vytvořen graf celkového počtu druhů neshod, které byly 

porovnávány v letech 2010 – 2011 a 2011 – 2012. Z tohoto grafu je zřejmé, že neshody 

vyskytující se v roce 2010 – 2011 byly vyšší než v roce následujícím.  V roce 2011 – 2012 

nastala situace, kdy došlo k nárůstu ulomených rohů desky o 47 ks, prasklých desek v ploše o 

12 ks, zlomení desky o 26 ks a poškození plochy desky o 385 ks. Graf celkového počtu druhů 

neshod je zpracován v obrázku 4.1. 

 

Obr. 4.1 Celkové porovnání druhů neshod v letech 2010 – 2012. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jednotlivé druhy neshod byly vyhodnoceny pomocí tabulky, která byla získána 

z interních zdrojů společnosti. Tato tabulka obsahovala velké množství dat, které bylo nutno 

zpracovat. Data byla zpracována pomocí programu Microsoft Office Excel, ve kterém se 

požadovaná data vytřídila, aby bylo možné zkoumat hlouběji druhy neshod. Vytříděná data 

jsou uvedena v tabulce 4.3.  

Získaná data byla zpracována za období od března roku 2010 až do konce února roku 

2011. Nejdříve bylo nutné data vytřídit podle kódu neshody produktu, který byl hlavním 

třídícím znakem pro určení neshod. U každého kódu neshody byl vyjádřen počet neshod. 

Tento počet neshod bylo nutné seřadit sestupně, kumulovat a vyjádřit procentuálně.  

Tab. 4.3 Neshody vyráběného produktu v r. 2010 - 2011 

Kód 
neshody 

Počet 
neshod 

Kumulativní počet 
neshod  

Kumulativní počet 
neshod v % 

5 7 637 7 637 44,45% 

14 2 423 10 060 58,56% 

12 2 171 12 231 71,19% 

9 1 563 13 794 80,29% 

17 1 354 15 148 88,17% 

4 873 16 021 93,25% 

10 524 16 545 96,30% 

13 275 16 820 97,90% 

1 109 16 929 98,54% 

7 101 17 030 99,13% 

8 93 17 123 99,67% 

6 57 17 180 100,00% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Pro porovnání údajů z tohoto roku byla vybrána data z března roku 2011 až do konce 

března roku 2012. Postup zhotovení tabulky, byl naprosto stejný jako v roce předchozím. 

Data získaná z tabulek, bylo možné převést do diagramu Paretovy analýzy. 
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Tab. 4.4 Neshody vyráběného produktu v r. 2011 - 2012  

Kód 
neshody 

Počet neshod  
Kumulativní počet 

neshod  
Kumulativní počet 

neshod v % 

5 1 471 1 471 20,50% 

17 1 291 2 762 38,48% 

12 1 267 4 029 56,14% 

4 921 4 950 68,97% 

14 767 5 717 79,66% 

13 661 6 378 88,87% 

9 251 6 629 92,36% 

10 240 6 869 95,71% 

8 119 6 988 97,37% 

7 114 7 102 98,95% 

6 52 7 154 99,68% 

1 23 7 177 100,00% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Dále byla provedena Paretova analýza neshod. Z výše uvedených dat, které byly 

zpracovány do souhrnné tabulky, byl sestrojen Paretův diagram neshod za rok 2010 – 2011. 

Hlavním třídícím znakem byl kód neshody produktu. Lze vyvodit, že neshody označené 

kódem 5, 14, 12 a 9 jsou životně důležitými neshodami, které se dohromady podílejí 80,29 % 

na celkovém výskytu neshod. Bylo uplatněno kritérium 80 % kumulativního podílu. Paretův 

diagram byl sestrojen dle tabulky 4.3 a je zobrazen na obrázku 4.2. 
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Obr. 4.2 Paretův diagram neshod. Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 Paretova analýza byla provedena i pro následují rok. Z Paretova diagramu neshod, 

kde hlavním třídícím znakem byl také kód neshody produktu, byly vyjádřeny životně důležité 

neshody. Tyto neshody označené kódem 5, 17, 12, 4, 14 a 13 se dohromady podílely 88,87 % 

na celkovém výskytu neshod. Bylo zde uplatněno kritérium 80 % kumulativního podílu. 

Paretův diagram je zobrazen na obrázku 4.3 a byl sestrojen podle tabulky 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Paretův diagram neshod. Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Cílem provedené analýzy bylo odhalit neshodu, která se vyskytuje nejčastěji. 

Z tabulek, které byly upraveny a následně zpracovány, mohly být sestrojeny Paretovy 

diagramy pro jednotlivé roky.  Diagramy byly sestrojeny pro roky 2010 – 2012 a bylo 

zjištěno, že došlo ke shodě. Neshody, které se v těchto obdobích shodovaly, byly nedodržení 

tloušťkové tolerance, odloupávání hran a poškozování rohů. Podle veškerých informací bylo 

zjištěno, že k nejčetnějším neshodám, které se v provozu vyskytují, patří nedodržování 

tloušťkové tolerance.  
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4.4 Paretova analýza neshod podle tloušťky desky 

Nedodržování tloušťkové tolerance se vyskytuje u desek, které jsou vyráběny 

v tloušťkách od 8 mm do 40 mm. Z toho důvodu bylo nutné provést analýzu tloušťek desek, 

aby mohlo být odhaleno množství neshodných desek. Data, která byla nutná pro provedení 

analýzy, byla získána z informačního systému společnosti. Dle těchto dat, byly vyhotoveny 

tabulky neshodných desek od března roku 2010 až do konce března roku 2012. Tyto tabulky 

jsou uvedeny v příloze č. 2.  

4.4.1 Porovnání neshodných desek v letech 2010 – 2012 

Pro jednotlivé neshodné desky byla vypracována souhrnná tabulka celkového počtu 

neshodných desek. Neshodné desky byly vyjádřeny procentuálně k celkovému počtu 

neshodných desek. Z dat uvedných v tabulce 4.5 byly zhotoveny grafy, které jsou 

obsahem přílohy č. 4.  

Z uvedené tabulky je zřejmé, že v roce 2010 – 2011 byl největší počet neshodných 

desek u tloušťky 8 mm. Celkový počet neshodných desek této tloušťky byl v počtu 3 646 ks 

což činilo 21,22 % z celkového počtu neshodných.V roce 2011 – 2012 poklesl celkový počet 

neshodných desek na 1 397 ks což činilo 19,46 % celkového počtu neshodných.  

Tab. 4.5 Celkový počet neshodných desek.  

Tloušťka 
desky v mm 

Rok 
2010-2011 2011-2012 

neshodné 
desky 

v % 
neshodné 

desky 
v % 

8 3 646 21,22 1 397 19,46 
10 3 200 18,63 859 11,97 
12 2 682 15,61 976 13,60 
14 568 3,31 594 8,28 
16 927 5,40 434 6,05 
18 854 4,97 312 4,35 
20 638 3,71 386 5,38 
22 1 500 8,73 856 11,93 
24 1 756 10,22 831 11,58 
26 130 0,76 68 0,95 
28 719 4,19 383 5,34 
30 382 2,22 18 0,25 
32 110 0,64 56 0,78 
34 49 0,29 0 0,00 
36 16 0,09 0 0,00 
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38 0 0,00 4 0,06 
40 3 0,02 3 0,04 

Celkem 17 180 100,00 7 177 100,00 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

K tabulce 4.5 byl vytvořen graf celkových neshodných desek, které byly porovnávány 

v letech 2010 – 2011 a 2011 – 2012. Z tohoto grafu je zřejmé, že počet neshodných desek byl 

v roce 2010 – 2011 vyšší než v roce následujícím. Tento graf je zobrazen v obrázku 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Porovnání neshodných desek v letech 2010 – 2012. Zdroj: Vlastní zpracování 

Neshodné desky byly vyhodnoceny pomocí tabulky. Tato tabulka obsahovala velké 

množství dat, které bylo nutno zpracovat. Data byla zpracována pomocí programu Microsoft 

Office Excel, ve kterém se požadovaná data vytřídila, aby bylo možné zkoumat hlouběji 

druhy neshodných desek. Vytříděná data jsou uvedena v tabulce 4.6. 

Získaná data byla zpracována od března roku 2010 do konce února roku 2011. Data 

bylo nutné vytřídit podle tlouštěk desek. Tloušťka desky byla hlavním třídícím znakem pro 

určení neshodných desek. U jednotlivých rozměrů desek byl vyjádřen počet neshodných. 

Tento počet bylo nutné seřadit sestupně, kumulovat a vyjádřit procentuálně. 
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Tab. 4.6 Neshodné desky různých tlouštěk v r. 2010 - 2011 

Tloušťka desky v 
mm 

Počet 
neshodných 

desek 

Kumulativní počet 
neshodných desek 

Kumulativní počet 
neshodných desek 

v % 

8 3 646 3 646 21,22% 

10 3 200 6 846 39,85% 

12 2 682 9 528 55,46% 

24 1 756 11 284 65,68% 

22 1 500 12 784 74,41% 

16 927 13 711 79,81% 

18 854 14 565 84,78% 

28 719 15 284 88,96% 

20 638 15 922 92,68% 

14 568 16 490 95,98% 

30 382 16 872 98,21% 

26 130 17 002 98,96% 

32 110 17 112 99,60% 

34 49 17 161 99,89% 

38 16 17 177 99,98% 

40 3 17 180 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Pro porovnání údajů z tohoto roku byla vybrána data z března roku 2011 až do konce 

března roku 2012. Postup zhotovení tabulky, byl naprosto stejný jako v roce předchozím. 

Data získaná z tabulek, bylo možné převést do diagramu Paretovy analýzy. 

Tab. 4.7 Neshodné desky různých tlouštěk v r. 2011 – 2012 

Tloušťka 
desky v mm 

Počet 
neshodných 

desek 

Kumulativní počet 
neshodných desek 

Kumulativní počet 
neshodných desek v 

% 

8 1 397 1 397 19,46% 

12 976 2 373 33,06% 

10 859 3 232 45,03% 

22 856 4 088 56,96% 

24 831 4 919 68,54% 

14 594 5 513 76,81% 

16 434 5 947 82,86% 

20 386 6 333 88,24% 

28 383 6 716 93,58% 

18 312 7 028 97,92% 

26 68 7 096 98,87% 

32 56 7 152 99,65% 

30 18 7 170 99,90% 

38 4 7 174 99,96% 

40 3 7 177 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Dále byla provedena Paretova analýza neshod. Z výše uvedených dat, které byly 

zpracovány do souhrnné tabulky 4.6, byl sestrojen Paretův diagram neshod za rok 2010 – 

2011. Hlavním třídícím znakem byla tloušťka desky. Lze vyvodit, že desky rozměrů 8, 12 a 

10 mm jsou životně důležitými mešinami. Dohromady podílejí 55,59 % na celkovém výskytu 

neshod. Bylo uplatněno kritérium 50 % kumulativního podílu. Sestrojený Paretův diagram je 

zobrazen na obrázku 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Paretův diagram neshodných desek. Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů. 

Paretova analýza byla provedena i v následujícím roku. Z Paretova diagramu 

neshodných desek, kde hlavním třídícím znakem byla také tloušťka produktu, byly vyjádřeny 

životně důležité neshody. Nejvíce neshodnými produkty byly desky o rozměru 8, 12, 10 a 22 

mm. Podílely se 59,96 % na celkovém výskytu neshod. Bylo zde uplatněno kritérium 50 % 

kumulativního podílu. Paretův diagram je zobrazen na obrázku 4.6 a byl zpracován z dat 

uvedených v tabulce 4.7. 
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Obr. 4.6 Paretův diagram neshodných desek. Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Cílem provedené analýzy bylo odhalit u jaké desky dané tloušťky je počet neshod 

největší. Z tabulek, které byly upraveny a následně zpracovány mohly být sestrojeny Paretovy 

diagramy pro jednotlivé roky.  Diagramy byly sestrojeny pro roky 2010 – 2012 a bylo 

zjištěno, že došlo ke shodě. Neshodnými deskami v tomto období byly 8, 10 a 12 mm.  

Z uvedených tabulek a obrázků je zřejmé, že k nejčetnějším neshodám, které se 

v provozu vyskytují, patří nedodržování tloušťkové tolerance a to zejména u produktů 

s nižším tloušťkovým rozměrem. Porovnání jednotlivých druhů neshod u desek s různou 

tloušťkou jsou zobrazeny v grafech, které jsou obsahem přílohy č. 5. Tyto grafy jsou 

zobrazeny za období roku 2010 – 2011 a 2011 – 2012. 

4.5 Shrnutí výsledků analýzy 

Cílem analýz bylo vyhodnotit produkt, u kterého se vyskytuje největší podíl neshod za 

určité období. V období roku 2010 – 2012 bylo zjištěno, že neshoda, která se vyskytuje ve 

výrobě nejčastěji, je nedodržování tloušťkové tolerance. Celkový počet neshod činil 24 357 ks 

z toho 9 109 ks tj. 37,40 % bylo nedodržení tloušťkové tolerance. Nejvyšší počet neshodných 
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desek byl u 8, 10 a 12 mm v počtu 12 760 ks tj. 52,40 % z celkového počtu neshodných desek 

různých tlouštěk. 

Neshodné výrobky, zjištěné v rámci technické kontroly, jsou z výrobního procesu 

vytříděny a odpovědnost za vytřídění nesou pracovníci obsluhy. Pracovníci v laboratořích 

provádějí zkoušky na produktech a mohou tak narazit na neshodný parametr technologického 

procesu. Pokud se tak stane, musí postupovat předepsaným postupem uvedeným ve směrnici. 

Jedná-li se o vnější neshody, které jsou zjištěny mimo podnik včetně vyšetření jejich příčin, 

tak se řídí směrnicí pro řízení neshodného produktu. O výskytu neshod jsou vedeny záznamy 

v provozních knihách nebo ve zvláštních formulářích. 

4.6 Analýza nedodržování tloušťkové tolerance 

Analyzovaným produktem byla cementrotříšková deska. Cementořísková deska je 

vyrobena dle požadavků zákazníka. Prochází výrobním procesem, který se skládá z osmi fází. 

Jednotlivé výrobní fáze desky jsou popsány v kapitole 2.5. Pro zhotovení desky je zapotřebí 

několika strojů, které na sebe navazují, tak aby byl dodržen výrobní postup. Stroje ovládají, 

kontrolují a udržují pracovníci, kteří mají odpovědnost za chod celé výrobní linky.  

Na základě Paretovy analýzy neshod, bylo zjištěno, že nejčastějším nedostatkem desky 

je nedodržování tloušťkové tolerance u desek s malou tloušťkou. Je nutné zjistit také místo ve 

kterém dochází nejčastěji k nedodržování požadovaného rozměru. U měření jsou stanoveny 

tloušťkové tolerance, které jsou uvedeny v tabulce 4.8.  

Tab. 4.8 Tloušťková tolerance 

Rozměr v mm Tolerance v mm 

8 a 10 ± 0,7 

12 a 14 ± 1,0 

16 a 18 ± 1,2 

20 až 40 ± 1,5 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Měření je prováděno dle evropské normy ČSN EN 324-1. Je určen směr pohybu desky 

a na základě tohoto pohybu probíhá měření tloušťky desky. Deska je měřena na začátku, 

uprostřed a na jejím konci. Měření tloušťky je zobrazeno na obrázku 4.7. Tloušťku desky 

měří patnáct laserů, které zaznamenávají datum, čas a místo měření. Měření je ukládáno do 

počítače. 

 

 

Obr. 4.7 Měření tloušťky desky. Zdroj: Interní 

Data, která byla pro detailnější zpracování tloušťkové tolerance použita, byla čerpána 

z interního systému společnosti.  Zkoumaným obdobím byl leden, únor a březen roku 2012. 

Nejprve bylo nutné data vytřídit podle odpovídající tloušťky daného měsíce a poté provádět 

další vytřídění jednotlivých měřených laserových oblastí. Těmito laserovými oblastmi byly 

EN01 – EN15. Tyto úkony byly prováděny pomocí programu Microsoft Office Excel. Po 

ukončení vytřiďování musel být zapsán počet hodnot, které překračují tloušťkovou toleranci. 

Tyto hodnoty byly zapsány do tabulek a následně provedeno grafické vyhodnocení. Tabulky a 

grafy jsou uvedeny v příloze č. 6.  

Pro vyhodnocení oblastí, ve kterých docházelo nejčastěji k překračování tloušťkové 

tolerance, byly vybrány desky o rozměrech 8, 10 a 12 mm. V lednu 2012 docházelo 
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k nedodržování tloušťkové tolerance v rohu desky. U 8 mm desek to bylo v oblasti EN04, u 

10 mm desek v EN15 a u 12 mm desek v EN14. Pro detailnější zpracování byla zhotovena 

tabulka podílu neshodných desek na celkovém objemu produkce.  

Z tabulky 4.9 je zřejmé, že firma v měsíci lednu nevyráběla desky všech tloušťkových 

rozměrů. Výroba se odvíjí vždy od požadavků zákazníků. V Tomto měsíci se vyrobilo nejvíce 

8 mm desek v počtu 21 133 ks z nichž 139 ks tj. 0,66 % bylo neshodných. 

Tab. 4.9 Podíl neshodných desek na celkovém objemu produkce  

Podíl neshodných desek na celkovém objemu produkce v lednu 2012 

Tloušťka desky 
v mm 

Objem výroby v ks 
Počet neshodných 

desek v ks 
% 

8 21 133 139 0,66 

10 9 095 85 0,93 

12 10 190 52 0,51 

14 2 013 8 0,40 

18 1 655 133 8,04 

22 7 894 11 0,14 

24 2 548 2 0,08 

Celkem 54 528 430 0,79 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

V únorovém období tohoto roku, došlo k situaci, kdy se zvýšená neshodovost 

v překračování tloušťkové tolerance projevila u silnějších desek. Vybraná data jsou zobrazena 

v tabulce 4.10. Z tabulky je zřejmé, že neshodovost se projevila u desek 24, 28 a 32 mm. 

Největší problém byl způsoben u 32 mm desek, kterých bylo vyrobeno jen 780 ks a 293 ks 

z nich bylo neshodných což činilo 37,56 % z objemu produkce. Nejvíce hodnot překračujících 

tloušťkovou toleranci bylo naměřeno v bodě EN08 což je střed desky. 
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Tab. 4.10 Podíl neshodných desek na celkovém objemu produkce  

Podíl neshodných desek na celkovém objemu produkce v únoru 2012 

Tloušťka desky 
v mm 

Objem výroby v ks 
Počet neshodných 

desek v ks 
% 

8 6 449 18 0,28 

12 6 490 24 0,37 

16 4 368 0 0,00 

18 2 577 42 1,63 

20 2 679 0 0,00 

22 6 144 32 0,52 

24 8 839 126 1,43 

28 4 196 194 4,62 

32 780 293 37,56 

Celkem 42 522 729 1,71 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Posledním zkoumaným obdobím byl březen tohoto roku. Bylo zjištěno, že největší 

problém s překračováním tloušťkové tolerance byl u 10 mm desek. Těchto desek bylo 

vyrobeno 6 637 ks z nichž 158 ks tj. 2,38 % z objemu produkce překračovalo tloušťkovou 

toleranci. Největší problémy s nedodržováním tloušťkové tolerance byl v rohových oblastech 

desek EN05 , EN14 a EN15. Zpracování těchto údajů je uvedeno v tabulce 4.11. 

Tab. 4.11 Podíl neshodných desek na celkovém objemu produkce  

Podíl neshodných desek na celkovém objemu produkce v březnu 2012 

Tloušťka desky 
v mm 

Objem výroby v ks 
Počet neshodných 

desek v ks 
% 

8 8 558 28 0,33 

10 6 637 158 2,38 

12 8 257 22 0,27 

14 1 322 28 2,12 

18 1 719 102 5,93 

20 2 399 61 2,54 

22 5 612 7 0,12 

24 4 479 8 0,18 

28 1 524 27 1,77 

Celkem 40 507 441 1,09 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 



 

 

49 

 

Z tabulek je zřejmé, že celkový objem produkce desek poklesl, ale neshodovost 

kolísala. V měsíci lednu, únoru a březnu roku 2012, které byly sledovány, nedošlo k vysoké 

neshodovosti. Je to způsobeno tím, že produkce závisí na požadavcích zákazníka. Když bude 

mít firma velké množství zakázek, objem produkce vzroste a naopak. Ale neshodovost může 

být vysoká ale i nízká, záleží na mnoha faktorech, které ji ovlivňují např. lidský faktor, 

vstupní materiál, kontrola apod. 

Na závěr byla zpracována tabulka procentuálního vyjádření neshodných desek 

podílejících se na celkovém objemu produkce. Tabulka byla zpracována z dat v měsíci lednu, 

únoru a březnu roku 2012. Všechny druhy desek nejsou vždy vyráběny, protože je výroba 

přizpůsobena požadavkům zákazníka. V tabulce 4.12 jsou pouze tloušťky desek, které byly 

vyrobeny v uvedených měsících. V lednu se nevyráběly desky o rozměrech 16, 28 a 32 mm. 

V únoru 10 a 16 mm a v březnu 16 a 32 mm.  

Tab. 4.12 Procentuální vyjádření podílu neshodných desek na celkovém objemu produkce 

Tloušťka 
desky v mm 

leden únor březen 

8 0,66 0,28 0,33 

10 0,93 0 2,38 

12 0,51 0,37 0,27 

14 0,4 0 2,12 

16 0 0,00 0 

18 8,04 1,63 5,93 

20 0 0,00 2,54 

22 0,14 0,52 0,12 

24 0,08 1,43 0,18 

28 0 4,62 1,77 

32 0 37,56 0 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

Z výše uvedené tabulky, byl sestrojen graf neshodných desek. Tento graf je uveden na 

obrázku 4.8. Je zřejmé, že k nejčetnějším neshodám docházelo v lednu a březnu u 18 mm 

desek a v únoru u 32 mm desek. Procentuální vyjádření podílu neshodných desek u 32 mm, 

nebylo do grafu přidáno, protože přidáním 37,56 % by se stal graf nečitelným. 
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Obr. 4.8 Procentuální vyjádření neshodných desek. Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7 Analýza příčin nedodržení tloušťky 

Z předchozích analýz bylo zjištěno, že kořenovým problémem výrobního procesu je 

nedodržování tloušťky desek. Bylo nutné provést analýzu příčin tohoto problému pomocí 

základního nástroje neustálého zlepšování kvality, kterým je diagram příčin a následků neboli 

Ishikawův diagram nebo také známý pod názvem diagram rybí kosti. Je používán u 

brainstormingu, během něhož jsou hledány veškeré zdroje problému.  

4.7.1 Vyhodnocení příčin 

Každá příčina způsobuje následek. V tomto případě bylo příčin několik, které měly za 

následek nedodržování tloušťky desek. V podniku byl problém řešen formou brainstormingu. 

Odpovědní pracovníci vedli diskusi, navrhovali jednotlivé příčiny a na konci diskuse, která 

probíhala skupinovým dotazováním, byl vyhotoven písemný zápis. Tento zápis byl zdrojem 

informací pro zpracování příčin.  

Za nejdůležitější příčiny byly označeny tyto: 

- špatná vlhkost směsi (způsobuje výkyvy v kvalitě a vlhkosti třísek), 

- špatná vizuální kontrola (touto kontrolou je pověřen pracovník, který nese 

odpovědnost za správný vzhled navrstvené desky na plechu),  



 

 

51 

 

- nepřesné nastavení a znečištění stroje (mohou být nepřesně nastaveny rozmetací válce, 

vibrační síla, přejezdy mezi pásovými dráhami, ucpaný vzduchový registr, špinavé 

pásové dráhy atd.). 

Jednotlivé příčiny se projevují v následujícím procesu výroby. Nejdřív musí být 

připravena směs, která je složena ze surovin určených pro výrobu desky. Dále se tato směs 

rozkládá na plechy a projíždí laserovými snímači, které měří hrubou výšku rouna. Rouno je 

hrubá navrstvená deska na plechu. Poté rouno přijíždí do ometacího zařízení, kde zároveň 

probíhá vážení desky. Pokud váha překračuje povolené meze, dochází k vyklopení a znovu 

použití směsi k výrobě. Jestliže váha desky odpovídá stanoveným parametrům, pokračuje dál 

po pásových drahách ke stohovacímu zařízení. Toto zařízení naskládá na sebe určitý počet 

desek podle rozměru od 8 mm do 40 mm. Dále se deska lisuje, vytvrzuje, rozebírá. Plechy 

jsou znovu použity a jedou po pásových drahách do výrobní linky. Deska je rozebrána na 

klimatizační paletu, odváží se do klimatizace, kde probíhá proces zrání. Po vyzrání se zaváží 

do sušárny a nakonec se ořezává na základní formát.  

Pro vyhodnocení příčin a následků byl vhodným nástrojem diagram rybí kosti. 

Veškeré podklady mohly být zapracovány do diagramu uvedeného na obrázku 4.9. 

Zpracování diagramu bylo jednoduché, přesné a výstižné. Příčiny byly uspořádány podle 

činitelů procesu. Mezi tyto činitele byli zařazeni lidé, materiál, stroje a prostředí. 

 

 Špatná vlhkost směsi                                                                        
Špatná vizuální  
kontrola                                                                                                       
                                                                                              Rozsypání 

 

                       

         Nepřesné nastavení                                                             Prašné 

 Znečištění 

Špatný   Křivé    Špatná  

snímač   rameno  lišta 

      

 

Lidé Materiál 

Stroje Prostředí 

Nedodržený 

rozměr 
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Obr. 4.9 Diagram příčin a následků. Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

4.7.2 Bodové ohodnocení příčin 

Pro vyhodnocení nejdůležitějších příčin, bylo nutné, aby odborní pracovníci přidělili 

jednotlivých příčinám body od 1 – 4 podle svých znalostí a zkušeností. Bodové  

ohodnocení 1 náleželo příčině, která má podle hodnotitele na neshodu nejmenší vliv a naopak 

bodové ohodnocení 4 mělo vliv největší. 

Tab. 4.13 Bodové ohodnocení nejdůležitějších příčin 

Název příčiny 1. člen 2. člen 3. člen 4. člen Celkem 

Špatná vlhkost 
směsi 

4 3 4 4 15 

Špatná vizuální 
kontrola 

1 1 1 1 4 

Nepřesné 
nastavení  

3 2 3 2 10 

Znečištění 2 4 2 3 11 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledkem tabulky je bodové ohodnocení. Největší počet bodů získala špatná vlhkost 

směsi. Špatná vlhkost směsi je považována za příčinu, která má na neshodu největší vliv. Jako 

druhá nejdůležitější příčina bylo vyhodnoceno znečistění stroje. Třetí místo zaujala příčina 

týkající se nepřesného nastavení. Nejmenší vliv na nedodržení rozměru má špatná vizuální 

kontrola.  

V tomto případě byla uplatněna i Paretova analýza příčin, kde kritériem byl získaný 

počet bodů. Tato analýza je zobrazena v Paretově diagramu na obrázku 4.10.  Jednotlivé 

příčiny byly seřazeny v tabulce 4.14 sestupně podle získaného počtu bodů. Tyto body byly 

kumulovány a poté vyjádřeny v procentech. 
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Tab. 4.14 Významnost příčin 

Název příčiny 
Počet 
bodů 

Kumulovaný 
počet bodů 

Kumulovaný 
počet bodů v % 

Nepřesné 
nastavení  15 15 37,50% 
Špatná vizuální 
kontrola 11 26 65,00% 
Špatná vlhkost 
směsi 10 36 90,00% 

Znečištění 
4 40 100,00% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Obr. 4.10 Významnost příčin podle počtu bodů. Zdroj: Vlastní zpracování  

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že mezi životně důležité příčiny byly zařazeny 

špatná vlhkost směsi a znečištění stroje. Užitečnou většinou byly nepřesné nastavení stroje a 

špatná vizuální kontrola. Tyto příčiny je nutno minimalizovat aby nedocházelo 

k nedodržování rozměru desky. To znamená, aby nebyla překračována tloušťková tolerance. 

4.8 Shrnutí výsledků analýzy 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že nejrizikovější oblastí, ve které dochází 

v nedodržování tloušťkové tolerance, jsou rohy desek. Jsou to zejména oblasti EN04, EN05, 

EN14 a EN15. Nedodržování tloušťkové tolerance je způsobeno špatnou vlhkostí směsi 
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cementotřískové desky, znečištěním a nepřesným nastavením strojů a také špatnou vizuální 

kontrolou. Tyto čtyři nejdůležitější příčiny byly určeny pracovníky podniku, kteří řešili 

vzniklý problém formou brainstormingu. Je nutné podat návrhy na zlepšení stávající situace, 

tak, aby byly přínosem pro společnost. Příčiny, které vedou k nedodržování tloušťkové 

tolerance je zapotřebí minimalizovat popřípadě odstranit. 

Z podkladů získaných v měsících výkazech zmetkovitosti za jednotlivé vyráběné 

produkty zpracované v daném časovém období, by měly být vypracovány Paretovy analýzy 

podle nákladů na zmetkovitost. Tyto údaje však firma považuje za citlivé a proto nebyly dány 

k dispozici. 
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5 Návrh na zlepšení 

Návrh a doporučení mají přispět ke zvýšení úspěšnosti společnosti, ve které byla 

diplomová práce zpracována. Celý název společnosti je CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS. 

Zpracování diplomové práce bylo zaměřeno pouze na divizi. Jelikož je CETRIS jediným 

výrobcem cementotřískových desek v České republice, nemá ve výrobě žádnou konkurenci. 

Jejími konkurenty jsou pouze firmy zabývající stavebnictvím. Pro společnost byly 

vypracovány analýzy současného stavu neshodných výrobků. Výsledkem analýz bylo zjištění 

nejdůležitějších příčin, které vedly k hlavní a nejčetnější neshodě. Tato neshoda se 

projevovala v nedodržování tloušťkové tolerance. Na základě těchto výsledků, bylo navrženo 

několik opatření, která by mohla vést ke zlepšení výkonu podniku. 

Z důvodů velké poptávky trhu po tomto druhu produktu, který je určený pro stavební  

a bytové účely, je prioritou vyrábět co největší množství sortimentu, což se může negativně 

projevit na jeho statických vlastnostech. V rámci úspor může docházet k šetření na základních 

vstupních materiálech, které mohou být nahrazovány jinými komponenty. Z toho vyplývá, 

 že se mohou neustále vyskytovat nehodné produkty. Proto je důležité vyrábět pouze 

z materiálů, které jsou pro výrobní proces určeny.  

Příčinou, která vedla k neshodovosti produktu, byla jako nejdůležitější vyhodnocena 

špatná vlhkost směsi CTD. Základním vstupním materiálem pro zhotovení desky je namletá 

tříska, která je zpracována z dřevního materiálu. Tento materiál musí projít určitým procesem, 

který je důležitý pro kvalitu výrobku. Vhodným doporučením pro snížení rizika neshodovosti 

je prodloužení doby vysychání dřeva, které musí být odleženo, aby namletá tříska dosahovala 

požadované vlhkosti. Dojde k nárůstu zásob, které vážou finanční prostředky, ale při vysoké 

poptávce trhu po tomto produktu, by neměla být produkce ovlivněna a zkvalitněním 

vstupního materiálu by poklesla výroba neshodných produktů. 

Podle bodového ohodnocení byla druhou nejdůležitější příčinou, která vede k výrobě 

neshodného produktu určena jako znečistění strojového zařízení. V podniku probíhají 

pravidelná čištění strojů pracovníky, kteří stroje obsluhují. Toto čištění není tak účinné jak by 

se předpokládalo. Proto je navrženo opatření pro zlepšení situace průběžným čištěním strojů 

mechanickým zařízením. Mechanické zařízení by přispělo k čistotě nanášecího zařízení CT 

směsi. Investice do mechanického zařízení v odhadované výši 300 000 Kč, by zkrátila dobu 
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čištění z třikrát týdně, pouze na dobu jedenkrát týdně. Tím by došlo ke zvýšení objemu 

výroby a úspory času, který byl věnován čistění strojů. 

 Pro nepřesná nastavení strojů je vhodným doporučením provádění důkladnějších 

kontrol v průběhu čištění strojového zařízení, které je neustále přenastavováno podle 

tabulkových hodnot. I když je výroba CTD známá pro svoji kvalitu a užitné vlastnosti, mohou 

být tyto hodnoty narušeny zastaralých strojovým parkem a proto je do budoucnosti 

doporučena obnova tohoto parku. 

 Nedílnou součástí těchto negativních jevů je i neúměrné snižování počtu pracovníků 

na stávajících provozních linkách. Tyto linky nejsou přizpůsobeny nízkému počtu 

obsluhujících pracovníků. V tomto důsledku může docházet k nesoustředěnosti pracovníků  

na daný úkol, který nebude proveden, tak jak se očekává. Současná situace nedovoluje 

podniku, aby umožnil nové pracovní příležitosti uchazečům o práci v této společnosti. 

Stávajícím zaměstnancům jsou poskytovány zaměstnanecké výhody, které jsou pro ně 

motivačním faktorem. Vhodným doporučením, které může zvýšit úspěšnost firmy je zvýšení 

motivace zaměstnanců finančním ohodnocením. Pro firmu je výnosnější udělit svým 

zaměstnancům osobní ohodnocení nebo prémie, než zaměstnat novou pracovní sílu. 

Veškerá doporučení vedou ke snížení výroby neshodných produktů. Z ekonomického 

hlediska dojde ke zvýšení nákladů na zásoby, bude nutná investice do strojového zařízení, 

udělení prémií zaměstnancům, ale i přesto je zde zaručena návratnost.   
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vyráběný produkt, u kterého se vyskytuje 

největší podíl neshod za určité časové období. Celý název společnosti, ve které byla 

diplomová práce zpracována, je CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS. Hlavním a jediným 

vyráběným produktem této společnosti je cementotřísková deska.  

 

První část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku podniku, která dále 

navazuje na teoretická a metodologická východiska v oblasti managementu kvality. 

 

V analytické části byla zpracována data za sledované období neshodovosti společnosti. 

Tímto obdobím byl rok 2010 – 2012. Data byla získána z interního informačního systému 

společnosti. Na základě těchto dat, byly vypracovány analýzy, dle kterých mohly být 

odhaleny příčiny, které vedly k problému. V rámci šetření byla použita Paretova analýza 

neshod, která byla rozdělena podle hledisek. Prvním hlediskem bylo rozdělení neshod podle 

druhu a druhé rozdělení podle tlouštěk produktu. Podle analýzy bylo zjištěno, že nejčetnější 

neshodou je nedodržování tloušťkové tolerance u desek s nízkým tloušťkovým rozměrem. 

Dále byla provedena analýza oblastí, ve kterých se nedodržování tloušťkové tolerance 

vyskytuje nejčastěji. Bylo zjištěno, že neproblémovější oblastí jsou rohy desky.  

 

V neposlední řadě musely být určeny příčiny, které vedly k nedodržování rozměru. 

K této analýze byl zpracován diagram příčin a následků, který byl výsledkem brainstormingu. 

Odborní pracovníci určili příčiny, které vedly k problému. Příčinám přidělili bodové 

ohodnocení a určily jejich důležitost. Hlavními příčinami byly označeny špatná vlhkost směsi 

CTD, znečištění a špatné nastavení strojů a špatná vizuální kontrola.  

 

Na závěr této práce muselo být navrženo několik návrhů na zlepšení úspěšnosti 

společnosti. Bylo navrženo prodloužení doby vysychání třísky, průběžné čistění strojů 

mechanickým zařízením, důkladnější kontroly strojů při čištění, obnova strojového parku a 

zvýšení motivace zaměstnanců. 

 Kvalita a bezpečnost výrobků zajišťuje společnosti úspěšnost a přínos všem zainteresovaným 

stranám. 
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Seznam zkratek 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

CTD   cementotřísková deska 

ks   kus  

mm   milimetr 

např.   například 

TT   tloušťková tolerance  

TQM   Total Quality managenet 

tzn.   to znamená 

viz    lze vidět 
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Příloha č. 1 Organizační struktura.  Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů
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Vedoucí vývoje Manažer kontroly jakosti a 
vývojový technik 

Marketing 

 

Marketing - propagace 

 

Obchodní manažer 2 

 

Obchodní manažer 3 

 

Obchodní manažer 4 

 

 Technicko-obchodní 
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Příloha č. 2 Druh neshod a neshodných desek dané tloušťky v letech 2010 - 2012. Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
Druh neshody a neshodných desek dané tloušťky v r. 2010 - 2011  

Kód neshody 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Celkem 
1 27 20 18 1 7 10 3 12 8 2 1 0 0 0 0 0 0 109 
4 265 216 183 18 49 8 35 38 24 4 12 20 0 0 0 1 0 873 
5 998 1907 1313 310 390 427 191 720 884 67 264 122 20 14 0 7 3 7637 
6 21 11 5 1 2 0 1 2 7 1 0 2 0 0 0 4 0 57 
7 52 18 16 2 2 0 0 4 1 0 4 2 0 0 0 0 0 101 
8 39 17 15 2 0 2 4 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 93 
9 543 212 243 49 48 30 70 92 143 14 60 30 29 0 0 0 0 1563 

10 142 75 117 16 25 15 26 27 50 9 11 7 4 0 0 0 0 524 
12 297 227 302 28 170 144 134 320 222 25 152 82 33 35 0 0 0 2171 
13 69 27 35 53 4 6 3 33 27 2 13 1 2 0 0 0 0 275 
14 405 343 389 75 178 165 153 220 268 6 119 76 22 0 0 4 0 2423 
17 788 127 46 13 52 47 18 25 119 0 79 40 0 0 0 0 0 1354 

Celkem 3646 3200 2682 568 927 854 638 1500 1756 130 719 382 110 49 0 16 3 17180 
Druh neshody a neshodných desek dané tloušťky v r. 2011 - 2012 

Kód neshody 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Celkem 
1 1 4 1 1 2 0 2 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 23 
4 297 170 163 23 50 19 28 62 64 8 32 0 4 0 0 0 0 920 
5 112 145 167 60 83 117 132 205 270 17 126 5 31 0 0 1 1 1472 
6 13 9 8 5 2 1 2 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 52 
7 45 25 14 0 5 0 1 4 9 0 8 1 0 0 0 0 1 113 
8 41 26 19 3 6 2 3 7 6 0 5 0 0 0 0 1 0 119 
9 46 37 38 14 21 23 9 19 29 1 11 2 0 0 0 1 0 251 

10 61 41 40 3 13 4 10 33 18 4 12 1 0 0 0 0 0 240 
12 182 163 257 24 66 69 66 168 165 7 83 6 11 0 0 0 1 1268 
13 77 83 112 64 39 17 51 103 64 22 25 0 3 0 0 0 0 660 
14 85 111 100 21 39 21 64 150 123 1 44 3 5 0 0 1 0 768 
17 437 45 57 376 108 39 18 95 71 8 35 0 2 0 0 0 0 1291 

Celkem 1397 859 976 594 434 312 386 856 831 68 383 18 56 0 0 4 3 7177 
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Příloha č. 3 Porovnání druhů neshod v letech 2010 - 2012. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 Porovnání neshodných desek v letech 2010 - 2012. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 5   Porovnání druhů neshod u desek dané tloušťky v letech 2010 - 2012. 
 Zdroj: Vlastní  zpracování 
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Příloha č. 6 Desky překračující tloušťkovou toleranci za čtvrtletí roku 2012. Zdroj: Vlastní zpracování dle interních 
zdrojů 

                Počet desek překračujících tloušťkovou toleranci v jednotivých měřicích bodech - leden 2012 

Tloušťka 
desky v mm 

en01 en02 en03 en04 en05 en06 en07 en08 en09 en10 en11 en12 en13 en14 en15 Celkem 

8 11 7 9 16 10 8 8 7 10 10 10 4 6 13 10 139 

10 5 4 4 8 4 4 2 6 3 3 7 5 7 11 12 85 

12 2 1 2 6 3 2 3 3 4 2 3 2 4 11 4 52 

14 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 

18 7 9 6 12 13 6 11 8 8 9 6 9 6 10 13 133 

22 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 11 

24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
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Počet desek překračujících tloušťkovou toleranci v jednotlivých měřicích bodech - únor 2012 
Tloušťka 

desky v mm 
en01 en02 en03 en04 en05 en06 en07 en08 en09 en10 en11 en12 en13 en14 en15 Celkem 

8 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 18 
12 3 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 0 3 1 24 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 2 4 5 3 1 2 6 3 1 1 4 5 3 1 1 42 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
24 12 12 10 6 6 8 8 7 7 6 11 8 8 8 9 126 
28 8 13 13 8 7 18 25 26 15 10 8 11 11 11 10 194 
32 21 19 19 19 15 19 22 25 18 16 21 23 20 18 18 293 
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Počet desek překračujících tloušťkovou toleranci v jednotlivých měřicích bodech - březen 2012 
Tloušťka 

desky v mm 
en01 en02 en03 en04 en05 en06 en07 en08 en09 en10 en11 en12 en13 en14 en15 Celkem 

8 1 0 0 3 1 1 1 0 2 0 2 1 1 15 0 28 

10 10 11 10 13 17 12 8 5 13 15 9 7 7 9 12 158 
12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 22 

14 0 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 1 2 2 28 

18 6 8 6 6 6 5 5 8 9 10 6 5 8 6 8 102 

20 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 61 

22 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 7 

24 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

28 0 0 0 1 1 0 5 9 2 0 1 2 2 2 2 27 
 

 


