
 

 

 





 





 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se věnuje analýze řízení kvality společnost HP trend, s.r.o. Cílem této 

diplomové práce bylo analyzovat systém řízení kvality. V úvodní části jsem rozebrala co 

vlastně kvalita neboli jakost je, proč je v dnešní době tak důležitá a stručně popsala systém 

managementu kvality, k čemu slouží a jaké se používá normy a pak nástroje pro analýzu 

kvalit. Dále jsme se zaměřila na teoretickou část, kde jsem charakterizovala společnost, 

popsala portfolio výrobků, systém řízení kvality. Dále byla provedena analýza pěti výrobků, u 

kterých je zaznamenán největší počet zmetků. Obsahem závěrečné části jsou návrhy a 

doporučení, které bych firmě doporučila, aby byla jejich výroba daleko efektivnější a počet 

zmetků se zmenšil a tudíž i finanční ztráty byly co nejmenší. A v poslední řadě celé 

zhodnocení práce. 
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Abstract 

 

This thesis is dedicated to the analysis of the HP quality management trend, s.r.o. The aim of 

this thesis was to analyze the quality management system. In the introductory section, I asked 

what quality or quality is, why it is so important today, and briefly described the quality 

management system, what it does, and what standards are, used, and then Tools for the 

analysis of qualities. In addition, we focused on the theoretical part, where I characterized the 

company described the portfolio of products, the quality management system. In addition, an 

analysis was made of five products, on which is recorded the largest number of scrap. The 

contents of the final part of the proposals and recommendations that would have the company 

recommended that their production has been far more effective and the number of scrap and 

hence financial losses were kept to a minimum. And finally, an evaluation of the work. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se bude věnovat analýze řízení kvality ve firmě HP trend, s. r. o. Téma 

jsem si vybrala hlavně proto, že pojem kvalita je v dnešní době obzvlášť důležitá, a to ve 

všech směrech každodenního života. Ať už jde o kvalitu potravin, materiálu, výrobků či 

ovzduší. Jedná se o velmi aktuální téma, protože neustále slýcháváme, že věc, kterou jsme si 

koupili, nesplňuje předepsané normy či údaje na obalu výrobku. 

Pojem kvality se objevil s rozvojem obchodu. V minulém století nebylo na trhu dostání tolik 

věcí jako nyní, protože byla válka a na trhu nebylo tolik firem jako doposud. Proto se lidé až 

tak na kvalitu nedívali a kupovali vše, co jim přišlo pod ruku. V dnešní době přichází na trh 

stále víc firem a lidé si mohou vybírat. Proto je to právě kvalita v užším pojetí „jakost“, která 

určuje stanovisko výchozího výrobku či služby. Mezi pojmem kvalita a jakost neexistuje 

žádný rozdíl, ale kdybychom jsme se zeptali obyvatelstva, co to kvalita vlastně znamená, 

zjistili bychom, že vyjádřit to není až tak poněkud snadné jak se na první pohled zdá. Každý 

z nás si představí něco jiného. Někdo si představí luxusní auto či motocykl, jiní zase službu, 

která splňuje jejich očekávání. Stále více zákazníků je ochotna si připlatit pokud výrobek 

odpovídá dané kvalitě. 

Kvalitou se ve firmách zabývá management kvality. K tomu, aby byly splněny požadavky 

zákazníků, je nezbytná kvalita práce výrobků či služeb. Právě kvalita bývá podmínkou číslo 

jedna, která umožňuje firmě úspěšnou podnikatelskou úspěšnost a udržení se na trhu.  

Práce je rozdělena do dvou částí. První část je část teoretická, která pojednává o kvalitě 

samotné, činnostech managementu kvality, evropských normám k čemu v podniku slouží, kde 

se nejčastěji aplikují a proč je prospěšné je v podniku zavést. Každý management má určený 

systém řízení kvality, kde jsou stanoveny procesy, které jsou potřebné pro plánování, analýzu, 

kontrolu a plnění kvalit. Pokud nejsou dodrženy všechny plánované a předepsané požadavky, 

dochází k neshodným výrobkům, které jsou pro firmu nežádoucí a způsobuje ztráty a ušlý 

zisk. Proto se zaměříme na to, jak podnik sleduje a identifikuje neshodné výrobky, jaká 

přijímá opatření k nápravě, aby se vyvarovali dalších pochybení. 
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2 KVALITA A MANAGEMENT KVALITY 

Pojem kvalita v dnešní době používáme všichni a ve všech souvislostech, aniž bychom si byly 

toho vědomy. Tento pojem má také daleko širší význam. Kvalita je i není samozřejmost. 

Záleží na tom, jak kdo k tomuto termínu a jeho obsahu přistupuje. Odborníci, kteří se kvalitou 

dlouhodobě zabývají ve všech směrech, představuje slovo kvalita ucelený systém prvků, které 

vedou příslušný subjekt k dokonalejšímu postavení nejen na trhu. Firmu činí úspěšnější, 

konkurenceschopnější, lépe vnímanou, v povědomí lidí ceněnou. Zákazníci, spotřebitelé, 

odběratelé ji v těchto souvislostech vnímají jako seriózní, důvěryhodnou, spolehlivou. A to je 

cenné, a nejde jen o image. 

2.1 Kvalita 

 

Kvalita neboli jakost je pojem, který se nevztahuje pouze k výrobkům či službám, ale také k 

prováděným činnostem a procesům. Původně šlo jen o kontrolu spočívající v porovnání 

vyrobených výrobků s daným technickým předpisem, normou či vzorkem, a to s rozlišením 

na shodné čili „dobré“ kusy a neshodné čili „ špatné“ kusy. Tématika kvality se v nynější 

době stává nedílnou součástí vzdělávacích aktivit, výzkumů nových metod a přístupů k 

aplikacím v oblastech, kde bychom to vůbec neočekávali např. činnost policie či státní správy. 

Nejčastěji pojetí kvality je vyjádřeno v normě ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu 

kvality. Základní principy a slovník. 2006 [21]: 

Kvalita – stupeň splnění požadavků souborem inherentních
1
 znaků. 

Kvalita výrobku či služby je, do jaké míry splňuje požadavky zákazníka [19]. 

2.2 Znaky kvality 

 

Znaky kvality nám slouží k posouzení, hodnocení a měření kvality či její úrovně, dále k 

rozhodování o dalším postupu s entitami (výrobky či službami, procesy atd.), tzn. O přijetí, 

schválení či zamítnutí, k zařazení do jakostní třídy apod. 

 

                                                 
1
 Neoddělitelných či neodmyslitelných 
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 U výrobků lze znaky rozdělit do těchto skupin: 

• Znaky technické (počet funkcí, výkon, rychlost atd.). 

• Znaky spolehlivostní a znaky vyjadřující provozní náročnost (poruchovost, 

udržovatelnost, opravitelnost, životnost atd.), 

• Znaky ekologické a bezpečnostní (únik škodlivin, recyklovatelnost, likvidovatelnost, 

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

• Znaky estetické (módnost, vůně ladnost tvaru atd.), 

• Znaky logistické (tvar a rozměr, který nám umožňuje dobrou skladovatelnost či 

manipulovatelnost), 

• Znaky etické (výrobek a obal neohrožuje dobré mravy). 

Služby se vyznačují z hlediska zabezpečování kvality určitými zvláštnostmi, k nimž patří[1]: 

• Nehmotnost služby, 

• Neskladovatelnost služby, 

• Pomíjivost služby, 

• Značné odlišnosti požadavků různých zákazníků na provedení téhož typu služby, 

• Náhodnost příchodu požadavků. 

Tyto zvláštnosti způsobují určité potíže při předvídání požadavků, protože kladou vysoké 

nároky na odbornost personálu a vedou k tomu, aby personál úzce spolupracoval se 

zákazníkem jak při identifikaci jeho požadavků a představ o výsledku služby, tak při 

samotném průběhu služby. 

Mezi typické znaky kvality služeb patří: 

• Dostupnost služby (provozní doba), 

• Schopnost komunikovat v „řeči“ zákazníka a aktivně mu naslouchat, 

• Odborná způsobilost personálu, 

• Zdvořilost personálu (vlídnost, upravenost, respekt), 

• Schopnost empatie (vcítění se do potřeb a přání zákazníka), 
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• Spolehlivost (výsledek služby je dodržen v termínu a je napoprvé správný), 

• Věrohodnost organizace poskytující službu. 

Znaky kvality považujeme v širším slova smyslu za matematické veličiny, které mají vždy na 

konkrétním výrobku, službě či procesu určité hodnoty. Dle toho, jak můžeme s těmito 

hodnotami pracovat, posuzovat a vzájemně porovnávat, rozlišujeme tři základní typy znaků 

kvality: 

• Kardinální čili měřitelné znaky kvality nabývají číselně vyjádřitelných hodnot. O 

hodnotách téhož znaku kvality na dvou entitách můžeme zjistit, zda jsou shodné nebo 

rozdílné, a pokud jsou rozdílné, lze zjistit, která je větší a která menší, a rozdíl mezi nimi 

vyjádřit číselně, změřit pomocí vhodné stupnice se zvolenou jednotkou měření. (Tradičně se 

tyto znaky nazývají kvantitativní). Příklady s uvedením obvyklých jednotek: rozměr (mm), 

elektrické rozpětí (V), tlak (Pa), počet (ks), doba (s), náklady (Kč), úroková sazba (%)[2]. 

 

Tyto znaky se používají nejčastěji a z matematického hlediska se dále dělí na spojité, které 

nabývají libovolných hodnot (např.: teplota, hmotnost, výše úvěru) a diskrétní, které nabývají 

izolovaných hodnot. 

• Ordinální čili uspořadatelné znaky kvality nabývají hodnot označených symboly nebo 

pořadovými čísly. O hodnotách téhož znaku na dvou entitách lze zjistit, zda jsou shodné nebo 

rozdílné, a v případě rozdílnosti, která z nich je větší a která menší. Rozdíl nelze změřit. 

Určitý soubor entit se dá uspořádat podle velikosti jejich zvoleného znaku. (Někdy se tradičně 

tyto znaky počítají ke kvantitavním, ale není to správné). Příklady: třída jakosti, stupeň 

tvrdosti minerálu, stupeň školního vzdělání, tarifní třída[2]. 

• Nominální čili jmenné znaky kvality nabývají většinou hodnot označených slovně 

nebo symboly. O hodnotách téhož znaku na dvou entitách můžeme zjistit pouze, zda se 

shodují nebo liší. Pokud se liší nelze určit, která je větší a která menší, a tím méně lze změřit 

rozdíl. Tyto znaky se také nazývají kvalitativní. Příklady: druh materiálu, profese, barva nebo 

druh výrobní technologie. 
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2.3 Management kvality 

 

Management kvality je rozsáhlý systém opatření, jehož dodržováním se minimalizují možné 

nedostatky ve výrobě a pomocí jehož dochází k předcházení špatné kvality výstupů podniku – 

ať už se jedná o výrobek či službu. K těmto nedostatkům může docházet buď přímou formou, 

kdy dojde k selhání lidského faktoru či použité techniky při výrobě nebo nepřímou formou tj. 

nízká výkonnost ekonomiky, která se promítá do výroby a nekvalitních výrobků 

Dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 je management kvality definován jako koordinované 

činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se kvality týče. Těchto činností je celá řada a 

mohou se členit do čtyř hlavních souborů, označovaných jako plánování, řízení, prokazování 

a zlepšování kvality viz obrázek č. 1. Plánování kvality je v podstatě strategickým souborem 

procesů, jejichž úlohou je stanovit, čeho organizace hodlá v budoucnu v oblasti dosáhnout a 

s jakými metodami a zdroji, řízení a prokazování kvality jsou oblasti operativního charakteru, 

neboť v případě řízení kvality jde např. o samo řízení výroby, řízení měřicích zařízení, 

nakupování apod. A nejdůležitějšími činnostmi při prokazování jakosti jsou všechny aktivity 

ověřování a posuzování shody, včetně provádění auditů. Zlepšováním kvality se pak chápou 

činnosti, které vedou při uspokojování požadavků k dosažení nové, vyšší úrovně (např. 

k vyšší kvalitě produktů, procesů, k vstřícnějšímu chování personálu apod.)[3]. 
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3 SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY A 

MEZINÁRODNÍ STANDARDY 

 

V celosvětovém měřítku existuje řada iniciativ směřujících ke sjednocování požadavků 

mezinárodních norem. Mezi nejdůležitější normalizační organizace lze zařadit ISO 

(International Organization for Standardization; Mezinárodní organizace pro standardizaci). 

Tato organizace je celosvětově nejuznávanější institucí, která se zabývá navrhováním a 

vydáváním systémů, i vydávání jejich českých verzí jako ČSN. První řadu norem vydala 

v roce 1987. Česká republika je členem ISO, tzn., že uznává mezinárodní normy, ale rovněž 

je přebírá do české normalizační soustavy. Každá ISO norma je z angličtiny přeložena do 

českého jazyka a do 6 měsíců od vydání originální ISO normy je vydán český ekvivalent 

(ČSN EN ISO tzn. Česká státní norma evropská norma), číslo za normou vyjadřuje rok 

vydání. Cílem těchto norem je podpořit kvalitu výrobků.  

 ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality. Základní principy a 

slovník. Nahrazuje předchozí normu ČSN ISO 8402 z října 1995.  

 ČSN EN ISO 9001:2002 Systémy managementu jakosti. Požadavky.  

 ČSN EN ISO 9004:2002 Systémy managementu jakosti. Směrnice pro zvyšování 

výkonnosti.  

 ISO 19011 Směrnice, která popisuje zásady auditovaní systémů managementu či 

systému environmentálního managementu. 

Normy ISO 9000, ISO 9001 a ISO 9004 jsou velmi často označovány pod souhrnným názvem 

Systém managementu kvality. 

3.1 Systém managementu kvality 

 

Systém řízení kvality je obecně charakterizován jako skupina postojů, procesů a procedur 

vyžadovaných pro plánování a provádění v oblasti hlavní činnosti organizace. 

Jakýkoli systém managementu jakosti (dále QMS), i systém na bázi ISO 9001, by měl tedy 

být založen na 6 hlediscích: 
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1. Všeobecné požadavky na QMS – musí být zajištěno vytvoření, dokumentování, 

uplatňování a udržování systému managementu kvality, zvyšování její 

efektivnosti, identifikace procesů pro systém managementu kvality, určení 

vzájemné vazby mezi těmito procesy, definice kritérií, postupů a metod, které 

jsou potřebné pro efektivní fungování a řízení procesů [3]. 

2. Odpovědnost vedení – Vrcholové vedení má jednak za úkol zajistit dostupnost 

zdrojů a jmenovat člena vedení pro QSM. Dalším a nejdůležitějším úkol je 

stanovit tzv. politiku jakosti. Bere v úvahu zákazníka či jiné zainteresované strany 

a vrcholové vedení by se mělo postarat o to, aby s politikou jakosti byli 

seznámeni všichni zaměstnanci a také zástupci zainteresovaných stran tak, aby je 

i pochopili. 

Politika jakosti je závazkem vrcholového vedení, ve kterém nechybí vyjádření 

o[4]: 

- významu jakosti pro danou organizaci,  

- nutnosti plnit trvale požadavky zákazníků,  

- motivaci zaměstnanců i dodavatelů k maximální výkonnosti,  

- roli znalostí zaměstnanců pro naplňování politiky jakosti,  

- o připravenosti k neustálému zlepšování výkonnosti systému managementu 

jakosti apod.  

Politika jakosti obvykle představuje konkretizování tzv. cíle jakosti, které musí 

být kvantitativní, které zahrnují specifické cíle a časový rámec pro jejich splnění. 

3. Dokumentace – Zde si každý management musí určit, jakou dokumentaci bude 

potřebovat, aby vytvořil a udržel systém managementu kvality. Obvykle jde o 

vytvoření písemných materiálů a dokumentů, které respektují příslušné ISO 

normy, zejména s ohledem na plnění požadavků zákazníka. Systém kvality je 

dokumentován příručkou kvality, směrnicemi, pracovními postupy a 

standardními dokumenty [5]. 

4. Orientace na zákazníka – Organizace musí vycházet z potřeb a tužeb zákazníka a 

musí se je snažit o co nejlepší naplnění. O tom, jestli a v jaké míře jsou 
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naplňovány, se musí organizace neustále přesvědčovat, prostřednictvím různých 

analýz či monitorováním spokojenosti či nespokojenosti zákazníka. 

5. Procesní přístup – Nejefektivnější přístup k řízení organizace, zajišťující její 

dlouhodobou prosperitu a konkurenceschopnost prostřednictvím orientace na 

procesy, které ve firmě a jejími partnery v hodnotovém řetězci probíhají [6]. 

Proces je definován jako ohraničená skupina vzájemně provázaných pracovních 

činností s předem definovanými vstupy a výstupy. Má přesně a jasně definovaný 

začátek a konec. Výstupem procesu je konečný produkt [7]. 

6. Neustále zlepšování – Jak už z názvu vyplývá, systém by měl procházet 

průběžnou kontrolou a analýzou. Cílem každé organizace by mělo být jeho 

neustále zlepšování, což se následně projeví ve výkonnosti organizace. Součástí 

této kontroly by měli být všichni zainteresovaní zaměstnanci. Je nutností, aby 

zaměstnanci byli, neustále proškolováni, aby tak mohli získávat nové znalosti. 

Součástí je i inovace procesů a rozvíjení takových činností, které mají preventivní 

účinek [15]. 

3.2 Integrovaný systém managementu 

 

Integrovaný systém managementu je jednotný systém, který propojuje tyto tři mezinárodní 

normy: 

1. Kvalita 

 ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality. Základní principy a 

slovník.  

 ČSN EN ISO 9001:2002 Systémy managementu jakosti. Požadavky.  

 ČSN EN ISO 9004:2002 Systémy managementu jakosti. Směrnice pro zvyšování 

výkonnosti. 

2. Životní prostředí 

Systém managementu pro životní prostředí nebo také environmentální systémy 

managementu (EMS) patří v dnešní době společně se systémy kvality k základním 

aktivitám organizace. Standardy pro EMS jsou kompatibilní s normami ISO řady 
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9000. Pro environmentální systémy používáme tyto standardy: 

 ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu. 

Specifikace s návodem pro její využití. Tato norma je analogická s normou 

ISO 9001. 

 ČSN EN ISO 14004:2005 metodická pomůcka pro zavádění EMS a je rovněž 

analogická s normou ISO 9004. 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Třetí oblastí, která je z hlediska systémů managementu důležitá je bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci. V této oblasti není ISO norma jako u předcházejících 

oblastí, ale je zde zpracována norma: 

 OHSAS 18001:1999 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Specifikace.   

 OHSAS 18002:1999 Představuje ekvivalent ISO 9004. 

3.3 Norma ISO 9001 

 

V této části si podrobněji rozebereme normu ISO 9001. u nás ČSN EN ISO 9001:2001. 

Jednou z nejvýznamnějších norem je mezinárodní norma ISO 9001:2000, která byla v ČR 

schválena Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2001.  

 

3.3.1 Charakteristika ISO 9001 

 

Norma ISO 9001 je univerzální normou a pokrývá veškeré obory podnikání, výrobu i služby. 

Slouží jak interním tak i externím stranám, včetně certifikačním orgánům, aby bylo možné 

prokázat schopnosti organizace vyhovět zákazníkovi, legislativě i vlastním požadavkům. 

Normy označené ISO 9001 nebo ČSN EN ISO 9001 nebo DIN EN ISO 9001 mají zcela 

shodné znění a požadavky a to znamená, že firma, která obdrží certifikát v jedné zemi, nemusí 

prokazovat znovu splnění požadavků v jiné zemi, protože certifikát má mezinárodní platnost.  
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3.3.2 Předmět normy 

 

V ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který může být 

organizacemi používán pro interní aplikaci, certifikaci či pro smluvní účely. Tato norma je 

zaměřena na efektivnost systému managementu kvality při plnění požadavků zákazníka. 

Specifikuje požadavky tam, kde organizace: 

a) vyžaduje dokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který 

splňuje požadavky zákazníka a použivatelné požadavky zákonů a 

předpisů a  

b) má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace 

tohoto systému, i s procesy pro jeho neustále zlepšování, a ujišťování o 

shodě s požadavky zákazníka a s použitelnými zákony a předpisy. 

3.3.3 Aplikace ISO 9001 

 

Aplikace normy ISO 9001 je určena všem typům organizacím jakékoliv velikosti či zaměření, 

které chtějí zlepšit fungování procesů, zviditelnit činnosti a nastavit jasná pravidla. Aplikace 

je dostatečně přizpůsobena ve všech sférách podnikání, ať už se jedná například o výrobní, 

obchodní, servisní či poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická 

zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších.  

Oblast, kde se dá ISO 9001 aplikovat je následující [3]: 

 Všechny požadavky jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na její 

typ, velikost či poskytované produkty, 

 Mohou být odstraněny ty požadavky, které s ohledem na povahu organizace a její 

produkt nemohou být aplikovány; 

 Prohlášení o shodě s touto normou jsou přípustná, vztahují-li se vyloučení jen na 

požadavky konkurence a neovlivňují schopnost nebo odpovědnost organizace 

poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka předpisů. 
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3.3.4 K čemu je ISO prospěšné 

 

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001 je v organizaci prospěšné tím způsobem, že dokážou 

plnit požadavky předpisů či vlastních předpisů, které si organizace stanoví pro úspěšné 

fungování všech procesů a neustále zlepšovat systém managementu kvality. Důvodů je 

samozřejmě více. 

 Zde se podíváme na důvody, proč je dobré zavést normy ISO. 

 zlepšení systému řízení organizace, 

 zvýšení důvěryhodnosti vaší firmy vůči partnerům a institucím  

  dovoluje účast ve veřejných soutěžích (zákon o veřejných zakázkách)  

 zlepšení kvality produkce a spokojenosti zákazníků  

  zlepšení vztahů uvnitř organizace a zkvalitnění práce v oblasti řízení lidských 

zdrojů  

  výhody v konkurenčním prostředí trhu a následné zvýšení výkonnosti, snížení 

nákladů a posílení tvorby zisku 

 získání certifikace bezpečnosti práce OHSAS 18001  

  zavedení systému kritických bodů HACCP 

3.4 EFQM Model Excelence 

 

Vedle standardizovaných modelů systémů managementu organizací, existují ve světě i 

modely, které sice nemají charakter norem, ale i přesto jsou velmi respektovány jako 

vynikající základna trvalého rozvoje organizací. 

Evropská nadace pro management kvality vypracovala kritéria a zásady EFQM- Excelence 

Model jako nástroje podnikatelské úspěšnosti firem. Tento model navazuje na systém 

certifikace ISO 9000 a vychází z evropského konceptu managementu kvality (TQM) [8].  

EFQM definuje pojem excelence jako vynikající působení v oblasti řízení organizací a 

dosahovaných výsledcích založené na souboru principů, které zahrnují orientaci na výsledky, 

zaměření na zákazníka, vedení a stálost účelu, management prostřednictvím procesů a faktů, 
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rozvoj a angažovanost lidí, neustále učení se, zlepšování inovace a sociální odpovědnost [15]. 

 Rámec tohoto modelu ve verzi 2003 můžeme vidět na obr. 1 [11]. 

Obr. 1: Základní rámec EFQM Modelu excelence. 

 

  

  

Model Excelence EFQM má 9 základních kritérii od kritéria 1- Vedení, po kritérium 9- 

Klíčové výsledky výkonnosti, a 32 dílčích kritérií. Procenta, resp. body, definují váhu 

hlavních kritérií. Prvních pět kritérií označujeme jako „Nástroje a prostředky“, protože 

poskytují návod, jak lze dosahovat nadprůměrných výsledků. Dosahované výsledky jsou pak 

posuzovány ve zbylých čtyřech kritériích. Podmínkou dosahování dlouhodobých vynikajících 

klíčových výsledků výkonnosti organizací je dosahování nadprůměrných výsledků v oblasti 

spokojenosti a loajality externích zákazníků i vlastních zaměstnanců, jakož i v oblasti vnímání 

organizace ze strany okolí, např. občany regionu atd. Zpětná vazba v modelu je 

reprezentována inovacemi a učením se, když na základě analýzy dosahovaných výsledků lze 

určovat směry dalšího učení se a zlepšování přístupů a aktivit, jež jsou typické právě pro 

všechna kritéria nástrojů a prostředků. Na tvorbě a průběžném zdokonalování tohoto modelu 

se podílejí desítky nejlepších manažerů evropských firem a v jednotlivých 32 dílčích 

kritériích je ukryto jedinečné know-how pro další intenzivní rozvoj systémů řízení všech typů 
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organizací. Zde je nutné připomenout, že v českém prostředí nenachází tento model takovou 

odezvu, jako v jiných evropských i mimoevropských zemích- což je škoda [11]. 

3.4.1 Aplikace modelu EFQM Model Excelence 

 

Tento model můžeme v praxi aplikovat ve třech základních směrech: 

 V první řadě slouží jako inspirace pro ty organizace, které hledají cestu k dalšímu 

rozvoji svých manažerských systémů a EFQM Model Excelence respektují jako 

to nejlepší, i když i nejnáročnější vodítko. 

 Dále je používán jako báze pro oceňování těch organizací ve výrobním i 

veřejném sektoru, které se ucházejí o cenu tzv. Excelence EFQM nebo její 

národní ekvivalenty. 

 A v poslední řadě může být aplikován pro účely tzv. sebehodnocení tj. přesný a 

strukturovaný přístup ke zlepšování organizace. Jde o hodnocení založené nikoli 

na individuálních dojmech ale na faktech. 

3.5 TQM 

 

Koncepce odvětvových standardů a koncepce ISO jsou také často popisovány jako tzv. 

preskriptivní, tzn. Jejich jednotlivé prvky, jsou předepsány kapitolami příslušných standardů. 

Vedle těchto modelů, také existují už poměrně dlouho přístup nazvaný jako Total Quality 

Management (TQM). Tato koncepce se zrodila v Japonsku, jehož vzniku také napomohli 

američtí odborníci. 

Tento přístup je založen na pochopení kvality jako faktoru přežití organizace a zvyšování její 

výkonnosti. TQM je nejkomplexnější a nejúčinnější systém řízení definovaný jako 

„systematické činnosti provozování celých jednotek společnosti hospodárně a efektivně aby 

dodávaly zboží či služby v kvalitě uspokojující zákazníka ve správném čase, za správnou 

cenu aby přispívaly k dosažení účelu podnikání“. Nelze to chápat jako snížení nákladů nebo 

zvýšení produktivity zařízení a nesmí být použity jako takové [16]. 
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4  PŘEZKOUMÁVÁNÍ V SYSTÉMECH MANAGEMENTU 

KVALITY 

 

Norma ČSN EN ISO 9000 uvádí, že přezkoumání je činnost prováděná k určení vhodnosti, 

přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů. Platí, že 

využívaní vhodných přístupů a nástrojů k přezkoumávání má nesmírný význam pro celkovou 

úroveň nejenom systémů managementu kvality, ale systému řízení organizace jako takového: 

poctivě a systematicky realizované aktivity přezkoumávání jsou tou nejmocnější pobídkou 

k neustálému zlepšování. A naopak: formálně a povrchně aplikované formy přezkoumávání 

jsou naprostou promrhanou příležitostí! 

Věnujme se proto alespoň základním informacím o vhodných formách přezkoumávání, 

k nimž můžeme řadit [11]: 

 Auditování; 

 Sebehodnocení; 

 Přezkoumání systému vedením. 

4.1 Auditování 

 

Interní auditování se stalo už od roku 1987 nutnou součástí procesů systémů managementu 

kvality, kdy je mezi požadavky zahrnula norma ISO 9001. Nyní auditování systémů 

managementu kvality zahrnuje norma ČSN EN ISO 19 011. Tato definice vymezuje audit 

jako: nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty 

a zdokonalování procesů v organizaci [9]. 

Dle A.W. Hanson představuje audit takto:  

Audit je vyšetření takového záznamu bylo možné stanovit jejich spolehlivost a 

spolehlivost závěrky z nich [17]. 

Auditování je charakterizováno jako zjišťování shody s normou a ustanoveními a jinými 

normativními a v případě odchylek přijetí potřebných opatření. 
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Vrcholové vedení musí pro odhadování silných a slabých stránek systému managementu 

kvality zabezpečit vytvoření efektivního a účinného procesu interního auditu. 

Interní audity jsou často charakterizovány jako aktivity, které provádějí zaměstnanci 

organizace sami, zatímco externí audity jsou audity, které provádí nezávislá akreditovaná 

organizace. Hlavním účelem těchto prověrek je certifikace systému řízení. 

Ač už se jedná o jakýkoliv audit, je třeba zmínit tři základí účastníky: 

 Klient – rozhodujícím klient bývá vždy vrcholové vedení organizace. 

 Auditor – je aktivním účastníkem procesu auditování. Nemůže jím být jakýkoliv 

zaměstnanec organizace, naopak musí splňovat stanovené kvalifikační 

požadavky. 

 Prověřovaný – představuje pasivního účastníka auditování a má jím být alespoň 

jedna plně kompetentní osoba, zastupující prověřované organizační jednotky a 

procesy. 

4.1.1 Druhy interních auditů 

 

Dle toho co je předmětem auditování, můžeme rozlišovat audity: 

 Výrobkový audit – Předmětem tohoto auditu je finální výrobek. Prověřuje se, zda 

daný výrobek splňuje všechny specifikované požadavky jako je např.: požadavky 

definované zákazníkem, požadavky legislativních a technických předpisů, ale 

také je možné prověřovat, funkčnost výrobku, jeho bezpečnost a spolehlivost. 

 Procesní audit - Auditem procesu prověřujeme účinnost útvarů nebo funkčních 

míst zabezpečujících dílčí prvky systému jakosti, tj. potvrzení o dodržování 

určitých postupů a činností. Zde je potřeba přítomnost odborníka v daném oboru. 

 Systémový audit - Je prověřování systému řízení fungujícího ve firmě. Skutečný 

stav je převážně srovnáván s požadavky norem ISO 9001 (audit systému řízení 

kvality), ISO 14001 (audit systému environmentálního řízení) a OHSAS 18001 

(audit systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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4.2 Sebehodnocení 

 

V posledním desetiletí se v celém světě projevuje velmi zřetelný trend aplikovat k internímu 

posuzování systémů managementu tzv. sebehodnocení (self-assessment). Z prvotních, zcela 

odlišných snah o sebehodnocení se na základě získaných zkušeností vytříbily některé 

společné postupy a principy. Tyto postupy a principy jsou uznávány bez ohledu na velikost 

organizace a rozšiřují tak rámec interních auditů. 

Důležité je se zaměřit na to co to vůbec sebehodnocení je. Evropská nadace pro management 

jakosti (EFQM) vymezuje sebehodnocení tímto způsobem: Je to všezahrnující, systematické a 

pravidelné přezkoumávání organizace z hlediska jejích činností i výsledků na bázi EFQM 

Modelu excelence [10]. 

Podstata sebehodnocení spočívá vtom, že zvlášť vycvičení a účelně motivovaní zaměstnanci 

(nazývání jako posuzovatelé či hodnotitelé) na základě systematického a podrobného sběru a 

vyhodnocování dat z vlastní organizace posuzují efektivnost uplatňovaných přístupů k řízení 

organizace a jednotlivých procesů, působivost činností neustálého zlepšování a rovněž trendy 

a jeho souvislosti vývoje nejrůznějších ukazatelů výkonnosti organizací. 

Cílem sebehodnocení je rozpoznat silné stránky a oblasti pro zlepšování organizace, dále 

poskytnout ucelený obraz o stavu organizace. V tomto se celkem podobá interním auditům, 

kterým jsme se věnovaly v předchozí části. Mezi sebehodnocením a interními audity 

v systémech kvality ale existují rozdíly, které jsou uvedeny v tab. 1. [11]. 

Tab. 1: Základní rozdíly mezi interními audity a sebehodnocením 

Interní audit Sebehodnocení 

Prověřování stavu systému managementu 

jakosti, včetně dodržování 

dokumentovaných postupů 

Porovnání s vhodně zvoleným modelem, např. 

Modelem Excelence EFQM, zahrnující všechny 

činnosti a výsledky organizace. 

Odhalování neshod systémového 

charakteru, nedodržování postupů a 

směrnic 

Určení silných a slabých stránek. Slabé stránky 

chápány jako příležitosti ke zlepšování 

Obvykle realizován auditory, nezávislými 

na prověřované oblasti 

Obvykle realizováno samo na sobě, možná pomoc 

specialisty. Nezávislost není nutností 

Existují normy pro realizaci Normy pro realizaci neexistují (zatím) 

Může být realizován jediným auditorem Je zásadně týmovou prací 

Nemůže být bází pro benchmarkingové 

aktivity 

Výsledky mohou být použity pro externí 

benchmarking 

Doba trvání auditu je několik dní Doba trvání sebehodnocení je pár týdnů či měsíců 
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Z tohoto stručného souhrnu odlišujících se znaků jasně vyplívá, že nejen poslání, ale i 

způsoby posuzování a získané výsledky představují v případě sebehodnocení úplně novou 

kvalitu. Pokud vedení organizace bude chtít vědět, kde se podnik na cestě k excelenci a 

prosperitě nachází, audity systému managementu kvality nejsou na splnění této úlohy 

dostačující. Proto je výborné, že se už i některé české organizace do sebehodnocení 

v posledních letech pustily. 

Jak ukazují především zahraniční zkušenosti, praktická aplikace sebehodnocení přináší 

organizacím za předpokladu dodržení všech výchozích podmínek a pravidel mnohé zajímavé 

přednosti, například [11]: 

 Je jasně algoritmizovatelným přístupem k procesům neustálého zlepšování, 

protože nekompromisně upozorňuje na všechny významnější příležitostí ke 

změnám. 

 Je hodnocením odvozeným od faktů, a ne od pocitů jednotlivců – sebehodnocení 

je zkoumání a vyhodnocování důkazů s následnou kvantifikací vyzrálosti 

systému managementu dané organizace. 

 Je mimořádně účinnou formou učení se lidí v organizaci, neboť sami 

zaměstnanci jsou vedeni a motivováni k odhalování silných a slabých stránek 

v oblasti vykonávaných činností a dosahovaných výsledků. 

 Je silným nástrojem odkrývání a diagnostiky slabých míst za předpokladu, že je 

naplňován princip pravdy. 

 Vztahuje nenásilnou formou do principů podnikové excelence široké spektrum 

zaměstnanců, včetně vrcholového vedení atd.  

4.3 Přezkoumání systému vedením 

 

Charakteristikami interních auditů a sebehodnocení jsme zmínili, že vrcholové vedení plní 

roli zákazníka – očekává výsledky, aby se na základě toho rozhodlo, co a jak zlepšovat. Jedná 

se o zcela logický krok, se kterým v dnešní době počítají i systémové standardy, které tvoří 

bázi integrace systémů managementu. 

 



18 

 

V čem je tedy možné zhlédnout význam přezkoumání systému managementu vedením? 

Uveďme alespoň tyto argumenty [11]: 

 Úroveň, rozsah a poctivost přezkoumání naprosto nekompromisně vypovídají o 

skutečném vztahu vrcholového vedení k systému managementu kvality. 

 Je rozhodujícím nástrojem kontroly vrcholového vedení organizací nad 

výkonností systému managementu kvality. 

 Zapojuje členy vrcholového vedení do efektivní aplikace principů managementu 

jakosti. 

 Vytváří efektivní platformu pro rozhodování o změnách a zlepšování 

v organizacích. 

 Vhodně zapojuje vrcholové vedení do řešení mnohých problémů spojených se 

schopností organizace plnit požadavky zainteresovaných stran 

 Je příležitostí k zamyšlení nad vhodností a aktuálností strategických záměrů, 

včetně politiky a cílů kvality. 

Mnohé zkušenosti z auditorské činnosti bohužel svědčí o tom, že zatím je přezkoumání 

vedením, velice vzdáleno uvedeným atributům vážnosti a poctivosti. Základním problémem, 

proč často bývá, špatně pochopen smysl přezkoumání vedením je ten, že právě pracovníci 

vrcholového vedení organizací chápou přípravu na certifikaci a udržování systémů 

managementu kvality jako jeden z mnoha formálních aktů, které je nutno nějak naplnit, aby 

organizace byla schopna úspěšně absolvovat externí audity. 
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5 NÁSTROJE PRO ANALÝZU KVALITY 

Management kvality používá různé nástroje pro odhalování a řešení úloh s kvalitou. Všechny 

nástroje vycházejí z určitých obecných principů a aplikované nástroje se opírají o určité 

teoretické metody. Řada těchto nástrojů má dvojí formu a to schématickou a grafickou. 

5.1 Sedm základních nástrojů 

 

Známý japonský odborník prof. Kaoru Ishikawa definoval pro použití sedm základních 

jednoduchých nástrojů, s nimiž je možné vyřešit většinu problémů v managementu kvality.  

5.1.1 Tabulky pro sběr dat 

 

Pro sběr dat používáme různé tabulky či formuláře. Pomáhá to organizovat a standardizovat 

sběr dat. Každá tabulka či formulář slouží k určitému účelu, proto musí být jejich konstrukce 

podřízena. Bohužel nikdy nenajdeme standardizovanou šablonu. Tabulky by měly být 

jednoduché a srozumitelné. K tomu, aby tabulky mohly být využívány pro analytické a 

kontrolní účely, musí každá tabulky či každý formulář obsahovat: 

 Obsah 

 Způsob, jak jsou data zjišťována 

 Pracovníka, který zodpovídá za záznam údajů 

 Způsob zaznamenávání (čísla, symboly) 

 Časové údaje a místo o záznamu 

5.1.2 Paretův diagram 

 

Paretův diagram (někdy v literatuře nazýván také Paretova analýza) je založen na tzv. 

Paretovu principu: 80% následku je způsobeno 20% příčin. Pomáhá určit priority, na které je 

třeba se zaměřit (na které produkty, procesy, činnosti) tím, že uspořádá položky podle četností 

výskytu a stanoví relativní kumulované četností. V praxi se používá pro analýzu reklamací, 

neshod (např. zmetků) a podobně. 

První část Paretovy analýzy spočívá v uspořádání prostých absolutních četností položek podle 
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četností výskytu od největší po nejmenší. Tím nám ukáže, na jaké položky se má organizace 

přednostně zaměřit [12]. 

 

5.1.3 Diagram příčin a následků 

 

Diagram příčin a následků, zvaný též Ishikawovým diagramem či diagramem rybí kosti je 

grafický nástroj, který racionálně a v uspořádané formě zobrazuje příčiny daného následku.  

Diagramy umožňují najít skutečné příčiny a poskytnout nadhled do příčin a řešení pro 

procesní problémy a také se snaží co nejefektivněji najít řešení problému [18]. 

Příčiny můžeme uspořádat v diagramu buď: 

 Podle činitelů tj. 5M, neboť jednotlivé skupiny v anglickém názvu začínají na 

písmeno M: 

-Man (lidský činitel) 

-Machine (stroje, nářadí) 

-Material (suroviny, materiál) 

-Methods (postupy, pokyny) 

-Milieu (prostředí v chápání mezilidských vztahů, fyzikálních podmínek na 

pracovišti) viz obr. 2 [1]. 

 Podle fází procesu s druhotnou dekompozicí na příčiny vyskytující se 

v jednotlivých fázích. 

Tvorba a vyhodnocení takového diagramu požadují týmovou práci. Je lehce pochopitelný, a 

proto použitelný na všech úrovních řízení a lze ho ihned uplatnit při řešení všech případných 

problémů.  
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Obr. 2. Diagram příčin a následků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Histogram 

 

Histogram je grafické znázornění intervalového rozdělení četností. V oblasti kvality je to 

např. zobrazení rozdělení četností hodnot znaku kvality – rozměry výrobku, pevnost, napětí 

apod. či zobrazení hodnot výrobních činitelů ovlivňující kvalitu výrobků – tlak, teploty apod.  

Je to tedy sloupcový graf, kde sloupce mají stejnou šířku, kde základna jednotlivých sloupců 

odpovídá šířce třídního intervalu h a výška sloupců vyjadřuje četnosti hodnot sledované 

veličiny a každý interval má svou dolní a horní hranici. 

Díky jednoduchosti tohoto grafu jsou histogramy přehledné a v praxi jsou nejpoužívanějšími 

statistickými nástroji. Typický histogram znázorňuje obr. 4  

Obr. 3: Histogram 

 

Kvalita 

 

Prostředí Materiál Prostředí 

Metody Stroje 
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5.1.5 Vývojové diagramy 

 

Vývojové diagramy jsou grafickou pomůckou, která může významně usnadnit pochopení 

procesů v organizacích, a také může být i součástí dokumentace (pracovní postupy, 

procedury, příručka kvality). Diagramy můžeme rozdělit na 3 základní typy a to: lineární 

vývojový diagram, vývojový diagram vstup/výstup a integrovaný vývojový diagram, který je 

ze všech nejkomplexnější. 

Symboly používané ve vývojových diagramech jsou popsány v normě ČSN ISO 5807. V této 

normě najdete hromady symbolů používaných jednak k popisu procesů, ale i pro tvorbu 

vývojových diagramů počítačových programů. 

5.1.6 Bodový diagram 

 

Bodové někdy také korelační diagramy jsou jednoduchou pomůckou pro orientační zjišťování 

existence nebo neexistence závislosti mezi dvěma veličinami. Jejich vzájemné hodnoty se 

nanášejí na souřadnice a vyznačují se bodem. Vykazuje-li uspořádání bodů na ploše nějaké 

trendy, pak jsou veličiny závislé a průběh ukáže povahu závislosti. Zjistit zda body vykazují 

nějaký trend lze proložit přímkou nebo křivkou. Pokud slouží bodový diagram ke korelační 

analýze, pak se nazývá korelační diagram. Příklad na obr. 4. 

Obr. 4: Bodový diagram 

 

Obr. 5. Bodový diagram 
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5.1.7 Statistická regulace procesů 

 

Statistická regulace procesů (SPC) slouží k uvedení a udržení procesů ve statisticky stabilním 

stavu a současně ve stavu způsobilém vyhovět požadavkům specifikací. Využívá regulačních 

diagramů, které zachycují vývoj regulované veličiny v čase a porovnávají se zadaným 

kritériem (regulačními mezemi) [1]. 

Statistickou regulaci procesu můžeme definovat jako bezprostřední a průběžnou kontrolu 

procesu, která je založena na matematickostatistickém vyhodnocení kvality produktů. 

Poskytuje informaci pro operativní a včasné zásahy do procesu [11]. 

Nejrozšířenější jsou aplikovány regulační diagramy Shewhartova typu. Jak už pojem 

napovídá, tento regulační diagram byl zaveden v letech 1924-1931panem Shewhartem. 

Obecně má tento diagram sloužit jako diagnostický nástroj k posouzení, zda se sledovaný 

proces chová tak, jak má.  Zvláště pak, nedošlo-li k nečekané změně procesu. Došlo-li 

k takové změně, je třeba ji interpretovat – vysvětlit a případně přistoupit k nějakému zásahu. 

Příkladem měřených veličin jsou spojité veličiny jako pevnost, koncentrace nebo diskrétní 

veličiny jako podíl zmetků na 1000 výrobků. Krom samotné hodnoty je nutno v případě 

spojité veličiny sledovat také její variabilitu.  

Základní předpoklady pro Shewhartův regulační diagram měřením: 

 Normalita rozdělení dat, symetrie 

 Konstantní střední hodnota procesu 

 Konstantní rozptyl (směrodatná odchylka) dat 

 Nezávislost, nekorelovanost dat 

 Nepřítomnost vybočujících hodnot 

Tyto předpoklady je nutno testovat před konstrukci regulačního diagramu postupy pro 

analýzu jednorozměrného výběru [13]. 
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6 REALIZACE A NESHODY PRODUKTU 

Všechny procesy, které organizace mají vykonávat v etapě realizace produktu, mají operativní 

charakter řízení, tzn. řízení v kratších časových intervalech. 

Operativní management kvality zahrnuje všechny provozní metody a činnosti zaměřené na 

monitorování procesu a na odstraňování příčin neshod a nedostatků ve všech etapách cyklu 

života produktu [11]. Nejdůležitější část je soustředěna na vlastní proces tj. u výrobních 

podniků na výrobu, u poskytovatele služeb na proces poskytování služeb. 

Hlavním cílem je, aby byly zabezpečeny produkty tak, aby trvale dosahovaly kvality, která je 

naplánovaná při plánování jakosti. 

Operativní management je součástí širšího systému zabezpečování kvality, jehož rozhodující 

cíle lze určit následovně [11]: 

 Zajištění tvorby podmínek pro splnění požadavků na kvalitu stanovených 

v předvýrobních (výrobních) etapách (systém operativního řízení procesů výroby 

a poskytování služeb); 

 Vytvoření stabilních podmínek pro plynulý průběh procesu výroby a poskytování 

služeb (operativní řízení, vhodný systém údržby a manipulace s materiálem); 

 Minimalizace ztrát spojených s výskytem neshodných výrobků v procesu i u 

zákazníka (kontrola kvality, řízení neshodných výrobků, identifikace, 

sledovatelnost); 

 Udržování úrovně kvality, dosažené během procesu výroby a poskytování služby 

(vhodný systém manipulace a skladování); 

 Vytvoření podmínek pro neustálé zlepšování procesu (opatření k nápravě a 

preventivní opatření, změnové řízení). 

Nyní budeme věnovat pozornost pouze některým z výše uvedených procesů. 
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6.1 Identifikace a sledovatelnost produktů 

 

Jedním z požadavků v systémech managementu kvality je požadavek na identifikaci čili 

označování. Identifikaci je možno chápat jako realizaci identifikovatelnosti produktu, což 

způsobuje okamžité a jednoznačné rozpoznání v jakémkoli procesu. Pokud to lze, musí 

organizace dostatečně průkazným a zřetelným způsobem identifikovat materiál, vybavení, 

dokumentaci i pracovníky. K identifikaci můžeme použít: 

 Čárové kódy 

 Barevné označení 

 Číselné kódy 

 Etikety či razítka  

 

Sledovatelnost je dle normy ČSN EN ISO 9000 definována jako schopnost vysledovat 

historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem úvah [4]. Zaručení zpětného sledování 

produktu v systému managementu kvality, představuje významný prostředek cílevědomé péče 

o kvalitu. Uplatnění sledovatelnosti je zejména tam, kde to žádá odběratel či závazná 

legislativa. Pak musí organizace pomocí uchovávaní záznamů a identifikace zaručit, že 

kdykoli to odběratel bude požadovat, vše musí být zpětně dohledatelné za jakýchkoliv 

podmínek a okolností. 

Při vytváření identifikovatelnosti a sledovatelnosti je potřeba dbát na charakter procesů, 

složitost a velikost produktů. Důležitou okolností, která ovlivňuje efektivnost systému 

identifikovatelnosti a sledovatelnosti je volba vhodného způsobu identifikace produktů. 

Způsoby by měli odrážet, jak je důležitý na kvalitu produktu. 

6.2 Technická kontrola produktů 

 

Technické kontroly patří k nedílné součásti při realizaci produktu. Kontrolu lze v souladu s 

normou ČSN EN ISO 9000 [16] definovat jako hodnocení shody pozorováním a posouzením, 

doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením či srovnáváním.  

Hlavním cílem technické kontroly je získat přesvědčení o tom, že předmět kontroly (např. 

hotový produkt, polotovar apod.) je v souladu s požadavky, které byly stanoveny v 

příslušných dokumentech (normách, výkresech či postupech apod.). Organizace musí vždy 
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toto přesvědčení zaznamenat do typů záznamů o technické kontrole tím, kdo kontrolní operaci 

uskutečnil.  

Dalšími cíli technické kontroly je [4]:  

 odhalovat neshody v kontrolovaných produktech a bránit dalšímu zpracování 

neshodných produktů,  

 monitorovat dodržování technologických podmínek výroby nebo poskytování služby,  

 identifikovat produkty, které nejsou ve shodě s požadavky,  

 poskytovat záznamy o technické kontrole k dalšímu zpracování dat s cílem zejména 

odhalit příčiny vzniku neshod.  

Technická kontrola by měla být filtrem, který zaznamená všechny produkty ve fázi realizaci 

produktu, které nejsou ve shodě s danými požadavky. Rozsah a použité kontrolní metody, 

závisí především na složitosti daného procesu, přesnosti důkazů či požadavcích na posuzování 

shody podle závazným norem. 

U technické kontroly určujeme rozsah kontroly, tj. kolik realizované produkce ověřujeme.  U 

stoprocentní kontroly musí všichni pracovníci provádějící kontrolní operace a ověřit všechny 

produkty. Stoprocentní kontrola je časově náročná a nákladná, proto je tato kontrola vhodná 

pouze tehdy, pokud výrobní procesy nejsou způsobilé plnit požadavky na kvalitu. Výběrová 

kontrola se týká statistických výběrů z celé vyrobené dávky. Poté dle výsledků kontroly 

výběru se usuzuje kvalita celé dávky produktů. Namátkové kontroly jak už vyplívá z názvu, 

nemají přesně určený objem kontrolované produkce, vše se odvíjí na možnostech a zdrojích 

technické kontroly. Technickou kontrolu provádí většinou specializovaní zaměstnanci 

(techničtí kontroloři nebo přímo obsluhy strojů) či zaměstnanci vykonávající činnosti, jejichž 

výsledky ověřujeme. 

6.3 Řízení neshodného produktu 

 

Řízení neshodného produktu je důležitou součástí každého systému v organizaci a v rámci 

zabezpečení kvality ve výrobě či poskytování služeb patří mezi nejčastější problémy, které 

musí organizace řešit spojené právě s neshodnými produkty. 

V praxi musíme odlišovat pojem neshoda a vada. Neshoda je definována jako nesplnění 
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požadavku, kde požadavkem chápeme potřebu či očekávání, které se předpokládají nebo jsou 

závazné. Vada je podle ČSN ISO 9000:2001 rovněž nesplnění požadavku ale ve vztahu 

k zamyšlenému nebo specifikovanému použití. 

Neshodný výrobek je výsledek z formální ověřovací činnosti, inspekce a zkouška činnosti. 

Výjimkou je případ neshodné služby, která je často identifikována prostřednictvím 

neformálního pozorování nebo zpětné vazby od zákazníků [20]. 

Organizace neshodu a vadu rozlišuje už z toho důvodu, že pro organizaci je neshodný produkt 

v některých případech stále použitelný, kdežto vadný produkt se nedá v praxi používat za 

žádných okolností a musí se zlikvidovat. Všechny neshody musí být v organizaci 

zaznamenány pro analýzy příčin vzniku neshod a nalezení vhodných opatření k jejich 

odstranění. 

Základní proces řízení neshodných produktů je následující: 

1. Zjištění neshodného produktu – Neshodný produkt můžeme odhalit pomocí 

kontrolních operací, které vykonávají zaměstnanci technické kontroly nebo 

v průběhu výroby. 

2. Označení neshodných produktů stanoveným identifikačním znakem a jejich 

separace – Tento krok se provádí nejlépe hned po zjištění neshodného produktu, 

kdy je potřeba barevně odlišit od ostatních a zaznamenat toto zjištění do průvodní 

dokumentace. Poté musíme neshodné produkty separovat od ostatních a 

identifikovat časově a místně výskyt neshod.  

3. Záznam o neshodě – Základní informace o místě a času výskytu neshodného 

produktu pro analýzu příčin neshodných produktů. 

4. Přezkoumání neshody – Zde definujeme, z jakých příčin došlo k neshodnému 

produktu, musíme je zaznamenat a určit jak se těchto příčin vypořádat. Toto by 

mělo být prováděno týmem odborníků, kteří dané problematice rozumí, nejčastěji 

to jsou konstruktéři, lidé z výroby či kontroly kvality apod. 

5. Vypořádání neshody – V tomto kroku provádíme předchozí rozhodnutí o tom, jak 

se vypořádat s neshodnými produkty. 

6. Kalkulace nákladů a ztrát – Zde se vyčíslí a proúčtují vícenáklady spojené 
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s víceprací ve formě opravy nebo přepracování, ztráty spojené s prodejem za nižší 

cenu, ztráty z tržeb spojené s nerealizovanými nepoužitelnými produkty, náklady 

na likvidaci atd. Tyto informace jsou důležitým zdrojem pro stanovení nákladů na 

kvalitu, pro analýzu výskytu neshodných produktů a nepřímo pro definování 

opatření k nápravě a preventivních opatření [11]. 

7. Řešení škod – Když hodnotíme neshodu, musíme posoudit i míru zavinění 

konkrétního pracovníka. Pokud známe viníka tak tzv. škodní komise stanoví výši 

úhrady. Tento krok by organizace měla brát opatrně, protože až z 80 % neshod či 

nedostatků nemá příčinu tam, kde jsou zjištěny. Cílem je aby se vyhledávaly 

příčiny nedostatku a neshod a ne se zaměřovat pouze na sankce, pokud není 

zjištěno, že neshody nevznikly záměrně či z nedbalosti pracovníka. 

8. Rozbory neshod – Pravidelně zpracovávat rozbory neshod a přijímat opatření 

k nápravě. 

9. Realizace opatření k nápravě a kontrola jejich účinnosti – Tento krok se snaží, jak 

už vyplývá z názvu realizovat opatření, aby se podobné či stejné neshody již dále 

neopakovaly a následná kontrola tohoto opatření. 

6.4 Opatření k nápravě a preventivní opatření 

 

Použití opatření k nápravě začíná odhalením problému související s kvalitou a vyžaduje 

taková opatření, která omezují nebo minimalizují opětovný výskyt problému. 

Hlavním úkolem těchto opatření je řešení neshodných výrobků, sledování příčin jejich 

vzniku, stanovení nápravných opatření a předcházení vzniku neshod preventivními opatřeními 

a účinné záznamy umožňují ekonomické analýzy. 

Protože existuje rozdíl mezi nápravou a opatřením k nápravě, je zde na místě si dané pojmy 

vysvětlit: 

 Náprava – je definována jako opatření přijaté s cílem odstranit zjištěnou neshodu. 

 Opatření k nápravě – je definováno jako opatření přijaté s cílem odstranit příčinu 

zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí informace. Příklad může být to, že čím dál 

více mládeže pije alkohol. Opatřením k nápravě by v tomto případě bylo zajistit 
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podávání alkoholu až od 18 let. 

 Preventivní opatření – je charakterizováno jako opatření přijaté s tím cílem, aby 

byla odstraněna příčina možné neshody, nebo jiné možné nežádoucí informace. 

Důvody, proč přijmout opatření k nápravě plyne: 

 Z analýzy reklamací od zákazníků; 

 Z analýzy důvodů pozáručních oprav; 

 Z analýzy regulačních diagramů; 

 Z protokolů o neshodách zjištěných při interních auditech; 

 Z protokolů o neshodách zjištěných při externích auditech; 

 Ze záznamů z kontrol, měření 
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7 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost HP trend, s.r.o., je ryze českou výrobní a obchodní společností, se sídlem v 

Ludgeřovicích u Ostravy, vznikla v roce 1994. V současnosti zaměstnává 100 zaměstnanců a 

patří mezi největší výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl, potrubních systémů z 

plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v České 

republice.  

Dlouholetou filozofií společnosti je:  

vysoká kvalita - široký sortiment - servis a kultura prodeje. 

Předmětem činnosti firmy je: 

 nákup a prodej, 

 zámečnictví, 

 nástrojařství, 

 zpracování plastických hmot, 

 silniční motorová doprava nákladní, 

 výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 

 výroba potrubních systémů z plastů podle ČSN EN ISO 9001:2009  

 výroba dílců z plastů pro automobilový průmysl dle ISO/TS 16 949:2009 

 

Celková nabídka výrobního programu 

Hlavní výroba je situována v areálu společnosti v Ludgeřovicích, kde se nachází rovněž 

prodejní velkosklad. V současné době firma HP trend vyrábí nejširší sortiment tvarovek v 

tlakové řadě PN20. Plastové trubky jsou vyráběny v tlakových řadách PN10, PN16, PN20 a v 

rozměrech o průměru 16-110 mm z materiálu PPR typ3 – random kopolymer polypropylenu 

šedé nebo zelené barvy, který vykazuje vysokou flexibilitu a výbornou tlakovou odolnost pro 

rozvody teplé a studené vody a podlahového topení. 

V roce 2008 byla výroba rozšířena o trubky s hliníkovou fólií PPR-Al-PPR STABI o 

průměrech 16 až 110 mm. Firma jako jediná v České republice firma vyrábí také tvarovky 

PE80 z vysokotlakého polyethylenu v černé barvě pro průmyslové rozvody studené vody. 
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Převážnou část své výroby v současné době společnost exportuje do mnoha zemí Evropské 

unie a východní Evropy. 

Celý výrobní program uceluje výroba polyfusních svářeček, určených ke komfortnímu 

svařování (spojování) potrubního systému. Nedílnou součástí výrobního programu 

společnosti je i specializace na technické výlisky. V rámci této výroby spolupracuje 

společnost řadu let s mnoha renomovanými firmami: 

 Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 

 Visteon – Autopal s.r.o. 

 Gardena 

 Elster  

7.1 Systém řízení kvality společnosti 

 

Systém řízení kvality je, jak už bylo uvedeno skupina postojů, procesů a procedur 

vyžadovaných pro plánování a provádění v oblasti hlavní činnosti organizace. Spojuje 

rozmanité vnitřní procesy v organizaci a směřuje k procesnímu přístupu při provádění 

projektu, kde umožňuje rozpoznávání, měření a zlepšování rozmanitých procesů tak, že 

přispějí k zlepšení výkonu společnosti. 

7.1.1 Všeobecné požadavky 

 

Vedení společnosti HP trend, s.r.o. pro uplatňování, udržování a zlepšování efektivnosti 

systému zabezpečování kvality svých činností uskutečňuje: 

 Určování procesů ovlivňujících jakost, jejich vazby a aplikaci ve firmě 

 Zajišťuje fungování a řízení, určuje kritéria a metody k efektivnímu 

provádění procesů 

 Zajišťuje zdroje, informace a monitorování procesů pro jejich podporu 

 Pokud je to podstatné zajišťuje měření a analýzy k posouzení jejich správné 

funkce 

 Podle analýz a monitorování procesů přijímá nápravná opatření k dosažení 

plánovaných výsledků a k soustavnému zlepšování systému jakosti 



32 

 

Procesy jsou rozděleny na procesy řízení a procesy zajišťování zdrojů, které zahrnují: 

 plánování a organizace služeb 

 řízení dokumentů 

 stanovení a přidělení zdrojů 

 interní prověrky a přezkoumání vedením 

 zlepšování, nápravné a preventivní opatření  

 

dále na procesy hlavní k realizaci činností: 

 tvorba a přezkoumání smluv, plánování 

 nákup 

 realizace produktu a dodávání 

a v poslední řadě procesy měření a analýz: 

 měrová služba 

 monitorování, měření procesů a produktů 

 řízení neshodných výrobků 

 monitorování spokojenosti zákazníka. 

Pro zabezpečení správné funkce systému řízení jakosti ve společnosti jmenoval generální 

ředitel Arnošt Gregořica, Ing. Bc. Hynka Stejskala jako představitele managementu 

organizace pro kvalitu s následujícími pravomocemi a odpovědnostmi:                           

 vede přípravu tvorby systému zabezpečování kvality, zajišťuje jeho udržování, 

rozvoj a odpovídá, že systém je vytvořen v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 

a  ISO/TS 16949 

  předkládá zprávy řediteli o výkonnosti systému kvality a navrhuje požadavky 

pro jeho zlepšování 

 zajišťuje prosazování požadavků zákazníků, aby s tím byli seznámeni všichni 

pracovníci a spolupracující firmy 

 je pověřen ukládat úkoly, které souvisí s tvorbou systému jakosti, jeho 

udržováním a rozvojem a v souvislosti s tím zajišťuje i potřebnou spolupráci s 

externími firmami. 
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7.2 Dokumentace 

 

Dokumentace obecně slouží pro podporu funkce systému managementu jakosti a jeho 

efektivního využívání, uplatňování, udržování a zlepšování.  

 

Dokumentace k systému řízení jakosti ve společnosti HP trend, s.r.o. obsahuje: 

 

 Politiku jakosti  

 Cíle jakosti - Cíle jakosti jsou zaměřeny na očekávání zákazníků a jsou stanoveny tak, 

aby byly dosažitelné ve stanoveném období. Jsou používány k rozvoji 

Politiky jakosti a hodnocení je součástí zprávy k hodnocení systému 

jakosti. 

 Odpovědnosti a pravomoci dané organizačním řádem 

 Příručku jakosti 

 Postupy a záznamy, které jsou dokumentované dle požadované normou ČSN EN ISO 

9001:2009 a ISO/TS16949 (norma pro automobilový systémový standard) a jsou vždy 

používány platné a aktualizované normativní dokumenty 

 Vlastní dokumenty včetně záznamů, které organizace stanovila, že je potřebné 

k zajištění plánování, fungování, řízení a rozvoji činnosti firmy. 

7.2.1 Řízení dokumentů 

 

Všechny dokumenty, které jsou požadovány systémem kvality, musí být určitým způsobem 

řízeny. Ing. Bc. Hynek Stejskal jako představitel managementu pro kvalitu realizuje 

schvalování dokumentů a generální ředitel Arnošt Gregořica toto schválení potvrzuje. Dále 

provádí identifikaci a záznamy změn a aktuální stav revize dokumentů. Přezkoumávání, jejich 

aktualizaci pro opakované schvalování má na starost vedoucí daného úseku. Jakékoli změny 

v dokumentech jsou přezkoumávány a schvalovány stejnými funkcemi, které provedly 

původní přezkoumání a schválení. 

Všechny externí dokumenty jsou identifikované číslem dané zakázky a dokumenty zastaralé 
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jsou přeškrtnuty a z místa používání odstraněny. 

Základní dokumenty k řízení systému jakosti ve firmě jsou obecně závazné právní předpisy, 

technické normy, organizační normy a akty řízení. Veškeré technické normy přezkoumává 

vedoucí technického úseku včetně jejich změn, kde doba samotného přezkoumání nesmí 

překročit 2 týdny.  

7.2.2 Příručka jakosti 

 

Příručka řízení jakosti je dokument firmy HP trend, s.r.o. specifikuje požadavky na systém 

řízení kvality ve všech organizačních úsecích, aby bylo prokazatelné trvale poskytovat 

výrobky a služby, které splňují požadavky zákazníků a příslušných zákonů a předpisů, které 

se na dodávky vztahují. Rovněž zahrnuje popis způsob řízení kvality k úspěšnému zvyšování 

spokojenosti zákazníka, procesy pro neustálé zlepšování systému řízení jakosti. Na příručku 

jakosti navazuje Příručka environmentálního systému řízení podle ČSN EN ISO 14001. 

7.2.3 Politika jakosti 

 

Pro správné zabezpečení a splnění všech požadavků, včetně požadované kvalitě, způsobu 

provedení a termínu, které přichází od zákazníků ve specifikovaných objednávkách, 

ujednáních či uzavřených smlouvách o dílo stanovuje ředitel společnosti následující Politiku 

jakosti: 

 všechny požadavky od zákazníků budou posuzovány z hlediska technické možnosti 

zajištění požadované kvality, termínů a praktického a technického provedení 

s ohledem na všechny souvislosti. 

 při uzavírání smluv a tvorbě cenových kalkulací se musí brát zřetel na zajištění ideální 

míry zisku, který umožňuje úhradu provedené práci zákazníkem a zároveň zisk pro 

potřebný rozvoj pro další podnikání a zajistit zdroje pro budování, udržování a 

rozvíjení systémů zabezpečování kvality v souladu se záměrem a řízením firmy. 

 Využít plně kvalifikovaný personál pro pracovní činnost s potřebnou praxí v oboru a 

zajišťovat neustále vzdělávání, oborový růst a školení. Při veškerých těchto činností 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. 
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 dodávky a materiál, který je potřebný pro činnost společnost zabezpečovat jen od 

prověřených a schválených dodavatelů, u kterých je zajištěna trvalá kvalita dodávek. 

 minimalizovat vlivy na životní prostředí, které vyplívají ze zajišťované činnosti. 

 průběžně zajišťovat hodnocení systémů kvality, kvality dodávek, schvalování a 

hodnocení dodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníků a trvale zlepšovat 

efektivnost systému řízení kvality. 

7.3 Odpovědnost a pravomoc vedení 

 

Vedení společnosti provádí přezkoumání procesů realizace produktu a podpůrné procesy k 

prokázání jejich efektivnosti a účinnosti. Pro rozvoj a zlepšování systému kvality zajišťuje 

vedení společnosti jako důkaz zainteresovanosti: 

 vedení pracovníků k odpovědnosti za plnění požadavků zákazníků a zákonných 

požadavků předpisů 

 stanovení cílů kvality, které jsou měřitelné a konzistentní s politikou jakosti k určení 

představy a strategie rozvoje firmy a jejímu zlepšování 

 přezkoumání systému kvality a dostupnost zdrojů  

Všechny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy pracovníků, kteří ovlivňují kvalitu, jsou 

stanoveny v Organizačním řádu společnosti. Vedoucí jednotlivých úseků a interní auditoři 

mají v organizačním řádu stanovenou nezávislost a pravomoc k zajišťování těchto činností: 

 K zahájení preventivních opatření ke snížení výskytu neshodných výrobků, postupů a 

systému kvality  

 K určení a záznamu veškerých problémů týkající se produktu, postupů a systému 

kvality 

 Doporučování, podání návrhů či řešení problémů na poradách vedení společnosti 

 Testování jak jsou řešení uplatněna a zda jsou účinná v záznamech z interních auditů  
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7.3.1 Odpovědnost za kvalitu a její zajištění 

 

Vedoucí jednotlivých úseků společnosti jsou odpovědni za přijímání nápravných opatření při 

zjištění, že dané výrobky či procesy neodpovídají požadavkům, které byly stanoveny. Dále 

jmenují pracovníky, kteří jsou odpovědni za zastavení výroby při zjištění problémů týkajících 

se kvality na všech pracovních směnách ve výrobě. Tito pracovníci jsou rovněž povinni 

neprodleně informovat vedoucí úseků, pokud zjistí nějaké neshody.  

Společnost má v  organizačním řádu a v  prováděcích směrnicích systému řízení kvality 

stanoveny i způsoby komunikace pro efektivní zajišťování jakosti. Základem pro komunikaci 

jsou operativní výrobní porady a porady vedení. 

7.4 Přezkoumání vedením organizace 

 

Generální ředitel požaduje od představitele vedení pro kvalitu, aby alespoň 1x ročně došlo 

k přezkoumání správné funkce systému managementu kvality a tím zajistit neustálému 

zlepšování systému řízení jakosti.  

7.4.1 Vstupy pro přezkoumání 

 

Tyto vstupy pro přezkoumání slouží pro představitele vedení za kvalitu jako podklad, aby 

mohl danou zprávu vytvořit. 

Dané vstupy tvoří: 

 Výsledky z interních auditů systému kvality 

 Ohlasy zákazníků v podobě reklamace zákazníků a jejich ohlasy či 

reklamace na dodavatele 

 Hodnocení výkonnosti procesů, zabezpečování shody výrobků a 

vyhodnocení neshod 

 Plnění opatření z předchozího přezkoumání vedením a stav opatření 

k nápravě a preventivní opatření 

 Plnění cílů kvality a politiky kvality 
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 Doporučení pro změny a zlepšování 

 

7.4.2 Výstupy z přezkoumání 

 

Na základě vstupních podkladů zpracuje představitel managementu pro jakost zprávu o 

přezkoumání systému managementu kvality, které poté předloží generálnímu řediteli, který 

přijímá následující opatření: 

 k zlepšování efektivnosti systému řízení jakosti včetně jeho procesů 

 k zlepšování produktů ve vztahu k požadavkům zákazníků 

 k potřebám lidských zdrojů a pracovního prostředí, zdrojů k vzdělávání a 

infrastruktury 

 

7.5 Řízení neshodných produktů 

 

Produkty, které při monitorování a měření nebyly ve shodě s požadavky na produkt, jsou 

označeny a uloženy do vyhrazeného prostoru tak, aby nemohlo dojít k jeho použití, nebo 

dodání a je zahájeno řízení s neshodným produktem podle prováděcí směrnice. 

Neshodný produkt může zjistit kterýkoliv pracovník společnosti v průběhu provádění své 

běžné činnosti.  

Řešení neshodného materiálu při vstupu do společnosti musí nahlásit a řešit skladník 

příslušného skladu se svým nadřízeným. Pokud dojde ke zjištění neshodného produktu ve 

výrobě, jsou pracovníci povinni tento produkt rovněž nahlásit vrchnímu seřizovači a uložit do 

prostoru, pro neuvolněnou výrobu, kde je zajištěno odstranění neshody. Neshodné produkty 

zjištěné v průběhu technické kontroly a balení nahlásí pracovník vrchnímu seřizovači směny, 

který učiní záznam do Směnového příkazu dané směny, ve kterém se také nachází všechny 

provedené následné opatření a tento neshodný produkt umístí do prostoru pro neuvolněnou 

výrobu. 
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8 PRAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT 

V předcházející kapitole jsme představily firemní společnost a systém řízení kvality. Nyní 

v této kapitole statisticky a ekonomicky vyhodnotíme současnou úroveň kvality a zaměříme 

se na neshodné výrobky, které působí firmě starostí, jsou nežádoucí a působí jim finanční 

ztráty.  

8.1 Statistická úroveň kvality výroby 

 

V této podkapitole si rozebereme data, která byla vybrána, protože tvoří největší ztráty, a 

firma u nich zaznamenává největší počet zmetků. 

       Tab. 2: Zmetkovitost pěti výrobků za jednotlivé směny od 7. 2011 do 12. 2012 

Měsíc a rok/směna 

 

 

Focus C 307 

počet vadných 

ks 

Lens s logem 

počet vadných 

ks 

Gehause 

Combio 

počet 

vadných ks 

Grip   počet 

vadných ks 

Střední díl 

s packou 

počet 

vadných ks 

červenec 

2011 

1. směna 322 976 99 0 654 

2. směna 135 623 152 0 213 

3. směna 97 401 14 0 677 

Celkem vyrobených 

kusů 
3156 12800 8600 0 22560 

Celkem neshodných ks 554 2000 265 0 1544 

srpen 2011 

1. směna 0 441 79 511 0 

2. směna 0 310 74 389 0 

3. směna 0 221 68 213 0 

Celkem vyrobených 

kusů 
0 15430 6000 7200 0 

Celkem neshodných ks 0 972 221 1113 0 

září 2011 

1. směna 107 0 231 189 1565 

2. směna 186 0 140 142 211 

3. směna 156 0 90 121 151 

Celkem vyrobených 

kusů 
2380 0 4340 6900 23000 

Celkem neshodných ks 449 0 461 452 1927 

říjen 2011 

1. směna 312 394 57 0 1142 

2. směna 196 1211 52 321 139 

3. směna 152 181 41 285 200 

Celkem vyrobených 

kusů 
3500 23600 3500 3900 31690 

Celkem neshodných ks 660 1786 150 606 1481 
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listopad 

2011 

1. směna 315 741 0 168 576 

2. směna 244 548 0 123 115 

3. směna 241 211 0 102 0 

Celkem vyrobených 

kusů 
3588 16300 0 7600 31900 

Celkem neshodných ks 800 1500 0 393 691 

prosinec 

2011 

1. směna 300 1310 123 0 0 

2. směna 212 537 67 210 0 

3. směna 106 213 32 131 0 

Celkem vyrobených 

kusů 
5000 18540 8000 11600 0 

Celkem neshodných ks 618 2060 222 341 0 

leden 2012 

1. směna 294 1194 155 280 3441 

2. směna 160 711 70 101 1325 

3. směna 144 115 190 133 355 

Celkem vyrobených 

kusů 
3300 14000 5890 7800 32300 

Celkem neshodných ks 598 2020 415 514 5121 

únor 2012 

1. směna 231 874 94 71 479 

2. směna 98 350 63 215 193 

3. směna 163 797 77 167 419 

Celkem vyrobených 

kusů 
1800 26500 6500 8010 15650 

Celkem neshodných ks 492 2021 234 453 1091 

březen 

2012 

1. směna 258 248 161 132 1850 

2. směna 100 823 53 259 395 

3. směna 139 730 21 73 146 

Celkem vyrobených 

kusů 
2900 9000 9490 7500 49100 

Celkem neshodných ks 497 1801 235 464 2391 

duben 2012 

1. směna 233 367 141 123 367 

2. směna 198 583 83 184 286 

3. směna 168 692 73 161 338 

Celkem vyrobených 

kusů 
2760 18000 5710 4741 26000 

Celkem neshodných ks 599 1642 297 468 991 

květen 

2012 

1. směna 147 865 0 111 279 

2. směna 200 1321 0 178 457 

3. směna 102 634 0 321 415 

Celkem vyrobených 

kusů 
2650 11400 0 15100 37780 

Celkem neshodných ks 449 2820 0 610 1151 

červen 

2012 

1. směna 175 1680 43 154 192 

2. směna 234 1021 56 151 680 

3. směna 89 339 42 109 723 

Celkem vyrobených 4000 20205 8000 3000 25300 
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kusů 

Celkem neshodných ks 498 3040 141 414 1595 

červenec 

2012 

1. směna 0 756 127 171 2065 

2. směna 0 923 61 99 407 

3. směna 0 340 45 244 228 

Celkem vyrobených 

kusů 
0 19890 6100 6572 18200 

Celkem neshodných ks 0 2019 233 514 2700 

srpen 2012 

1. směna 0 765 125 167 365 

2. směna 0 922 62 100 505 

3. směna 0 335 46 138 219 

Celkem vyrobených 

kusů 
0 10100 5000 12800 10800 

Celkem neshodných ks 0 2022 233 405 1089 

září 2012 

1. směna 229 1532 91 212 966 

2. směna 208 535 158 183 1358 

3. směna 103 404 86 199 271 

Celkem vyrobených 

kusů 
3450 8900 5304 4670 48670 

Celkem neshodných ks 540 2471 335 594 2595 

říjen 2012 

1. směna 148 750 371 256 339 

2. směna 177 685 64 96 415 

3. směna 175 395 28 362 451 

Celkem vyrobených 

kusů 
3000 13710 7800 10890 19800 

Celkem neshodných ks 500 1830 463 714 1205 

listopad 

2012 

1. směna 93 2242 80 115 3293 

2. směna 256 689 175 213 577 

3. směna 93 289 91 154 315 

Celkem vyrobených 

kusů 
5200 17583 3890 7000 25000 

Celkem neshodných ks 442 3220 346 482 4185 

prosinec 

2012 

1. směna 221 637 103 178 521 

2. směna 310 878 52 269 298 

3. směna 167 2005 43 69 2276 

Celkem vyrobených 

kusů 
2500 16700 9000 8580 37600 

Celkem neshodných ks 698 3520 198 516 3095 

 

Následující tabulka 2 nám představuje, jakou zmetkovitost vytváří jednotlivé směny. Výrobky 

se vyrábějí na měsíc dopředu, pak jsou umístěny do skladu, kde se nezdržuje moc velká 

zásoba. Výlisek Focus C 307 se v srpnu 2011, červenci a srpnu 2012 nevyráběl, protože firma 

má prodejny a vede požadavky na výrobu, který poté předá obchodnímu řediteli. Výrobní 
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ředitel si převezme tyto požadavky na následující období, kde je uvedeno, který výlisek se 

bude daný měsíc vyrábět. Můžeme se všimnout, že v zimních měsících u tohoto výlisku 

vytváří ranní směny nejvíce zmetků. Nápodobně je tomu i u výlisku Lens s logem, který se 

nevyráběl v září 2011. Zmetkovitost u jednotlivých směn je proměnlivá. I když vzhledem 

k měsíčnímu počtu vyrobených kusů je zmetkovitost nízká, je potřeba ji snížit, protože cena 

jednoho kusu je oproti jiným výliskům poměrně vysoká a to 9,94 Kč. 

Nejmíň zmetků je u Gehause Combio a Grip, ale byli k těmto pěti výliskům zařazeni rovněž z 

důvodu větší finanční ztráty. V následující kapitole, to bude vyjádřeno konkrétněji. Přední díl 

s packou tvoří nejvíce ze všech, přestože se může zdát, že je to k celkovému počtu 

zanedbatelné. 

8.2 Statistické výpočty 

 

Na základě evidenčních karet výrobků, bylo dosaženo velkého množství údajů, které jsou 

uvedeny v tabulce 2. Jedná se o data výběrová od července 2011 do prosince 2012. Množství 

údajů shromážděných ve statistických souborech neumožňuje snadnou orientaci,  

a proto má statistika pro popis statistických souborů různé ukazatele. Tyto ukazatele je možno 

rozdělit na ukazatele polohy a ukazatele variability, které jsou uvedeny v tabulce 3. 

 Tab. 3: Statistické ukazatele jednotlivých výrobků  

 
FOCUS C 

307 

LENS S 

LOGEM 

GEHAUSE 

COMBIO 
GRIP 

STŘEDNÍ 

DÍL S 

PACKOU 

Počet 

hodnot 
54 54 54 54 54 

Minimum 0 0 0 0 0 

Maximum 322 2242 371 511 3441 

Průměr 155,44 680,44 82,39 167,65 608,37 

Medián 161,5 635,5 69 157,5 366 

Rozptyl 8864,97 223686,10 4360,36 10112,99 562677,82 

Směr.odch. 93,28 468,55 65,42 99,63 743,14 

Var. Koef. 60% 69% 79% 59% 122% 

Var. 

Rozpětí 
322 2242 371 511 3441 

 

Celkový počet hodnot, s kterými jsem pracovala, je 54, protože jsem brala v úvahu 18 měsíců 

a 3 směnný provoz. Minimální hodnoty jsou nulové, poněvadž každý z pěti výrobků se nějaký 
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měsíc či směnu v roce nevyráběl. Nejvyšší počet zmetků je různý, z převážné části je to 

maximálně do 511 zmetků za danou směnu v měsíci ale nejvíce zmetků zaznamenávají 

výlisky Lens s logem tj. maximálně 2 242 a Střední díl s packou maximálně 3 441. Tyto dva 

výlisky mají zhruba zmetkovitost na stejných hodnotách. Dá se říct, že oba výrobky mají 

stejný problém, že materiál není správně vysušený. Výlisek Střední díl s packou je, co se týče 

pracnosti složitější, což může být důvodem nejvíce zmetků z celé škály výrobků. Když 

porovnáme Lens s logem a Střední díl s packou s ohledem na nejvyšší zaznamenanou hodnotu 

počtu zmetkovitosti a na období kdy se tyto dva výlisky vyrábí, tak zatímco Lens s logem se 

nevyráběl pouze jeden měsíc (celkem 3 směny) za sledované období, Střední díl s packou 

nebyl v plánované produkci 2 měsíce a 1 měsíční noční směnu (celkem 7 směn) a i přesto má 

větší zmetkovitost. 

Variační koeficient znamená posoudit rozptýlenost dat vzhledem k průměru. Zde čtyři výlisky 

mají rozptýlenost zmetkovitosti skoro na stejné úrovni. Grip má hodnotu variačního 

koeficientu 59 %, HMSL Focus C 307 60 %, Lens s logem má hodnotu 69 % a Gehause 

Combio 79%. Ale nejvíce nad průměrem hodnot je výlisek Střední díl s packou, který má 

největší odchylku a to 122 %. Důvodem může být větší výpadek proudu, zaměstnanci či 

špatná technologie. 

8.3 Hlavní příčiny neshod 

 

Bylo vybráno 5 neshodných výrobků, díky kterým firma přichází o velké finanční prostředky. 

Rozebereme si nyní každý výlisek zvlášť, určíme si problém a poté příčinu tohoto problému. 

1. Hmsl focus C 307       

Největším problémem tohoto výlisku jsou stříbrné odlesky, které jsou způsobeny špatně nebo 

pouze částečně vysušený materiál, přestože to na první pohled zjevné není, jelikož materiál se 

suší vnitřně nikoli povrchově, jak se na první pohled může zdát. Dále je výlisek poškrábaný a 

značně nečistý. Tyto problémy mohou nastat při neopatrné manipulaci při vyjímání výlisku či 

kvůli častému střídání různých druhů materiálu na daném vstřikolise nebo pomalém rozjezdu 

výroby z prašného regenerátu.  
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Obr. 5: Výlisek HMSL FOCUS C 307 

 

 

 

 

 

Následující obrázek představuje, jak vypadá daný výlisek. 

2. Lens s logem  

Zde se nachází největší problém a to jsou nečistoty. Ve většině případů neshod se jedná o 

přepalování materiálu ve formě (horký rozvod) nebo špatná dosedací plocha na trysce a 

následné strhávání materiálu do formy. I zde jsou některé výlisky stříbřité, v tomto případě to 

rovněž může být způsobeno nedostatečně vysušený materiál ale také velkou rychlostí vstřiku. 

Některé byly vlivem neopatrné manipulace poškrábané a při rozjezdu výroby nedostříknuté.  

Obr. 6: Výlisek Lens s logem 

                              

Na obrázku č. 6 je pro představu znázorněn výlisek Lens s logem. 

3. Gehause combio 

Tento výlisek se nevyrábí v tak velkém množství jako např. Lens s logem, proto jsou neshody 

zaznamenány v počátku, kdy se celková sériová výroba rozjíždí, a prostoje jsou velké, a tudíž 

je značná část nedostříknutá.  

Vlivem zanesené odvzdušnění formy, který u toho výlisku musí být, se objevuje problém 

spáleniny.  



44 

 

Obr. 7: Výlisek Gehause Combio 

                      

Na obrázku č. 7 je zobrazený výlisek, pro představu, jak vůbec vypadá. 

4. Grip 

V tomto případě jsou i zde zaregistrované problémy stříbření a nečistoty, které díky 

zaprášeného prostředí, mají za následek vznik černých teček. Dále špatné opracování výlisku, 

nebo přetoky, kdy je výlisek v dělící rovině přetlačený.  

Na tento výlisek byl zpracován Ishikawův diagram na základě častých reklamací. Členové 

týmu byli: Manager projektu, technolog, dispečer, technický ředitel, ředitel výroby, mistr 

výroby, seřizovač, operátorka, vstupní kontrolor a předáci směn. 

Diagram 1: Ishikawův diagram na výlisek Grip 

 

 

 osvětlení Mezioperační kontrola 

                              Výroba vstřikování Seřizovač Nedůslednost 

             Poškození  hala Operátorky 

 manipulace špatné parametry prašnost Špatné opracování 

 

 

     Kleště  sušička mat. Starex MP067  Technolog Vedení lisovny 

         Tupé Nevyhovující   špatné vedení směn 

             Nedisciplinovanost směn 

 

Následující zpracovaný Ishikawův diagramu poukazuju na nedostatky, které se týkají výlisku 

Grip. Celkem to má za následek konečný vzhled výlisku, tudíž to bylo v diagramu uvedeno 

jako problém.  Stříbrné odlesky a nečistoty nejsou způsobeny pouze technologiemi, jak se 

Vzhled 

Lidé 

Management 

Prostředí 

materiál Vybavení 

Proces 
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může zdát, ale i vybavení haly není optimální. Z velké části se podílí na problému 

zaměstnanci, díky nedůsledné mezioperační kontrole, špatné seřízení strojů a operátorky 

špatně odstřihují konce. Vedení lisovny nedostatečně apeluje na své zaměstnance a chybí 

disciplinovanost na směnách. Při procesu dochází k poškození, vzhledem k špatné manipulaci 

a parametrů doby vstřikování. 

Obr. 8: Výlisek Grip 

 

Obrázek č. 8 znázorňuje, jak vypadá výlisek Grip 

5. Střední díl s packou 

 

Zde se nachází rovněž nějaké problémy, které působí firmě značné ztráty. Problémem je 

jednak stříbření a spáleniny jak už bylo uvedeno u předchozích výlisků, kde je hlavní příčinou 

u stříbření špatně vysušený materiál a u spálenin pravidelně čistit odvzdušňovací kanály nebo 

tyto kanály zvětšit. Největším problémem je ale, že je výlisek nedostříknutý. Příčinou je, že 

dodávaný materiál není kvalitní a je používán regranulát tj. výstupní produkt procesu 

recyklace plastů, který pak slouží jako surovina pro výrobu dalších plastových produktů. 

Obr. 9: Výlisek Střední díl s packou 

 

 

 

 

Na výše uvedeném obrázek č. 9 je představen výlisek Střední díl s packou. 
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8.4 Ekonomicky zpracovaná data 

 

Ve společnosti HP trend, s.r.o. ředitel výroby a technolog shromažďuje data týkající se, dané 

směny každý den, kdy se vyrábí daný výlisek. Na vyžádání se dané evidenční karty 

předkládají vedení společnosti. Data, která byla statisticky rozebrána, si nyní zpracujeme 

ekonomicky, abychom určily, jak velké finanční ztráty má společnost za celé období 16 

měsíců. 

Tab. 4: Celkové náklady za období červenec 2011 až prosinec 2012 

 

Následující tabulka č. 4 nám ukazuje, o kolik desítek až sta tisíce korun společnost přichází 

díky značnému počtu zmetků. Na základě statistických ukazatelů jsme mohly vidět, že výlisek 

Lens s logem zaznamenal největší maximální hodnotu zmetkovitosti, která byla dosažena a 

poté následovat Střední díl s packou. Ten se jako jediný nejvíce ze všech oddálil od hodnoty 

průměru. V ekonomickém zpracování ale tvoří skoro nejmenší ztráty tj. 47 635 Kč a 

zmetkovitost vzhledem k celkové výrobě je 7,17 %. Procentuálně to není zase úplně nejhorší, 

díky nízké prodejní ceně, a velkému množství vyrobených kusů. 

I když to ze statistických údajů nebylo zřejmé tak největší ztráty vytváří výlisek Lens s logem. 

Cena 9,94 Kč/Ks při 36 744 ks zmetků představuje pro společnost 365 235 Kč ztrátu. 

Celkový počet vyrobených kusů činí 272 658 a je druhým nejvíce vyráběným výrobkem 

z těchto pěti výrobků. 

Gehause combio rovněž patřil k těm který, měl vyšší procento odchylky od průměru oproti 

ostatním. Také tento výlisek má nízkou prodejní cenu pouhých 5,17 Kč, ale jako jediný ze 

NÁZEV 

VÝLISKU 

CELKOVÝ 

POČET 

VYROBENÝCH 

KUSŮ 

CELKOVÝ 

POČET 

VADNÝCH 

KUSŮ 

% VADNÝCH 

KUSŮ 

K CELKOVÉM

U POČTU 

VYROBENÝCH 

KUSŮ 

NÁKLAD

Y NA 

VADNÉ 

KUSY 

CENA 

ZA 

1KS 

HMSL Focus C 

307 

49 184 8 394 17,07% 104 925 Kč 12,5 Kč 

Lens s logem 272 658 36 744 13,48% 365 235 Kč 9,94 Kč 

Gehause Combio 103 124 4 449 4,31% 23 001 Kč 5,17 Kč 

Grip 133 863 9 053 6,76% 217 272 Kč 24 Kč 

Střední díl s 

packou 

458 350 32 852 7,17% 47 635 Kč 1,45 Kč 
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všech má nejnižší vyrobené množství, přestože se jeden měsíc za sledované období nevyráběl. 

Náklady za posledních 16 měsíců činily 23 001 Kč, protože bylo zapsáno jen 4 449 ks 

zmetků. 

Výlisek HMSCL Focus C 307 není z uvedených pěti výrobků ten nejzmetkovitější, ale 

nevyrábí se ho moc velké množství. Pokud si počet kusů vydělíme 16 měsíci, vychází to 

zhruba na 3 074 kusů na měsíc, což je oproti ostatním docela málo. Vadné kusy tím pádem 

představují 17,07 % k celkovému počtu vyrobených kusů. Cena 12,50 Kč/Ks je relativně 

vysoká, jakmile vezmeme v potaz to, že počet vyrobených kusů není extra velký. 

Grip na základě ekonomické analýza patří k neshodným výrobkům, který má nejvyšší 

prodejní cenu ze všech a to 24 Kč/Ks. Celkově se za sledované období vyrobilo 133 863 ks, 

z toho 9 053 bylo zmetků. V procentuálním vyjádření tvoří zmetky 6,76 %, co není zase až 

tak hrozné. Ale alarmující je, že při tak vysoké prodejní ceně, to činí pro společnost ztrátu ve 

výši 217 272 Kč, což je druhý z pěti výrobků, který má velké finanční ztráty. 

8.4.1 Zmetkovitost jednotlivých směn 

 

Poté co jsme si vyčíslily, jak se každý z daných výlisků podílí na ztrátě, podíváme se na to, 

jak jednotlivé směny vykazují zmetkovitost. 

Tab. 5: Zmetkovitost jednotlivých směn  

CELKEM 

VADNÝCH KS 

RANNÍ 

SMĚNA 

ODPOLEDNÍ 

SMĚNA  

NOČNÍ 

SMĚNA 

červenec 2011 2 051 1 123 1 189 

srpen 2011 1031 773 502 

září 2011 2 092 679 518 

říjen 2011 1 905 1 919 859 

listopad 2011 1 800 1 030 554 

prosinec 2011 1 733 1 026 482 

leden 2012 5 364 2 367 937 

únor 2012 1 749 919 1 623 

březen 2012 2 649 1630 1 109 

duben 2012 1 231 1 334 1 432 

květen 2012 1 402 2 156 1 472 

červen 2012 2 244 2 142 1 302 

červenec 2012 3119 1 490 857 

srpen 2012 1422 1 589 738 

září 2012 3 030 2 442 1 063 

říjen 2012 1 864 1 437 1 411 

listopad 2012 5 823 1 910 942 
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prosinec 2012 1 660 1 807 4 560 

Celkem kusů: 42 169 27 773 21 550 

Ztráty při 

průměrné ceně 

10.62 Kč 

447 835 Kč 294 949 Kč 228 861 Kč 

  

V následující tabulce č. 5 je analýza jednotlivých směn, abychom přesněji zjistily, která 

směna tvoří nejvíce zmetků. Byla sečtena ranní, odpolední a noční směna u všech pěti 

výlisků. Na první pohled můžeme vidět, že nejvíce zmetků produkuje ranní směna. V období 

od července od prosince 2011 není žádný velký počet zmetků. Ale rok 2012 začal už hůře. 

V lednu stoupl počet zmetků z 1 733 ks z prosince 2011 na 5 364 ks, což je velký nárůst. Pak 

byla zmetkovitost celkem v průměru, pokud jde o počet do 3 000 ks. Měsíce červenec a září 

2012 došlo opět ke zvýšení, ale jednalo se o zhruba stejný počet a to 3 119 a 3 030 zmetků. 

Dále se hodnota zase pohybovala do 2 000 ks zmetků ale je alarmující, že v prosinci 2011 

bylo již zmíněných 1 733 ks, a o rok později byla zmetkovitost nejvyšší ze všech 16 měsíců, 

kdy došlo ze zvýšení o 5 090 ks na 5 823 ks. 

U odpolední a noční směny nedocházelo k žádným velkým výkyvům. I když noční směna 

dopadla nejlíp ze všech hodnocených směn. Při průměrné ceně 10,62 Kč/ks jasně vyplívá, že 

ranní směna tvoří ztrátu 447 835 Kč, odpolední a noční směna se pohybuje v částce kolem 

262 000 Kč 
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8.4.2 Počet zmetků jednotlivých výlisků 

 

V této podkapitole si rozebereme každý výlisek zvlášť, abychom mohly porovnat výlisky 

v každém z měsíců a nikoli pouze obecně. 

Graf 1: Počet kusů zmetků výlisku HMSL Focus C 307 

 

 

Tento výlisek se nevyrábí ve velkém množství, ale přesto je zmetkovitost vysoká. Koláčový 

graf č. 1, začíná modrou barvou počtem 554 ks a dále pokračuje, ve směru hodinových 

ručiček, není zaznamenaný srpen 2011, červenec a srpen 2012, protože tyto měsíce se daný 

výlisek nevyráběl. Z grafu můžeme vyčíst, že zmetkovitost nemá nějaký velký vzestup, vždy 

byla zmetkovitost do 600 kusů nebo lehce přes, tudíž i ztráty jsou okolo 6 100 Kč za měsíc. 

Krom měsíce listopad 2011 kde se počet zvýšil zhruba o 200 ks zmetků a finančně došlo 

k nárůstu o 2 až 3 000 Kč na konečnou částku 10 000 Kč. A pak ještě prosinec 2012 byl více 

zmetkový než předcházející měsíce. Celkem bylo 698 zmetků, při ztrátě 8 7325 Kč. 
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Dalším v pořadí je výlisek Lens s logem. 

Graf 2: Počet kusů zmetků výlisku Lens s logem 

 

 

 

Druhým výliskem je Lens s logem. Ten se vyrábí všechny měsíce za sledované období krom 

září roku 2011. Graf č. 2 začíná rovněž měsícem červencem. Zmetkovitost je v průměru stejná 

okolo 2 000 ks a finanční náklady díky zmetkům jsou zhruba 17 000 – 20 000 Kč. V červnu 

2012 ale dochází k výraznému zvýšení na 3 040 ks zmetků a náklady se zvýšily na 30 128 Kč. 

Obdobně tomu bylo i v listopadu a prosinci 2012. V prosinci byla zmetkovitost největší ze 

všech měsíců, stejně jako tomu bylo u výlisku HMSL Focus C 307 a to 3 520 ks a v přepočtu 

na finance je to 34 989 Kč. 
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Nyní následuje Gehause Combio. 

Graf 3: Počet kusů zmetků Gehause Combio 

 

 

 

Výlisek Gehause Combio nepatří mezi ty, které tvoří velkou zmetkovitost, ve srovnání 

s ostatníma. Ale protože se nevyrábí tak velké množství, dělá společnosti starosti. Graf č. 3 

uvádí, že v průměru se každý měsíc tvořila zmetkovitost ve zhruba stejném množství tj. okolo 

230 ks zmetků, při ceně 5,17 Kč/Ks to je 1 900 Kč. Odchylka je ale v měsících září roku 

2011, lednu 2012 a říjnu 2012 kdy se zmetkovitost přehoupla přes 400 ks na počet 461 ks 

v měsíci září 2011, 415 ks v lednu 2012 a 463 ks v říjnu 2012, který byl nejzmetkovitějším 

měsícem tohoto období. Cenově se to promítlo na částku v měsíci říjnu na 2 394 Kč. 
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Čtvrtým v pořadí je výlisek Grip. Jako jediný má nejvyšší prodejní 24 Kč/Ks. 

 

Graf 4: Počet kusů zmetků výlisku Grip 

 

 

U výlisek Grip je za sledované období zaznamenán celkový počet vyrobených kusů 133 863 a 

vadných kusů 9 053. Ale při už zmíněné ceně 24 Kč/ks tvoří celkově ztrátu 217 272 Kč. 

Pokud analyzujeme graf č. 4, je patrné, že krom měsíců srpna 2011, května a října 2012 tvoří 

všechny měsíce v průměru stejnou zmetkovitost 450 ks. Srpen 2011 zmetkovitost přesáhla 

více než dvojnásobnou zmetkovitost a to 1 113 ks za měsíc a přineslo to ztrátu ve výši 26 712 

Kč. Květen roku 2012 je ve srovnání se srpnem na tom o něco lépe, pouze 660 ks a dle 

tabulky to tvoří úbytek 16 560 Kč. V říjnu byla opět zmetkovitost vyšší a to 714 ks, což 

přineslo zmenšení výdělku o 17 136 Kč. 
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Jako poslední v řadě, který si rozebereme, je výlisek Střední díl s packou. 

 

Graf 5: Počet zmetků v jednotlivých měsících výlisku Střední díl s packou                               

 

 

Úplně posledním výliskem, který si rozebereme je Střední díl s packou. V grafu č. 5 rovněž 

jako u předchozích výlisků nejsou uvedeny některé měsíce. Zde jsou to měsíce srpen a 

prosinec roku 2011, protože se tento výlisek nevyráběl. Nejméně zmetků bylo v listopadu 

2011, kdy byl, poznamenám počet 691 ks, tedy nebyl překročen počet 1 000 ks. Jelikož cena 

jednoho kusu je 1,45 Kč, tudíž úbytky nejsou tak velké. V ostatních měsících se vyrobilo 

mezi 1 091 – 2 700 ks. Nejvíce zmetků bylo v zimních měsících roku 2012 a to v lednu 5 121 

ks, který byl nejzmetkovitějším měsícem. Důvodem může být 30 denní výroba a ostatní 

měsíce se výroba týkala pouze 15 dnů v měsíci, plánovaná údržba apod. A následně 

v listopadu 4 185 ks a v prosinci to bylo 3 095 ks. Celkem za 14 měsíců to činí úbytek 47 635 

Kč. 
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9 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Firma HP trend, s.r.o. má již několikaleté zkušenosti v oblasti plastových rozvodů pro teplou, 

studenou vodu a podlahové topení včetně projekce. Výroba plastových systémů je v areálu 

firmy HP trend, s.r.o., kde je rovněž prodejní velkosklad.  

Nedílnou součástí výrobního programu společnosti je i specializace na technické výlisky pro 

automobilový průmysl, zahradní techniku a elektrotechnický průmysl. V rámci výroby 

technických výlisků spolupracuje společnost řadu let s mnoha renomovanými firmami např. 

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. či Gardena . 

V současnosti se firma nachází v konkurenčním prostředí trhu, kde působí a i nadále chce 

zvyšovat kvalitu svých výrobků, hodnotit výkonnost jednotlivých procesů, zjišťovat a 

získávat nové zakázky. 

Bylo zjištěno, že společnost i přesto, že chce získávat nové zakázky a zvyšovat povědomí o 

společnosti, nedělá průzkum spokojenosti zákazníků a v okolí je působení firmy je málo 

poutačů. Na webových stránkách společnost pořádala pro rok 2011 pro všechny instalatéry, 

kteří při montáži používají potrubní  systém „HP trend“, školení na používání, instalace, 

polyfusního svařování a tlakových  zkoušek před předáním díla. 

Proto navrhuji, aby firma dělala průzkum spokojenosti zákazníka. Vždy při sjednání 

objednávky, by zákazník mohl dostat buď malý dotazník, kde odpoví na již připravené otázky 

nebo čistý papír, kde se mohou zákazníci vyjádřit sami. Tyto zápisy si pak uschovat a každým 

rokem vyhodnotit celkovou spokojenost zákazníků. Dále by měla zavádět školení pro 

instalatéry každým rokem, a ne pouze jednou za určitou dobu, což je dobrá být příležitost 

k propagaci svých výrobků a získání další klientely. 

Dále navrhuji, aby rozšířili v okolí své působnosti reklamu. Jedna reklama v městě Hlučín 

sice je, ale chybí více reklamy v Ostravě, dále by se mohla větší propagace objevit např. 

v novinách, různé letáky.  

V příručce jakosti je v kapitole realizace produktu podkapitola, kde je stanoveno a rozebráno, 

jak probíhá příjem, zpracování produktů, zajištění materiálu pro výrobu, tyto a pak ještě bod 

povinnosti zaměstnanců výroby (vrchní seřizovač, kontrolor/ka). Tento bod ale rozepsán 
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nebyl. 

Doporučuji, aby se tahle část doplnila, protože není zřejmé, jaké povinnosti má jednotlivý 

zaměstnanec, který plní v oblasti výroby nějakou funkci a co je náplní jeho práce. Doplnila 

bych to o postihy zaměstnanců, kvůli velké zmetkovitosti. Tím, že žádné postihy stanoveny 

nejsou, se ani zmetkovitost nesnižuje. Pracovní činnost by byla svědomitější a efektivnější. 

Záznamy o zmetkovitosti jsou vedeny každý den na konci každé směny do evidenční karty 

produkce. Vše je v pořádku, ale pro případné rychlé dohledání nějakého údaje to je 

nepraktické a zdlouhavé. 

Proto bych navrhla, aby se tyto evidenční karty produkce vedly v elektronické podobě 

v tabulkách. Pak bude možné i ke konci každého měsíce si spočítat počet zmetků, a tím se 

snažit tento počet zmenšovat. 

Často se ve výrobě vyskytuje problém, že výlisky jsou nedostříknuté, poškrábané, objevují se 

stříbřité odlesky či se objevují nečistoty. I přes značný počet neshodných výrobků nebyly 

zaznamenané žádné podstatné změny. 

U problému stříbřitých výlisků bych doporučila při převzetí materiálu, z kterého následně 

probíhá výroba, pokaždé přeměřit vlhkost materiálu, která je jedním z faktoru povrchové 

úpravy. Vlhkost je zde důležitá, z důvodu přilnavosti barev. Dále optimalizovat rychlost 

vstřiku, protože při velké rychlosti se stává, že výlisek není z celé části dostříknut a vytváří 

viditelné stříbrné odlesky. 

Další často se vyskytující chybou je nedostříknutost barvy. Důvodem je rozjezd výroby, kdy 

je zmetkovitost vždy vysoká. Proto bych doporučila minimalizovat prostoje v sériové výrobě 

tím, že raději se jeden den nebude výlisek vyrábět a druhý den se vyrobí dvojitá dávka. 

U výlisku Střední díl s packou není tento problém v rozjezdu výroby. Zde je používán 

regranulát, který je levnější a na rozjezdu závislý není. Doporučuji tlačit na dodavatele 

regranulátu aby zkvalitnil materiál a popřípadě zaměnil za jiný dodávaný regranulát. Pokud 

by to nebylo možné, určitě by bylo vhodné se poohlédnout po jiném dodavateli. 

Další překážkou jsou poškrábané výlisky. Tato překážka vzniká při vyjímání výlisku a 

neopatrnou manipulací. Proto bych doporučila proškolit operátorky, ke správnému zacházení. 

Dále používat předepsané pracovní rukavice nebo vyjímat výlisek manipulátorem. 
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Dále bych doporučila u následného problému nečistot, které můžou být způsobeny častým 

střídáním různých druhů materiálu na daném vstřikolise nebo přepalováním materiálu ve 

formě (horký vzduch). Navrhuji předělat formu na vzduchovou uzavíratelnou trysku. 

Následně investovat do nové plastifikační komory, která bude pouze pro daný typ výroby. 
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10 ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce se zabývala analýzou řízení kvality společnosti HP trend, s.r.o. 

Prioritou a záměrem společnosti je dlouhodobě zvyšovat kvalitu výrobků, poskytovat 

zákazníkům služby nejvyšší kvality a veškerou činnost včetně realizace výrobků a služeb řídit 

a zabezpečovat s ohledem na životní prostředí. 

Aby tohoto cíle bylo dosaženo, musí dodržovat zásady, které se stanovují v systému řízení 

kvality. Společnost v systému managementu kvality se řídí podle norem ČSN EN ISO 9001. 

Jednoduchá norma, kdy vedení společnosti stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své 

výroby a postupně jsou pak pomocí nastavených procesů realizovány. Dále se řídí normou 

ISO 14001, norma na řízení dopadu aktivit výroby na životní prostředí, a v poslední řadě 

ISO/TS 16949, kdy se jedná o automobilový systémový standard. 

V rámci stanovené politiky kvality se snaží všechny požadavky od zákazníků posoudit 

z hlediska technických možností, termínů a praktického a technického provedení s ohledem 

na všechny souvislosti. Při uzavírání smluv berou v úvahu ideální zajištění míry zisku. 

Usilují, aby byl plně využit kvalifikovaný personál s potřebnou praxí a neustále rozvíjet jejich 

vzdělání. Potřebné dodávky materiálu zajistit pouze u prověřených dodavatelů, kde je 

zajištěna požadovaný kvalita. Minimalizují vlivy na životní prostředí, a průběžně hodnotí 

systém kvality, hodnocení dodavatelů a trvale se snaží o neustále zlepšování efektivnosti 

celého systému řízení kvality. 

Poté jsme analyzovala neshodné výrobky. Pomocí statistických ukazatelů bylo spočteno, jaký 

je minimální a maximální počet zmetkovitosti. Medián nám určil střední hodnotu zmetků a 

variačním koeficientem nám pomohl stanovit, že Střední díl s packou je z daných pěti 

výrobků nejvíce vychýlený od průměru dat. 

Zmetkovitost vzniká z určitých příčin. Častými důvody bylo, že materiál nebyl řádně 

vysušený, zaměstnanci nejsou řádně proškoleny a nepoužívají předepsané pracovní rukavice, 

na výliscích se objevují spáleniny, protože jsou zanesené odvzdušňovací formy a také, že na 

daném vstřikolise se střídají různé druhy materiálu.  
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A v poslední řadě bylo určeno, jak velké finanční úbytky způsobuje společnosti díky 

neshodným výrobkům. Společnosti zvolených pět nejvíce zmetkovitých výrobků bylo 

zjištěno, že zmetkovitost k celkovému počtu vyrobených kusů je 9 %.  

I přesto, se společnost snaží ke splnění všech povinností, které jsou stanoveny v politice 

jakosti a ve strategickém plánu. Má řadu certifikátu, které svědčí o dobré kvalitě, a věřím, že 

si v budoucnu získá ještě více zákazníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

11 ZDROJE 

 

[1] MACUROVÁ, Pavla. Řízení jakosti B. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2008. ISBN 978-80-248-1720-0. 

[2] JANEČEK, Zdeněk. Management jakosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 

ISBN 978-80-7043-621-9. 

[3] BLECHARZ, Pavel. Řízení jakosti A. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2007. ISBN 978-80-

248-1418-6. 

[4] HUTYRA, Milan. A KOL. Management jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-

80-248-1484-1. 

[5] VINŠ, Petr a Václav LIŠKA. Rating. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-807-X. 

[6] ŠMÍDA, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 

2007. ISBN 978-80-247-1679-4. 

[7] NENADÁL, Jaroslav. A KOLEKTIV. Metody a procesy měření v systémech 

managementu jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2002.ISBN 80-248-0192-2. 

[8] MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada Publishing, 2008. 

ISBN 978-80-247-2432-4. 

[9] KAFKA, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck, 2009. 

ISBN 978-80-7400-121-5. 

[10] NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti: 2 doplnění vydání. 

Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0. 

[11] NENADÁL, Jaroslav, Darja NOSKIEVIČOVÁ. Růžena PETŘÍKOVÁ, Jiří PLURA a 

Josef TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, 2008. ISBN 

978-80-7261-186-7. 

[12] VEBER, Jaromír. A KOLEKTIV. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada 

Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1782-1. 

[13] KUPKA, Karel. Statistické řízení jakosti. Praha: TriloByte, 2001. ISBN 80-238-1818-X. 



60 

 

[14] BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-

80-247-1975-7. 

[15] NENADÁL, Jaroslav, Jiří PLURA, Milan HUTYRA, Růžena PETŘÍKOVÁ. Základy 

managementu jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. ISBN 80-248-0969-9. 

[16] RAWLINS, R. Ashley. Total Quality Management: (TQM). UK: AuthorHouse, 2008. 

ISBN 978-1-4343-7289-7. 

[17] KUMAR, Ravinder a SHARMA. Auditing: Principles and Practice. New Delhi: 

Prentice-Hall, 2005. ISBN 81-203-2707-1. 

[18] LIGHTER. Principles and methods of quality management in Health Care. Maryland: 

Gaithersburg, 2000. ISBN 0-8342-1861-5. 

[19] BASU, Ron. Implementing Quality: A Practical Guide to Tools and Techniques. 

London: Thomson Learning, 2004. ISBN 1-84480-057-1. 

[20] COCHRAN. ISO 9001: in plain English. United States of Ameria: Scott M. Paton, 2008. 

ISBN 978-1-932828-20-7. 

[21] ČSN EN ISO 9000. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Seznam zkratek 
 

EFQM……………… Model Excelence 

EMS………………... Environmentální systém managementu 

HACCP……………. Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin 

ISO…………………. Mezinárodní organizace pro normalizaci 

OHSAS…………….. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

QMS ………………. Systém managementu kvality 

SPC………………… Statistická regulace procesů 

TQM……………….. Totální management kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Seznam obrázků 
 

Obr. 1: Základní rámec EFQM Modelu excelence. 

Obr. 2: Diagram příčin a následků 

Obr. 3: Histogram 

Obr. 4: Bodový diagram 

Obr. 5: Výlisek HMSL FOCUS C 307 

Obr. 6: Výlisek Lens s logem 

Obr. 7: Výlisek Gehause Combio 

Obr. 8: Výlisek Grip 

Obr. 9: Výlisek Střední díl s packou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Seznam tabulek 
 

Tab. 1: Základní rozdíly mezi interními audity a sebehodnocením 

Tab. 2: Zmetkovitost pěti výrobků za jednotlivé směny od 7. 2011 do 12. 2012 

Tab. 3: Statistické ukazatele jednotlivých výrobků 

Tab. 4: Celkové náklady za období červenec 2011 až prosinec 2012 

Tab. 5: Zmetkovitost jednotlivých směn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Počet kusů zmetků výlisku HMSL Focus C 307 

Graf 2: Počet kusů zmetků výlisku Lens s logem 

Graf 3: Počet kusů zmetků Gehause Combio 

Graf 4: Počet kusů zmetků výlisku Grip 

Graf 5: Počet zmetků v jednotlivých měsících výlisku Střední díl s packou                               

Diagram 1: Ishikawův diagram na výlisek Grip 

 


