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Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně. 

 

Tato diplomová práce se zabývá zavedením systému řízení jakosti v malé organizaci.  

Je zde podrobně popsán systém řízení jakosti, jeho přínosy a pravidla. Dále je zde provedena 

vstupní analýza společnosti, přezkoumání a doplnění dokumentace.  
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This Diploma thesis is engaged in implementation of quality management system in a small 

organization. In this thesis is closely described quality management system, its advantages 

and rules. There was made an entry analysis and documentation was checked and completed. 
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0  ÚVOD 

 

Cílem této diplomové práce je zavedení systému managementu jakosti ve společnosti  

AJ Technology, s.r.o. Vstupním rozborem analyzovat všechny procesy, které ve firmě 

probíhají, dokumentovat používané formuláře a postupy. Dále vytvořit příručku jakost  

a zavést  dokumentované postupy a záznamy požadované ISO 9001. 

 

V teoretické (úvodní) části této práce jsou popsány základní principy managementu jakosti, 

definice a výhody procesního přístupu, je představena společnost AJ Technology, s.r.o. a její 

produkty. V praktické části jsou objasněny hlavní procesy, které ve firmě existují a postup, 

jak byl systém ve firmě zaváděn. 

 

Společnost AJ Technology, s.r.o. se pro vybudování tohoto systému rozhodla z několika 

důvodů. Přestože má tato firma jen 19 zaměstnanců, dobrý systém organizování práce je  

zde nutností. Každý zaměstnanec musí přesně znát náplň své práce, své pravomoci  

a odpovědnosti. Jedním z omezujících faktorů jsou pracovní prostory. Vzhledem k tlaku  

na co nejkratší  dodací termíny je nutné uzpůsobit činnost tak, aby byla výroba  

co nejefektivnější. Proto je nutné zajistit, aby vše probíhalo ve správný čas, lidmi 

s odpovídající kvalifikací. Nemalý význam pro majitelku a zákazníky firmy má také 

certifikát, který společnost hodlá získat v prvním čtvrtletí roku 2009.   

 

Způsob zavedení systému kvality v organizaci závisí na velikosti podniku. U menších 

společností se jeví nejefektivnější spolupráce s externím konzultantem, nebo zaškolení 

jednoho zaměstnance, který by se o tento systém vrcholově staral. Hlavní výhodou 

zainteresovaného pracovníka je nezávislost firmy na externím pracovníkovi. Zde by se mělo 

upustit od zbytečného vytváření rozsáhlé dokumentace a soustředit se na uzpůsobení systému 

přímo na velikost, rozsah a činnost firmy. U větších společností bývá často zřízeno oddělení 

jakosti. 
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1  MANAGEMENT JAKOSTI 

Účelem managementu jakosti je zjednodušeně řečeno zavedení pořádku v organizaci. 

Zavedení tohoto systému pomáhá řídit podnik podle obecných požadavků na řízení 

organizací. Je určen všem typům organizací jakéhokoliv zaměření a velikosti. Zavedení  

a následná údržba tohoto systému není zadarmo, ale v případě dodržování všech pravidel  

a neustálého zlepšování by se měla tato investice kladně projevit na výsledku ekonomického 

hospodaření. 

 

Většina fungujících firem má zaběhlý nějaký systém, podle kterého funguje a nemusí jej mít 

nutně certifikovaný. Certifikací firma získá důkaz pro potencionální partnery o zavedeném  

a  fungujícím systému jakosti. V poslední době je také tento certifikát častou podmínkou  

u výběrového řízení nebo požadavkem zákazníka. 

 

Udržování systému managementu jakosti spočívá v neustálém zlepšování. Ke správnému 

řízení firma potřebuje plánování, dokumentování a analyzování všech činností, které  

ve společnosti probíhají. Systém analýz a neustálého zlepšování zefektivňuje procesy  

ve společnosti a tím šetří náklady. 

 

V dnešní době vládne velká konkurence prakticky ve všech oblastech obchodu, proto by měly 

podniky managementu jakosti věnovat zásadní pozornost. Jakost je jeden z nejdůležitějších 

faktorů v řízení podniku. Účinný management jakosti může vést k: 

- zlepšování ekonomických výsledků, 

- vyššímu zájmu o požadavky zákazníků, 

- rozvoji podnikové kultury a vedení lidí. 

 

1.1  Hlavní zásady managementu jakosti 

Hlavní zásady managementu jakosti je možné rozdělit na: 

1. Procesní management – aplikování procesního a systémového principu. 

2. Management lidských zdrojů – zvyšování pracovní způsobilosti a vytváření 

předpokladů pro efektivní a účinnou činnost lidského činitele. 



 VUT v Brně         Ústav metrologie a zkušebnictví 

Fakulta strojního inženýrství  DIPLOMOVÁ PRÁCE        Metrologie a řízení jakosti 

 

Brno, 2008    - 12 -         Michal Filla 

1.2  Základní principy managementu jakosti 

Základními principy managementu jakosti jsou:  

Orientace na zákazníka – organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto mají rozumět 

současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se předvídat 

jejich očekávání. 

 

Vedení a řízení zaměstnanců – vedoucí osobnosti prosazují soulad účelu a zaměření 

organizace. Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně 

zapojit při dosahování cílů organizace. 

 

Angažovanost zaměstnanců – zaměstnanci na všech úrovních jsou základem organizace  

a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace. 

 

Procesní přístup – požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti  

a související zdroje řízeny jako proces. 

 

Systémový přístup managementu – identifikování, porozumění a řízení vzájemně 

souvisejících procesů jako systém přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace  

při dosahování jejich cílů. 

 

Neustálé zlepšování  - neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým 

cílem organizace. 

 

Rozhodování na základě faktů – efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů  

a informací. 

 

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy – organizace a její dodavatelé jsou vzájemně 

závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.  

[1]  
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Obrázek 1 - Principy managementu jakosti [1] 

 

1.3  Koncepce podle norem ISO 9000 

Společnost, která se rozhodla přijmout koncepci podle norem ISO 9000 by měla projít 

těmito kroky: 

1. Rozhodnutí o přijetí koncepce podle norem ISO 9000. 

Toto strategické rozhodnutí ovlivní život firmy na mnoho let dopředu.  

2. Analýza současného stavu. 

Zde je potřeba zjistit skutečný stav v podniku z hlediska zabezpečení jakosti. Neshody 

s požadavky normy systému managementu jakosti se musí odstranit. 

3. Vzdělávání zaměstnanců. 

Ve společnostech, které jsou na začátku tohoto procesu bývá informovanost zaměstnanců 

o smyslu zavedení managementu jakosti na nízké úrovni. Proto by měli všichni 

zaměstnanci projít minimálně základním školením. 

4. Popis a dokumentování systému jakosti. 
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Veškeré činnosti zabezpečení jakosti ve firmě by měly být popsány v soustavě 

dokumentů. Cílem je jednoznačně popsat a definovat co, kdo, jak, čím a kdy má 

v systému jakosti vykonávat. 

5. Prosazení dokumentovaných postupů do podnikové praxe. 

V tomto kroku často dochází k podcenění seznámení všech zainteresovaných zaměstnanců 

s nově zavedenými postupy. Všichni by si měli nové postupy osvojit a přijmout je za své. 

6. Běžné působení systému jakosti v organizaci. 

Po jisté době by se mělo stát plnění požadavků systému jakosti samozřejmostí. 

Dokumentace by měla sloužit jako pomoc pracovníkům. Zároveň by se mělo projevit 

zlepšení ekonomických výsledků vlivem snížení neshod. 

7. Další rozvoj systému. 

Po zvládnutí všech požadavků normy práce nekončí. Stejné úsilí je potřeba věnovat 

neustálému udržování a zdokonalování systému jakosti.  

V případě těchto pozitivních příznaků je možné požádat o certifikaci systému jakosti. 

[2]  

 

1.4  Proces a procesní modelování  

Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

za pomocí zdrojů vstupy na výstupy. Výstupem procesu je výrobek nebo služba (produkt).  

Na obrázku č.2 je graficky znázorněna definice procesu. 

 



 VUT v Brně         Ústav metrologie a zkušebnictví 

Fakulta strojního inženýrství  DIPLOMOVÁ PRÁCE        Metrologie a řízení jakosti 

 

Brno, 2008    - 15 -         Michal Filla 

 

Obrázek 2 – Definice procesu 

Každý proces by měl mít: 

- vlastníka procesu - je zodpovědný za průběh i výsledek procesu, 

- zákazníky - jsou na začátku i konci procesu, určují požadavky a rozhodují o jejich 

splnění, 

- vstupy, 

- výstupy, 

- parametr procesu - ukazatele výkonnosti. 

 

Cyklus procesu: 

- mapování a analýza procesu, 

- strategie a tvorba modelů, 

- výběr a nastavení metrik pro měření výkonnosti, 

- vlastní měření, 

- implementace procesů, 

- zdokonalování. 
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1.4.1  Metody zdokonalování procesu 

Jednou ze známých metod zdokonalování procesu je cyklus PDCA nebo-li tzv. Demingův 

cyklus. Tato metoda je založená na čtyřech opakovaně po sobě jdoucích činnostech,  

viz obrázek č.3. 

Čtyři fáze Demingova cyklu jsou: 

- plánovat (Plan), 

- realizovat (Do), 

- kontrolovat (Check), 

- reagovat (Act). 

 

Obrázek 3 – Cyklus PDCA 

 

Plán – analýza výkonnosti procesu, nalezení slabých míst a omezení procesu, zaměření  

na hlavní příčiny problémů, navržení možných řešení problémů a jejich provedení. 

Realizace – zjištění funkčnosti navrhovaného řešení problému. 

Kontrola – analýza výsledku nápravného opatření, neustálá kontrola klíčových činností  

pro zjištění případných nových problémů. 

Akce – rozpracování konečného řešení dle navrhovaných a otestovaných řešení, udělat  

ze změn rutinní součást činností, všechny změnami ovlivněné osoby seznámit s výsledným 

řešením. 

Tento experiment nemusí být vždy úspěšný. V takovémto případě se poslední fáze vynechá  

a přejde se na fázi první. Zde se hledají jiná řešení problému. 
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FMEA procesu 

FMEA je anglická zkratka pro Failure Mode Effects and Analysis. To v českém překladu 

znamená Analýza možností vzniku vad a jejich následků.  

Záměrem FMEA je předcházení vzniku vad a tím minimalizování nákladů na pozdější 

odhalování a odstraňování těchto neshod. Tuto metodu provádí tým odborných  pracovníků, 

kteří proces dobře znají. Tato týmová analýza se zabývá možností vzniku vad, ohodnocením 

jejich rizika a návrhem a realizací nápravných opatření. Nejčastěji se používají dva typy 

FMEA a to: 

- FMEA návrhu výrobku - Používá se pro analýzu produktů a jejich částí. Tým 

hledá příčiny vad v návrhu produktu. 

- FMEA procesů – Používá se pro analýzu procesů, ze kterých vystupují produkty. 

Tým zde hledá příčiny vad produktu v samotné realizaci. Je vhodná při zavádění 

nových procesů, při změnách ve starých procesech, nebo při snaze o zlepšení  

již zavedených procesů. Obvykle jí předchází FMEA návrhu produktu.  

 

Michael Hammer: "Potřebujeme model, v němž budou mít lidé v přední linii, vyzbrojení 

základní strategií, kterou vytyčí vrcholový management podniku, velkou samostatnost  

a pravomoc k tomu, aby byli schopni sami rozhodovat. Model, v němž management 

neexistuje proto, aby přikazoval, kontroloval a dohlížel na lidi, ale proto, aby jim umožňoval 

a usnadňoval práci". 

[3] 

 

Hlavním smyslem procesního řízení je vytvořit model procesů, dokázat procesy změřit, 

zlepšovat jejich výkonnost a tím zvyšovat spokojenost zákazníků. Součástí procesního řízení 

je také oddělení procesů s vysokou a nízkou hodnotou pro zákazníka. Méně důležitým 

procesům se pak nemusí věnovat taková pozornost. Procesy se zefektivňují a zkracuje se čas 

jejich trvání. Zavedení procesního řízení v organizaci není jednorázovou akcí. Záleží  

na implementaci mnoha bodů, které společně vytvoří procesně řízenou společnost.  

 

V procesním přístupu je nutné vědět, jaké jsou požadavky zákazníka. Jsou zde jednoznačně 

definovány vstupy, informace a kvalifikace pracovníků pro každou činnost. S přesným 

popisem činností je také snadnější nalézt správné pracovníky na jednotlivé pracovní pozice. 
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Procesní přístup by měl zjednodušit komunikaci a usnadnit řešení problémů. Zaměstnanci  

pak vědí, jaká je náplň jejich práce, jaké jsou jejich pravomoce, za co mají zodpovědnost  

a jaký je efekt jejich práce.  

 

Procesní přístup je vhodný pro podniky se sériovou výrobou, kde jsou činnosti, které se stále 

opakují a je možné je od sebe oddělit a přesně popsat. Pak je možné tyto procesy  

a podprocesy vyhodnotit a zjistit tak jejich efektivitu. Společnost, která se rozhodne aplikovat 

procesní přístup by měla: 

- soustředit se na výstupy svých klíčových procesů a vyhovět požadavkům 

zákazníka, 

- definovat, vytvořit a udržovat procesní model firmy, 

- umět použít tento model k řízení změn, 

- dokázat pomocí tohoto modelu měřit vstupy a výstupy procesů a jejich efektivitu, 

- mít schopnost rozlišit hlavní, podpůrné a řídící procesy, 

- dokázat rozvíjet a inovovat procesy, 

- podporovat procesy informačními technologiemi , 

- dokázat řídit znalosti. 

[4]  

 

Obrázek č.3 popisuje systém procesně orientovaného managementu jakosti.  
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Obrázek 3 - Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [5] 

1.4.2  Procesní model 

Procesní model je přesný popis procesů a činností, které se ve firmě skutečně odehrávají.  

Měl by být úplný. Pomáhá identifikovat a odstranit neefektivní činnosti a pochopit různé 

důležité souvislosti.  

 

Procesní model bývá rozpracován do více úrovní. Od klíčových procesů podniku přes 

podpůrné procesy k vlastním činnostem. Procesní model se skládá z více typů schémat 

(modelů) a to z funkčního a organizačního modelu.  

- Funkční schéma popisuje procesy, podprocesy a činnosti. Nejčastější formou 

vyjádření jsou vývojové diagramy. V praxi se nejčastěji používají  

tyto prvky: start a konec procesu, činnost, rozhodnutí, data, spojovací čára, 

subrutina a dokument. Tyto prvky jsou znázorněny na obrázku č.4.  

Obrázek č.5. už zobrazuje schéma procesu. 
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Obrázek 4 – Základní prvky vývojových diagramů 
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Obrázek 5 – Schéma procesu Přijetí zboží 

 

- Organizační schéma popisuje hierarchii v organizaci. Jsou zde pojmenovány 

jednotlivé útvary podniku, které se dále dělí až ke konkrétním pracovním pozicím. 

Příklad organizační schéma je na obrázku č.6. 
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Obrázek 6 – Příklad organizačního schéma ekonomického oddělení 

1.4.3  Principy mapování procesů 

Při mapování procesů se pohybujeme ve třech hladinách. Makro, Mini a Mikro. Makro jsou 

klíčové procesy společnosti, Mini jsou realizační procesy jako služby, výrobky, podpora  

a Mikro jsou už specifické činnosti, viz obr. č.7.  
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Obrázek 7 – Rozdělení procesů na Makro, Mini a Mikro  
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Při mapování procesů by se mělo: 

- postupovat shora dolů, 

- řídit se podle cílů, ne podle organizační struktury, 

- nutno zainteresovat lidi na všech úrovních, 

- zaměřit se na podrobnosti tam, kde je to potřebné, 

- určit měřítka, měřit a analyzovat data, 

- provádět potřebné změny. 

[6]  

1.4.4  Měření procesu 

Každý proces by měl mít své ukazatele, které se dají změřit a vyhodnotit. Toto měření je 

velmi důležité a dá se říct, že kdo neměří, ten ani neřídí. Procesy se měří ke zjištění jejich 

chování a výkonnosti, na základě zjištěných výsledků je pak možné navrhnout zlepšení. 

Většinou však není snadné určit správný ukazatel. 

 

Proces se monitoruje z hlediska: 

- účinnosti: vytváření přidané hodnoty, 

- účelnosti: kontrola správnosti procesu, 

- strategické výkonnosti: schopnost procesu dosáhnout daných cílů. 

 

1.4.5  Dokumentace procesu 

Procesní dokumentace je popsání procesů – mapa procesu, procesní model, rozpracování 

jednotlivých procesů a činností do vývojových diagramů, postupů a pokynů.  



 VUT v Brně         Ústav metrologie a zkušebnictví 

Fakulta strojního inženýrství  DIPLOMOVÁ PRÁCE        Metrologie a řízení jakosti 

 

Brno, 2008    - 23 -         Michal Filla 

2  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AJ TECHNOLOGY 

2.1  O společnosti 

Společnost AJ Technology, s.r.o. sídlí na adrese: 

Fanderlíkova 1767/78 

616 00 Brno 

www.ajtechnology.cz 

 

 

Obrázek 8 –  Umístění sídla firmy AJ Technology s.r.o. 

 

AJ Technology je společnost specializovaná na počítačový návrh desek plošných spojů, která 

byla založena v roce 1990 paní Ing. Annou Jurdovou. Na potřeby zákazníků společnost 

reagovala postupným rozšiřováním služeb o výrobu, osazování a testování desek plošných 

spojů. 

 

Nyní AJ Technology zajišťuje komplexní služby v elektrotechnice při návrhu, zpracování 

výrobních podkladů, výroby, osazování, testování a oživování desek plošných spojů dle přání, 

požadavků a potřeb zákazníka. Zákazník tak má možnost kdykoliv vstoupit do celého řetězce 
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přípravy a výroby celého elektronického zařízení, tj. od tužkou kresleného návrhu schématu 

až po konstrukční návrh části celého výrobku. Firma dále rozšířila nabídku svých služeb  

o návrhy v oblasti průmyslového designu vizualizací a 3D modelování.  

[7]  

2.2  Deskový plošný spoj 

Deskový plošný spoj (dále jen DPS) slouží k mechanickému připevnění součástek  

a elektrickému propojení elektronických součástek. Propojení je vytvořeno leptáním 

z měděných fólií nalepených na izolační laminátové desce, tzv. vodivé cesty. Elektronické 

součástky jsou na DPS připájeny cínovou pájkou. V současné době se používá převážně 

technologie povrchové montáže součástek. Součástky používané u technologie povrchové 

montáže se označují SMD. Ty mají na povrchu kontaktní plošky, za které se připájí na DPS. 

Tato technologie umožňuje osazování desek z obou stran. Množství součástek na DPS bývá 

velmi vysoké, proto se používají oboustranné DPS, které mají vodivý obrazec z obou stran. 

Dále se používají vícevrstvé DPS, které se musí spojit prokovováním průchodů mezi vrstvami  

Typicky zelená barva DPS je způsobena nepájivou maskou. To je poloprůhledná izolační 

vrstva, která kryje vodivé cesty a nezakrývá jen pájecí plošky. Ukázka DPS je na obrázku č.9. 

 

Obrázek 9 –  Ukázka DPS 

2.3  Organizační struktura 

Společnost AJ Technology, s.r.o. zaměstnává v současné době 19 zaměstnanců. Vedení  

se skládá ze dvou jednatelů, Ing. Anny Jurdové a Zdeňka Jurdy. Ve výrobě pracuje  

6 zaměstnanců a v administrativě 11. Další dva zaměstnanci jsou externí. Na obrázku č.10 je 

znázorněna organizační struktura firmy AJ Technology. 
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Obrázek 10 – Organizační struktura AJ Technology, s.r.o. 

 

2.4  Produkty společnosti AJ Technology, s.r.o. 

Společnost AJ Technology je schopná vyhovět zákazníkovy v těchto oblastech: 

2.4.1  Kompletní dodávky elektronických dílů 

Obecný přehled technologických možností a kapacit: 

- ruční osazování klasických i SMD (povrchově montovaná zařízení) součástek  

pro vzorky malé a střední série (1-cca 100 ks) na kvalitním zařízení, 

- strojní osazování klasických součástek vlnou, 

- strojní osazování s použitím automatu pro SMD technologii a přetavením reflow, 
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- strojní osazování klasických i SMD součástek pro kombinovanou montáž  

s osazováním SMD pomocí automatu a pájením s přetavením reflow nebo vlnou, 

- zpracování kabeláže dle dokumentace, 

- montáže spojené s dodávkou osazených plošných spojů včetně jejich případné 

montáže do přístrojových krabiček a skříněk, 

- designérské a konstrukční řešení výrobků včetně dodávky potřebné dokumentace  

a mechanických dílů, 

- kapacita výroby je pružně přizpůsobitelná požadavkům zákazníků (předpokládají 

se malé, střední a větší až řádově tisícové série). 

 

2.4.2  Návrhy desek plošných spojů 

- zpracování schémat zapojení: Vykreslení logických schémat, vytvoření rozpisky 

součástek a možnost na jejím základě určit předběžnou cenovou kalkulaci osazené 

desky. 

- návrh spojových obrazců: DPS jsou navrhovány v programu PowerPCB firmy 

PADS. 

- digitalizace ručně navržených spojů: Z dodaných předloh vykreslených  

v měřítku 1:1 nebo 2:1. Digitalizace spojů podle vzorků desek plošných spojů, 

vytvoření výrobní dokumentace podle dodaného plošného spoje. 

 

2.4.3  Výroba a dodávky plošných spojů 

Produkce: 

- jedno, dvou a vícevrstvé desky (až 18 vrstev) plošných spojů 

Limitní parametry: 

- šíře spoje 0,1mm, 

- šíře izolační mezery 0,1mm, 

- minimální průměr vrtání 0,2mm, 

- maximální formát DPS 600x550mm, pro vícevrstvé DPS 550x500mm, 

- počet vrstev limitován výslednou tloušťkou desky 0,4 – 5mm, 
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- DRA min. 8mils (design rule allocation of inner layers) tj. vzdálenost  

mezi stěnou prokov. otvoru a nejbližším vodivým obrazcem ve vnitřních 

vrstvách DPS.  

Základní materiál: 

- ISOLA FR4, LAMITEC, POLYIMID, TEFLON (TACONIC, ROGERS), 

- tloušťky 0,1 – 3,2 mm - výchozí tloušťka Cu na zákl. materiálu: 18, 35, 70, 105 

um, 

- tloušťky měděné fólie 9, 12, 18, 35, 70, 105 um. 

Povrchové úpravy: 

- HAL, organický proces Mecseal CL-5800, immerzní zlato proces Aurotech, 

- nepájivá maska, 

- potisk - kapalný, fotozpracovatelný, bílý nebo žlutý sítotisk, 

- zlacení konektorů - galvanický nikl a zlato. 

Opracování tvaru: 

- přesné stříhání (optické nůžky), 

- frézování vnějšího tvaru, 

- frézování tvaru motivů na lámací můstky, 

- vzdálenost mezi motivy na panelu 5mm, 

-  frézování vnitřních tvarových otvorů, průměr nástroje od 0,8mm, 

- zahlubování otvorů a tvarů, 

- drážkování (oboustranné V-drážky). 

Kontrolní operace: 

- optický test filmových matric a vyleptaných AOI motivů, 

- automatická inspekční stanice PC1132 Orbotech, 

- 100% elektrický test na zkraty a přerušení, paralelní tester (jehlové pole), 

- Tečnost WPV680/E „flying probes“ tester pro min. rastr součástkových 

vývodů 0,2mm - ATG A2. 
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2.4.4  Osazování a testování 

Menší série se osazují ručně, větší pak na automatu s přetavením reflow a pájením klasických 

součástek na vlně. 

Součástky se zajišťují dle předpisu v rozpiskách u renomovaných dodavatelů.  

Vždy se respektují požadavky na nutnost dodržení výrobce případně předepsaného 

dodavatele. 

Testování a oživování desek i celých elektronických zařízení a jejich montáž se provádí podle 

předaných oživovacích a testovacích předpisů. A to pomocí základních měření (měřením 

hodnost el. veličin, jejich zobrazením na osciloskopu a pomocí SW vybavení) nebo pomocí 

testovacích přípravků. 

 

2.4.5  Návrh konstrukčního řešení 

Firma je schopna zajistit návrh a výrobu jednoduchým mechanických dílů, jako jsou různé 

čelní panely, kryty, pouzdra apod. včetně jejich povrchového zpracování pokovováním, 

eloxováním, barvením atd. 

 

2.4.6  Návrh designérského řešení 

Součástí společnosti je také studio průmyslového designu, tj. výtvarné zpracování 

průmyslových výrobků s komplexním využitím zákonitostí funkčnosti, bezpečnosti, 

tvarování, ergonomie a barevnosti. Výstupem je trojrozměrný digitální model zařízení, 

okótované výkresy základních pohledů v měřítku, designérská analýza a technická zpráva. 

Případně také prezentace na posterech a 3D model ve hmotě. 

[7]  
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3  VSTUPNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

3.1  Ganttův diagram průběhu této DP 

Tato grafická metoda umožňuje srovnávat skutečný výkon s předpokládaným v  souvislosti  

s časem. Zobrazuje časovou náročnost dílčích částí projektu. 

 

měsíc/rok 
 

Název úkolu 
05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 03/09 

1 analýza procesů X             
2 vypracování   X           
3 dokumentace   X X         
4 popis v dokumentaci     X X       
5 školení         X     
6 interní audit           X   
7 certifikace             X 

 

Tab.1 - Ganttúv diagram DP 

 

 

Ve společnosti má majitelka zavedený systém, který řídí činnosti firmy (jako např. výrobu, 

odměňování, organizaci práce). Pomocí své intuice řídí majitelka celou společnost.  

Tento systém je založený na jediné osobě, majitelce firmy. Nejsou zde popsány postupy 

jednotlivých činností, odpovědnosti, pravomoci, kontroly a podobně. Společnost funguje  

a prosperuje, ale s narůstající poptávkou a vytížením automatiky narůstají i činnosti,  

které musí majitelka firmy zvládnout. Tato situace se stává neúnosnou a proto se vedení firmy 

rozhodlo pro zavedení systému managementu jakosti.   

  

Společnost AJ Technology, s.r.o. od systému managementu jakosti očekává: 

- zavedení pořádku ve firmě, 

- popsání postupů jednotlivých činností, 

- rozdělení pravomocí ve společnosti a zmenšení pracovního vytížení majitelky, 

- rozdělení a popsání odpovědností, 

- získání certifikátu – důvěryhodnost pro zákazníky. 
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3.2  Procesní model společnosti AJ Technology, s.r.o. 

V procesním modelu jsou zakresleny tři druhy procesů a to: 

- hlavní (zákaznické) procesy – tyto procesy vydělávají peníze, 

- řídící procesy – vytváří systém řízení podniku, zde se používá cyklus PDCA, 

- podpůrné procesy – tyto procesy podporují funkce podniku. 

 

Na obrázku č.11 je znázornění procesní model spol. AJ Technology 
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Obrázek 11 – Procesní model společnosti AJ Technology, s.r.o. 
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4  POŽADAVKY NA DOKUMENTACI 

4.1  Příručka jakosti  

Hlavním dokumentem systému řízení je příručka jakosti. Tato příručka může obsahovat 

politiku jakosti, cíle jakosti a dokumentované postupy, které vyžaduje norma ISO 9001.  

Tyto dokumenty mohou být vydány jako samostatné dokumenty. Vzhledem k velikosti firmy 

byla zvolena integrace do jednoho dokumentu a to do PJ. Dále jsou vypracovány pracovní  

a technologické postupy, které jsou nutné pro chod firmy, např. pro nákup materiálu, 

vyřizování objednávek, balení, kontrolu jakosti, skladování atd. Každý proces ve společnosti 

musí být v dokumentaci systému managementu jakosti popsán a o činnosti tohoto procesu 

musí existovat záznamy. Záznamy mohou být v podobě papírové nebo elektronické.  

Bez záznamů o činnostech procesu, jako by činnost neproběhla. I tato dokumentace musí být 

řízená.  

 

4.2  Dokumentace 

Dokumentace je ve firmě rozdělena do čtyř úrovní a je znázorněna na obrázku č.12, kde je 

vykreslena pyramida dokumentace. 

  

Obrázek 12 – Pyramida dokumentace firmy AJ Technology, s.r.o. 
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Dokumentované postupy podle ISO 9001: 

- Řízení dokumentů – dokumenty QMS musí být řízeny. Tato problematika je 

rozepsána v kapitole 4.2.3 normy ISO 9001. 

- Řízení záznamů – dokumentovaný postup slouží ke stanovení nástrojů řízení 

potřebných k identifikaci, ukládání, ochraně, vyhledávání, stanovení doby 

uchování a vypořádání záznamů. Řízením záznamů se zabývá ISO 9001, kapitola 

4.2.4. 

- Interní audit – v dokumentovaném postupu musí být stanoveny povinnosti  

a požadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o výsledcích  

a na udržování záznamů. Interní audit popisuje norma ISO 9001 v kapitole 8.2.2. 

- Řízení neshodného produktu – společnost musí zajistit, aby byl neshodný 

produkt identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nežádoucímu použití. Více je 

toto téma rozepsáno v normě ISO 9001, kapitola 8.3. 

- Opatření k nápravě – k zabránění opakovanému výskytu neshod musí organizace 

provést opatření k odstranění jejich příčin. Dále je to rozepsáno v ISO 9001, 

kapitola 8.5.2. 

- Preventivní opatření – organizace musí určit opatření k odstranění příčin 

potencionálních neshod, k zabránění jejich možnému výskytu. Podrobně popsáno 

v ISO 9001, kapitola 8.5.3. 

[1]  

 

Další rozdělení dokumentů může být na interní a externí: 

- interní dokumentace jsou např. technologické a pracovní postupy, směrnice, aj., 

- externí dokumentace jsou např. technické normy, předpisy, zákony apod. 

 

4.3  Dokumentace používaná ve společnosti AJ Technology, s.r.o. 

V tabulce č.2 je znázorněna dokumentace, kterou společnost používala a která byla zavedena 

v souladu s QMS ke splnění požadavků normy ISO 9001.  
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Název dokumentu 
Vyžadované 

normou ISO 9001 
Používáno 

Dopracováno 

v rámci DP 

Příručka jakosti � � � 

Politika jakosti � � � 

Cíle jakosti � � � 

Zpráva o přezkoumání managementu � � � 

Plán školení na rok � � � 

Plán zdrojů na jakost na rok � � � 

Záznam o školení personálu � � - 

Hodnocení dodavatelů � � - 

Seznam schválených dodavatelů � � - 

Seznam měřidel � � - 

Kalibrační listy � � - 

Objednávka ���� � - 

Dodací list ���� � - 

Rámcová smlouva ���� � - 

Faktura ���� � - 

Program auditů � � � 

Plán interního auditu � � � 

Protokol o výsledcích IA � � � 

Záznam o neshodě � � � 

Seznam neshod � � � 

Opatření k nápravě (ON) � � � 

Preventivní opatření (PO) � � � 

Tab. 2 – Seznam dokumentace 
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V tabulce č.3 je vypsána vnitropodniková dokumentace, kterou spol. AJ Technology používá. 

 

Název dokumentu 
Vyžadované 

normou ISO 9001 
Používáno 

Dopracováno 

v rámci DP 

Šablona na projekt ���� � - 

Přehled zakázek ���� � - 

Evidence reklamací ���� � - 

Reklamační formulář ���� � - 

Přehled reklamací ���� � - 

Skladovací listy ���� � - 

Pracovní výkazy ���� � - 

Výkazy hodin – sledování poměru 

hodin na zakázku 
���� � - 

Pravomoci a povinnosti řešitele ���� � - 

Povinnosti koordinátora výroby ���� � - 

Postup kalkulace ���� � - 

Postup práce s materiálem ���� � - 

Postup při kontrole osazených 

desek 
���� � - 

Testovací předpis ���� � - 

Testovací protokoly ���� � - 

Oživovací předpisy ���� � - 

Zásady čerpání z fondu ���� � - 

Pracovní řád ���� � - 

Postup přijímání zakázek ���� � - 

Postup přípravy výroby ���� � - 

Postup výroby ���� � - 

Postup osazování ���� � - 

Postup expedice ���� � - 

Předpis pro nákup ���� � - 

Tab. 3 – Seznam vnitropodnikové dokumentace 
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5  POLITIKA A CÍLE JAKOSTI 

Při zavádění QMS je ve společnosti důležité zapojení všech zaměstnanců včetně vrcholového 

vedení. Vrcholové vedení by mělo začít přezkoumáním situace ve společnosti a definovat 

politiku jakosti, cíle jakosti a strategii. Politiku jakosti by mělo vrcholové vedení využít jako 

prostředek, který by vedl společnost k zlepšování výkonnosti. Politika jakosti může být 

shrnuta do jediné věty, ale může být rozepsána i do několika bodů. Politika jakosti by se měla 

ve stanovených intervalech přezkoumávat z hlediska její vhodnosti a aktuálnosti. 

 

Cíle jakosti by měly být konzistentní s politikou jakosti. Měly by být měřitelné s určenou 

odpovědností a termínem jejich splnění. Mohou se týkat interních procesů, ale i zákaznicky 

orientovaných cílů, jako například ukazatel spokojenosti zákazníků nebo procento reklamací. 

Cíle jakosti by se měly periodicky vyhodnocovat, v případě jejich splnění či nereálnosti 

stanovit nové. Strategie je proces, kterým dosáhneme stanovených cílů jakosti. 

 

Pro správné vyjádření cílů a jejich vyhodnocení existuje souhrn pravidel SMART: 

S – specifické a konkrétní, nezahrnují četné úkoly, 

M – měřitelné, je možné přesně sledovat, kontrolovat průběh plnění a rozpoznat dosáhnutí 

cíle, 

A – akceptovatelné, všichni zúčastnění spolupracují na jejich plnění, 

R – reálné z hlediska potřebných zdrojů, 

T – termínované, je přesně určen termín, do kterého má být daný cíl splněn. 

5.1  Politika jakosti AJ Technology 

Společnost AJ Technology je na českém trhu od roku 1990. Za dobu její existence  

si vybudovala velmi dobrou pověst a širokou klientelu zákazníků. AJ Technology může 

zákazníkům nabídnout kompletní výrobu DPS včetně testování, ale i výrobu menších  

a složitějších komponentů. Pro neustálé zlepšování svých produktů, uspokojení potřeb svých 

zákazníků a rozvoj organizace se vrcholové vedení společnosti rozhodlo zavést systém řízení 

kvality.  
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Politikou jakosti společnosti AJ Technology, s.r.o. vyhlášenou a  schválenou vrcholovým 

vedením je: 

- kompletní dodávky elektronických dílů v nadstandardní kvalitě, 

- veškeré firemní činnosti směřují ke spokojenosti zákazníka, 

- udržování dlouhodobých a vzájemně výhodných dodavatelských vztahů, 

- zapojení všech zaměstnanců k systému neustálého zlepšování. 

5.2  Cíle jakosti AJ Technology 

Společnost AJ Technology, s.r.o. na plnění Politiky jakosti stanovila pro následující období 

tyto cíle jakosti:   

- Vybrat a zavést nový informační systém 

o zlepšení informovanosti všech pracovníků o stavu zakázek a skladu, 

o lepší plánování termínu plnění jednotlivých zakázek, 

o přesné stanovení termínu plnění zakázek pro zákazníka, 

o zlepšení vnitropodnikové komunikace. 

Termín plnění: 30.6.2009 

Odpovídá: Jednatel společnosti 

- Udržet nárůst tržeb dle finančního plánu společnosti 

o nárůst objemu zakázek, lepší organizace práce. 

Termín plnění: 1.10.2009 

Odpovídá: Jednatel společnosti 

- Vytvořit  plán odborných školení zaměstnanců 

o vysoká odbornost zaměstnanců, 

o proškolení zaměstnanců v nových technologiích. 

Termín plnění: 1.12.2009 

Odpovídá: Personalista 

- Zavést nový systém odměn a sankcí 

o lepší motivace zaměstnanců. 

Termín plnění: 1.3.2009 

Odpovídá: Jednatel společnosti 
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5.3  Představitel managementu  

Představitelem managementu společnosti AJ Technology s.r.o. je jmenován Ing. David Jurda. 

Jeho povinností je předkládání zpráv o dosažené výkonnosti systému managementu jakosti. 

Dále musí dohlížet na vytváření, uplatňování a udržování procesů potřebných pro SMJ  

a podporovat vědomí závažnosti požadavků zákazníka ve společnosti.   

5.4  Přezkoumání managementu  

Vedení společnosti přezkoumá dvakrát ročně systém managementu jakosti, aby byla zajištěna 

jeho kontinuita a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení potřeby změn 

v QMS, včetně politiky a cílů jakosti, tzv. Zpráva o přezkoumání managementu. 

 

Vstupy pro přezkoumání: 

Představitel vedení pro kvalitu předloží vedení tzv. vstup pro přezkoumání. Tento vstup 

obsahuje informace o 

- výsledcích auditů, 

- zpětné vazbě od zákazníka, 

- výkonnosti procesů a shodě produktu, 

- statusu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě, 

- následných opatřeních z předchozích přezkoumání managementu, 

- změnách, které by mohly ovlivnit QMS, 

- doporučeních o zlepšování. 

 

Výstup z přezkoumání: 

Výstup z přezkoumání managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující 

se  

- ke zlepšování efektivnosti QMS a jeho procesů, 

- ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka, 

- k potřebám zdrojů. 

[1]  

Vedení společnosti, které je zastoupeno paní Ing. Annou Jurdovou zprávu přezkoumá  

a vyjádří se k ní.  
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6  ZDROJE 

Vedení společnosti zajišťuje, aby zdroje, které jsou potřebné pro uplatňování strategie  

a pro dosahování cílů organizace, byly identifikovány a dostupné (viz tab.5 Plán zdrojů). Patří 

sem zdroje pro funkci a zlepšování systému managementu jakosti a pro dosahování 

spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Mezi tyto zdroje se řadí zaměstnanci, 

infrastruktura, pracovní prostředí, informace, dodavatelé a partneři, přírodní a finanční zdroje.  

[5]  

 

Organizační struktura společnosti již byla znázorněna na obrázku č.10. U každé pracovní 

pozice by měl být tzv. Popis pracovní funkce (PPF). Tento dokument by měl být jedním  

ze základů personální dokumentace. Pro získání všech důležitých informací k sestavení 

správného PPF slouží analýza pracovní funkce. PPF obsahuje kvalifikační požadavky  

na zaměstnance, jeho povinnosti, pravomoci, odpovědnosti a další činnosti související s danou 

pracovní pozicí. PPF by měl být založen na bázi neustálého zlepšování a dovolit zaměstnanci 

využít všech svých schopností a dovedností.  

 

Ve společnosti AJ Technology byly PPF nedostatečně dokumentované. Proto bylo jedním 

z úkolů této DP vypracování a zavedení PPF na všechny pracovní pozice. Rozdělením 

pravomocí a odpovědností se ulehčí práce majitelce firmy.  

 

6.1  Příklad PPF u pozice řešitele zakázek  

 

Jméno zaměstnance:   Petr Šnajdar 

identifikační znak:    AJ/5 

název pracovní pozice:   Řešitel zakázek 

oddělení:     DPS 

činnosti a úkoly zaměstnance:  kalkulace zakázek, poptávka a objednání 

součástek, dohled nad celkovým průběhem 

zakázky 

požadavky:  orientace v elektrotechnické problematice, 

schopnost samostatné práce, schopnost vést lidi 
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pravomoci:     výběr dodavatelů, návrh realizace zakázky 

odpovědnosti:    odpovědnost za průběh a realizaci zakázky. 

Odpovědnost za plnění úkolů v rámci své pracovní náplně, zadaných přímým nadřízeným.  

Ve své činnosti je vázán právními předpisy, příkazy vedení firmy a jím odsouhlasenými 

rozhodnutími, závazky vyplývajícími z právních jednání firmy a z vyhlášených firemních 

norem a směrnic. 

nadřízená pracovní pozice:   jednatel společnosti 

seznam podřízených pracovních pozic: dle organizační struktury společnosti 

způsob odměňování / sankcí:  finanční odměny/sankce jsou udělovány 

čtvrtletně dle pracovních výkonů 

povinné kurzy:  řešitel je povinen zúčastnit se vzdělávacích kurzů, 

které vybere jednatel, náklady hradí společnost 

 

Kvalifikace: Požadavek: Skutečnost: Plnění: 

Vzdělání VŠ VŠ � 

Odborná praxe 10 let 20 let � 

Ostatní předpoklady 

Odborné znalosti 
PC, ISO normy Splňuje � 

Osobní vlastnosti 
Komunikace, 

řízení 
Splňuje � 

Jazykové znalosti Základy Aj, Nj Nesplňuje Kurz Nj 

 

Vypracoval: Michal Filla    Datum aktualizace: 

Dne: 25.8.2008   

Podpis zaměstnance:   Podpis jednatele společnosti: 

 

Podobným způsobem byly sepsány PPF u těchto pracovních pozic: 

- jednatel společnosti (metrolog, představitel vedení pro kvalitu), 

- řešitel zakázek, 

- konstruktér plošných spojů, 

- informatik, 

- vedoucí nákupu a řízení jakosti, 
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- samostatný odborný pracovník, 

- asistentka, 

- účetní, 

- technik – operátor. 

6.2  Plán zdrojů na jakost 

Jedná se o plán financí na dané období (většinou kalendářní rok), aby byly známy 

předpokládané náklady na zabezpečení jakosti ve firmě. Do tohoto plánu se mohou zahrnovat 

náklady na kalibrace, literaturu, interní a externí audity, údržbu strojů, školení, propagaci 

apod. 

 

Plán zdrojů na kvalitu na rok 2008-2009 

 2008 2009 

Činnosti 
Plán 

[Kč] 

Skutečnost 

[Kč] 

Plán 

[Kč] 

Skutečnost 

[Kč] 

Kalibrace X,- Y,-   

Nákup literatura X,- Y,-   

Školení X,- Y,-   

Údržba zařízení X,- Y,-   

Audity X,- Y,-   

Propagace X,- Y,-   

Celkem X,- Y,-   

Tab. 5 – Plán zdrojů na kvalitu společnost AJ Technology, s.r.o. ke dni 20.9.2008 

 

6.3  Plán školení 

Ve společnosti AJ Technology, s.r.o. se konají školení jednak zákonná (vstupní, periodická) - 

BOZP, PO, profesionální řidiči, Vyhláška č.50/1978Sb. a také firmou hrazené speciální kurzy 

(jazykové, odborné). Tato školení probíhala, ale neexistoval záznam Plánu školení. Vytvořený 

plán školení je znázorněn v tabulce č.6.  
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Plán školení na rok 2009 

Zaměstnanci/typ školení 
BOZP, 

PO 

ISO 

9001 
Řidiči Vyhl. 50 Účetní Jazykové 

Všichni zaměstnanci 05/2009      

Všichni zaměstnanci  02/2009     

Řidiči firemních vozů   09/2009    

Manipulátoři, metrolog, 

konstruktéři 

   
06/2009 

  

Účetní     05/2009  

Jednatelé, řešitelé, 

konstruktéři 

     
02–06/2009 

Tab. 6 – Plán školení společnost AJ Technology, s.r.o. na rok 2009 

 

6.4  Infrastruktura společnosti 

Společnost AJ Technology má k dispozici budovu s pěti kancelářskými místnostmi, jednou 

manipulační místností a skladem. Pro vnitropodnikovou komunikaci má společnost síťový 

systém. Pro přehled zakázek si firma vytvořila vlastní systém v programu Excel, tento systém 

je zobrazen na obrázku č.13. Obchodní oddělení používá ekonomický systém Pohoda.  

Pro další rozvoj firmy je z pohledu infrastruktury největším limitním faktorem prostor.  

 

Obrázek 13 – Přehled zakázek 
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7  REALIZACE PRODUKTU 

Realizační procesy jsou řízeny dokumentací, sestávající se především z pracovních postupů. 

Ty byly vypracovány při zavádění SMJ a jsou upravovány v rámci trvalého zlepšování QMS.  

V rámci procesů jsou vytvářeny záznamy o průběhu procesů. 

7.1  Hlavní procesy 

Hlavní procesy společnosti AJ Technology jsou: 

- obchodní proces, 

- příprava výroby DPS, 

- nákup DPS 

- nákup součástek, 

- osazování DPS, 

- expedice. 

 

Obrázek 14 – Hlavní procesy 

 

Zvláštním oddělením společnosti je Design studio. Toto oddělení se zabývá výtvarným 

zpracováním průmyslových výrobků. Studio průmyslového designu není předmětem této DP. 

7.1.1  Obchodní proces 

Obchodní proces je řízen postupem Kalkulace a postupem Přijímání zakázek. Odpovědnost 

za tento proces má představitel obchodního oddělení. Obchodní proces je znázorněn  

na obrázku č.15. Parametrem tohoto procesu je obrat společnosti. Kritérium úspěšnosti je 

nárůst obratu firmy minimálně o 15% za rok.  

V tomto procesu se používá více druhů smluv. Smlouva může být: 

- rámcová, 

- smlouva o díle, 

- výhledy. 
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Obrázek 15 – Obchodní proces firmy AJ Technology, s.r.o. 

7.1.2  Příprava výroby 

Příprava výroby se dělí na opakovanou výrobu a novou výrobu. Postup Přípravy výroby řídí 

tento proces, zodpovědnost za něj nese řešitel zakázky. Parametrem přípravy výroby je počet 

oprávněných reklamací z důvodů špatné dokumentace a výrobních podkladů. Kritérium 

úspěšnosti tohoto procesu je maximálně 2% těchto reklamací. 

Výrobní podklady zmiňované v tomto procesu jsou: 

- filmy, 

- frézovací data, 

- vrtací data, 

- drážkovací data, 
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- data pro el. testování. 

Dokumentace k osazování zahrnuje: 

- rozpisku materiálu, 

- osazovací výkres, 

- montážní výkres, 

- testovací předpis a  

- kontrolní předpis. 

Schéma procesu přípravy výroby je znázorněno na obrázku č.16. 

S

Informace o 
zakázce

Přezkoumání statutu 
zakázky

Kompletace 
výrobních 
podkladů

Výrobní 
podklady

K

Opakovaná 
výroba

Nová výroba

Osazování

Kompletace 
dokumentace pro 

osazování

Dokumentace 
k osazování

AnoNe

Vyplnění 
zakázkového 

listu

Zakázkový list

 

Obrázek 16 – Proces přípravy výroby 
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Příprava výroby – opakovaná výroba 

Proces opakované výroby je zobrazen na obrázku č.17. U opakované výroby už existují 

výrobní podklady z minulých zakázek. Tento proces je popsán v postupu Přípravy výroby. 

Odpovědnost za  proces nese řešitel. 

 

Obrázek 17 – Proces přípravy opakované výroby 

 

Příprava výroby – nová výroba 

Příprava nové výroby je řízena postupem Přípravy výroby. Odpovědnost za proces nese 

řešitel. Zákazník dodá potřebná data, společnost AJ Technology tyto data zpracuje, navrhne 

plošné spoje a vytvoří výrobní podklady. Proces přípravy nové výroby je na obrázku č.18. 
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zakázky

Kontrola a kompletace 
výrobních podkladů

Výrobní 
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Nová výroba

 

Obrázek 18 – Proces přípravy nové výroby 

 

Příprava výroby – nová výroba z dat dodaných zákazníkem 

Tento proces je řízen postupem Přípravy výroby. Odpovědnost za proces nese řešitel. Při této 

výrobě zákazník dodá návrh plošných spojů. Firma tyto návrhy zpracuje a vytvoří výrobní 

podklady. Schéma přípravy nové výroby z dat dodaných zákazníkem je znázorněno  

na obrázku č.19. 
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Obrázek 19 – Proces přípravy nové výroby z dat dodaných zákazníkem 

 

Příprava výroby – nová výroba 

V procesu nové výroby zadá zákazník elektrické schéma zapojení a předepsané podklady 

k vytvoření plošného spoje. Proces je řízen postupem pro Přípravu výroby. Odpovědnost  

za konstrukční návrh nese konstruktér a za přípravu výroby řešitel.  

 
Návrh plošných spojů se připravuje dvojím způsobem: 

1. Návrh plošných spojů (spojové obrazce) 

2. Digitalizace 
 

Schéma přípravy nové výroby je znázorněno na obrázku č.20. 
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Obrázek 20 – Proces přípravy nové výroby 
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7.1.3  Nákup DPS 

Proces nákupu DPS je řízen Postupem pro nákup DPS a odpovědnost za něj nese řešitel 

zakázky. Výrobní podklady jsou stejné jako v procesu příprava výroby. V případě, že se DPS 

nebude dále osazovat, přechází produkt přímo do procesu expedice. Parametrem procesu 

nákup DPS je zisk na jedné DPS. Kritériem úspěšnosti je průměrný zisk X % na jedné DPS. 

Schéma tohoto procesu je znázorněno na obrázku č.21.  

 

Obrázek 21 – Proces nákupu DPS 

7.1.4  Nákup součástek 

Proces nakupování součástek je u opakované a nové výroby různý. Metodika nákupu je 

popsána v Předpisu pro nákup součástek. Nákup provádí řešitel zakázky a je za něj 
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zodpovědný. Parametrem procesu je zisk na jedné součástce. Kritériem úspěšnosti je 

průměrný zisk Y % na součástce. Proces nákupu součástek je zobrazen na obrázku č.22. 
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Obrázek 22 – Proces nákupu součástek 

 

7.1.5  Osazování 

Proces osazování je řízen Postupem osazování. Odpovědnost za tento proces nese vedoucí 

výroby. Parametrem procesu osazování je počet reklamací. Kritérium úspěšnosti procesu je 

maximálně 4 % reklamací.   

 

Osazování probíhá ručně, automatem nebo automatem i ručně. 

 

Schéma procesu osazování je na obrázku č.23. 
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Obrázek 23 – Proces osazování 

7.1.6  Expedice 

Proces expedice zboží je řízen podle Postupu expedice. Zodpovědnost za tento proces nese 

řešitel zakázky. Parametrem procesu je procento splněných termínů. Kritérium úspěšnosti je 

96 % splněných termínů dle požadavků zákazníka. 

Doprava zboží k zákazníkovi je: 

- zajištěná firmou AJ Technology, s.r.o., 

- zajištěná zákazníkem, 

- poštovní službou. 

 

Schéma procesu expedice je zobrazeno na obrázku č.24. 
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Obrázek 24 – Proces expedice 

 

7.2  Hodnocení dodavatelů 

Pro udržení  nadstandardní kvality produktů společnosti AJ Technology, s.r.o. se klade velký 

důraz na kvalitu dodavatelů. Řešitel zakázky má povinnost vést záznamy o službách 

dodavatele. Hodnocení dodavatelů probíhá na stanovené materiály a zboží. Postup hodnocení 

se provádí ohodnocením uvedených kritérií. Majitelka provádí hodnocení dodavatelů 

jedenkrát ročně po vyhodnocení kritérií, viz tabulka č.7, je dodavatel zaznamenán  

do Seznamu vybraných dodavatelů. 

Hodnocení dodavatelů 

Kritéria 
Dodavatel 

Kvalita Termín Cena 

Průměrná 

hodnota 

     

     

     

     

Vybraný dodavatel:  

Hodnotil: Dne: Podpis: 

Tab. 7 – Hodnocení dodavatelů 
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7.3  Metrologie 

Ve firmě je podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. vypracován seznam měřidel,  

který zahrnuje mimo jiné i dobu a termíny kalibrace. Seznam měřidel, včetně termínů 

kalibrací, je veden v elektronické podobě. Ve společnosti není žádné stanovené měřidlo, 

pouze měřidla pracovní nestanovená a informativní. 

 
Měřidla používaná ve společnosti AJ Technology, s.r.o. jsou pracovní měřidla, které jsou 

zapsány v seznamu měřidel, který je veden v elektronické formě. Evidence, označování, 

způsoby kalibrace a kontrol, povinnosti uživatele měřidla jsou popsané v příručce jakosti 

v kapitole 7.6. 

 

Ve společnosti AJ Technology, s.r.o. jsou zastoupena tyto měřidla: 

- mikrometr, 

- posuvné měřítko, 

- svinovací metr, 

- paměťový osciloskop, 

- zdroj. 
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8  MĚŘENÍ A MONITOROVÁNÍ  

8.1  Audit 

Audity mohou být interní nebo externí. Interní audity jsou nástroj vrcholového managementu. 

Prováděné audity poskytují vrcholovému managementu informace o fungování systému řízení 

jakosti ve společnosti. Auditní činnosti poskytují nezávislé informace o všech podnikových 

procesech. Audit systému jakosti je nezávislé přezkoumání, zda činnosti firmy probíhají 

efektivně a v souladu se záměry společnosti. Z výsledků auditu se vedení společnosti 

rozhodne pro opatření vedoucí ke zlepšení systému jakosti. 

8.1.1  Interní audit 

Interní audit (dále jen IA) je zpravidla prováděn interním pracovníkem. Nazývá se také audit 

první stranou a má významný podíl na efektivním řízení společnosti. IA neznamená klasickou 

kontrolu a při správném používání pomáhá vedení společnosti dosáhnout stanovených cílů.  

 

Ve společnosti AJ Technology, s.r.o. byl vytvořen a dokumentován v souladu s požadavky 

ISO 9001 Postup interního auditu. Odpovědnost za řízení auditů nese představitel vedení  

pro kvalitu. 

 

Fáze auditu 

- Plánovací fáze: K odhalení problémů v systému je potřeba audit dobře připravit  

a seznámit s ním všechny zainteresované pracovníky. 

- Přípravná fáze: Pro hladký a efektivní průběh auditu je potřeba, aby se auditor 

seznámil s firemními procesy, nastudoval související požadavky norem, interní 

předpisy, zprávy z předcházejících auditů atd.  

- Fáze realizace auditu: Vstupní jednání je zaměřeno na vzájemné seznámení 

zainteresovaných stran s cílem auditu a plánem auditního dne. Sběr informací 

spočívá v kladení otázek auditorů auditovaným pracovníkům. Během jednání  

si dělá auditor poznámky. Závěrečnému jednání je přítomen auditor, vedení 

společnosti a pracovníci odpovědní za prověřované činnosti. Projednávají se zde 

neshody, které byly v průběhu auditu nalezeny a návrhy na nápravná opatření. 

Sepíše se protokol o auditu. 
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- Následná kontrola a zakončení: Je nutné, aby byla implementace nápravných 

opatření zkontrolována. Bez realizace nápravných opatření ztrácí audit smyl. 

 

Záznamy používané IA: 

- Plán IA, 

- Kontrolní listy IA, 

- Protokol IA. 

8.1.2  Externí audit 

Externí audity jsou prováděné buď zákazníkem společnosti (audit druhou stranou) nebo 

audity prováděné certifikační společností (audit třetí stranou). Společnosti, která splní 

podmínky certifikace a je v souladu s danou normou, je vydán certifikát. Platnost certifikátu 

bývá zpravidla tři roky. Pro prodloužení platnosti certifikátu provede certifikační orgán  

tzv. reaudit neboli recertifikační audit. V průběhu platnosti certifikátu provádí certifikační 

orgán kontrolní (dozorové) audity k ujištění, že systém jakosti je udržován a zlepšován. 

 

Program auditů zahrnuje jak interní, tak externí audity.  

 

2008 

Typ 

Auditu 
Prověřovaná oblast/ měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

IA QMS - dokumentace, procesy  
 

 
      �    

2009 

IA 
QMS – všechny požadavky 

ISO 9001 
 �      �     

EA 
Certifikační audit - systému 

managementu jakosti 
  �          

  Legenda: �  Naplánováno; � Provedeno; IA - Interní audit; EA - Externí audit 

Tab. 8 – Program auditů společnosti AJ Technology, s.r.o. na rok 2008 a 2009 
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8.2  Řízení neshodného produktu 

Neshoda je odchylka od požadovaného stavu. Řízení neshod je velmi důležitou součástí 

fungujícího systému řízení jakosti. Náplní řízení neshod je odhalování odchylek  

od požadovaného stavu a přijímání rozhodnutí, která zabrání jejich opakovanému výskytu  

a tím i plýtvání zdroji společnosti. 

 

8.2.1  Postup řízení neshod 

Hlavní kroky postupu řízení neshod jsou: 

- Zjištění neshodného výrobku. 

- Označení neshodných výrobků identifikačním znakem a jejich separace. 

- Záznam o neshodě (základní informace pro analýzu příčin neshodných výrobků). 

- Přezkoumání neshody (definování příčin neshodných výrobků a rozhodnutí  

o způsobu vypořádání – např. oprava, změna specifikací, fyzická likvidace). 

- Vypořádání neshody (realizace rozhodnutí o způsobu vypořádání neshodného 

výrobku). 

- Kalkulace nákladů a ztrát (vyčíslení vícenákladů). 

- Řešení škod (posouzení míry zavinění konkrétního pracovníka). 

- Rozbory neshod (v pravidelných časových intervalech je třeba zpracovat rozbory 

neshod a jejich příčin s cílem přijmout nápravná opatření). 

- Realizace nápravných opatření a kontrola jejich účinnosti.  

[2]  

 

Ve společnosti AJ Technology, s.r.o. je řízení neshodného produktu popsáno Postupem řízení 

neshod. Odpovědnost nese představitel vedení pro kvalitu. Ve společnosti byly 

zaznamenávány a vyhodnocován neshody i bez zavedeného QMS. Všechny neshody, 

připomínky, stížnosti zainteresovaných stran i případné potencionální neshody jsou  

ve společnosti zaznamenávány do Seznamu neshod, viz. tabulka č.9 a 2x ročně 

představitelem vedení pro kvalitu vyhodnocovány. 
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Seznam neshod 

Č. neshody Datum Popis neshody 
Náklady na 

neshodu 

Náprava/ 

ON/PO 
Kontrola 

    ON č.1/2008  

    PO č.1/2008  

    Popis 

nápravy 

 

Tab. 9 – Seznam neshod 

 

Neshody mohou být buď interní nebo externí. Mezi interní neshody mohou být zahrnuty  

např. nálezy z interních auditů, neshody z realizační činnosti apod. Mezi externí neshody 

mohou patřit neshody nalezené zákazníkem, neshody odhalené vstupní kontrolou (reklamace  

dodavateli) aj. 

 

V případě reklamace produktu se nejdříve vyhodnotí, zda je reklamace oprávněná  

či neoprávněná. Při oprávněné reklamaci je co nejdříve sjednána náprava. Dle výrobního čísla 

produktu se zjistí, kdo na neshodném produktu pracoval a z jakého důvodu k neshodě došlo. 

Neoprávněná reklamace se dále vyhodnocuje pouze v případě více opakování.  

 

8.3  Zlepšování procesů - nápravná a preventivní opatření 

Okamžitá, nápravná a preventivní opatření jsou nástroje, které umožňují dosáhnout 

minimálních odchylek od skutečných požadavků. Okamžité opatření neboli náprava vede 

k odstranění neshody.  

 

Použití nástrojů – preventivních a nápravných opatření je řízeno v souladu Postupem 

zlepšování procesů. Odpovědnost za tento proces nese představitel vedení pro kvalitu. 

8.3.1  Nápravná opatření 

Nápravné opatření odstraní příčinu neshody a zajistí, aby se výskyt neshody už neopakoval. 

Nápravná opatření se přijímají na základě analyzování příčin neshody. Zdroje informací  

pro analýzu neshod můžou být například stížnosti zákazníka, zprávy o neshodách, zprávy 
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z interního auditu, výstupy z přezkoumání vedení atd. Všichni pracovníci mají povinnost 

neshody označit, izolovat a nahlásit je představiteli vedení pro kvalitu, který zapisuje neshody 

do seznamu neshod. Sleduje četnost neshod, jejich charakter a hodnotu vícenákladů.  

Na základě těchto atributů rozhodne, zda se přistoupí k nápravnému opatření. To připraví  

po konzultaci s příslušnými zaměstnanci. Vyhodnocení probíhá minimálně dvakrát za rok  

a výsledek je dokumentován ve Zprávě o přezkoumání vedením. 

8.3.2  Preventivní opatření  

Preventivní opatření slouží k zabránění vzniku možné neshody a odstranění příčiny dříve než 

neshoda vznikne. Představitel vedení pro kvalitu sbírá a vyhodnocuje příčiny možných 

neshod. Po konzultaci se zaměstnanci připraví preventivní opatření. 
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9  ZHODNOCENÍ 

9.1  Interní audit, Přezkoumání 

V měsíci září roku 2008 byl proveden interní audit s označením 01/08. Cílem tohoto auditu 

bylo prověření funkčnosti a odhalení nedostatků nově zavedeného systému managementu 

jakosti ve společnosti AJ Technology, s.r.o. Audit byl proveden 18.9.2008 Michalem Fillou. 

Výstupem interního auditu byl Protokol IA, kde jsou zdůrazněny silné a slabé stránky 

zavedeného QMS v AJ Technology, s.r.o. a definovány neshody. Neshody a připomínky 

nalezené během auditu budou vyřešeny co nejdříve, nejpozději však do certifikačního auditu. 

 

9.1  Navrhovaná zlepšení  

Při vstupní analýze a v průběhu zavádění QMS byla odhalena některá slabá místa (např. 

rozdělení pravomocí a odpovědností, aj.). 

Navrhovaná zlepšení jsou: 

- Lepší organizace dokumentace především v elektronické podobě. 

- Zlepšení vnitropodnikové komunikace, případně zavedení týdenních porad. 

- Vytvoření nové pracovní pozice – Zástupce jednatele. Tento zaměstnanec by měl 

převzít některé z povinností majitelky a zároveň zlepšovat systém řízení kvality. 

- Interní audit provádět minimálně dvakrát ročně. 

- Přezkoumání vedením provádět minimálně dvakrát ročně. 

 

9.2  Přínosy Diplomové práce 

Hlavním přínosem této DP je zavedení systému řízení kvality ve společnosti AJ Technology, 

s.r.o. Vedení společnosti má vypracovanou a zavedenou kompletní dokumentaci, procesní 

mapu, rozdělené pravomocí a odpovědností. K 1.10.2008 bylo provedeno Přezkoumání 

vedením, kde byl částečně (za období 1.1. – 30.9.08) vyhodnocen rok 2008. Zpráva o 

přezkoumání vedením je zobrazeno na obrázku č.25. 
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Obrázek 25 – Zpráva o přezkoumání vedením 

 

Před certifikací systému řízení jakosti je naplánovaný IA č.01/09. Po odstranění všech 

nedostatků zjištěných interním auditem by společnost AJ Technology, s.r.o. měla být 

připravena k certifikaci. 
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10  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navržení postupu zavedení systému managementu  jakosti  

u společnosti AJ Technology, s.r.o. Za tímto účelem byl zvolen postup podle norem ISO řady 

9000. Byla provedena vstupní analýza společnosti, sestavena organizační struktura a mapa 

procesů, vytvořeny plány školení a zdrojů potřebných na zlepšování a udržování systému 

managementu jakosti. Pracovníci byli se systémem řízení seznamováni průběžně v rámci 

vytváření a zavádění QMS, všeobecné školení na QMS bude provedeno v únoru roku 2009. 

Byla přezkoumána a doplněna firemní dokumentace. Byl vytvořen seznam existující 

dokumentace, včetně jejího umístění, zajistila se přesná identifikace dokumentů i záznamů, 

včetně platných verzí a zamezení používání zastaralých dokumentů. Byla vypracována 

Příručka jakosti, proveden interní audit a vedení předložena částečná Zpráva o přezkoumání 

vedením. 

 

Poznatky z této DP by se daly shrnout do těchto bodů: 

- společnosti AJ Technology, s.r.o. má zavedený systém managementu jakosti, 

- lepší poznání procesů vedlo ke zlepšení organizační struktury společnosti, 

- definovaná kritéria procesů pomáhají majitelce rozhodnout, zda je daný proces 

efektivní, 

- vypracované popisy pracovních funkcí pomohly určit pravomoci a odpovědnosti, 

- analýzou procesů byla zjištěna místa v systému, která způsobovala, nebo by mohla 

způsobovat, občasné selhávání, 

- vytvoření postupu na řízení dokumentace, zavedlo řád do administrativní části 

činnosti firmy, 

- průběh interního auditu ukázal zájem zaměstnanců o zavedené QMS, ochotu  

a potenciál zaměstnanců se zlepšovat, 

- vedení společnosti byly představeny nástroje řízení jakosti, které může ke své 

činnosti využívat, 

- praktické využití znalostí a poznatků ze studia VUT Brno oboru Řízení jakosti, 

- zavedení QMS a jeho rozvíjení je  správným krokem k rozvoji celé společnosti. 

 

Tato DP ukázala, že zavedení QMS v organizaci není snadnou záležitostí a bez cenných rad 

zkušených odborníků by bylo obtížné tuto práci dokončit. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN  Česká technická norma 

DP  Diplomová práce 

DPS  Deskový plošný spoj 

EA  Externí audit 

EN  Evropská norma 

FMEA  Failure mode effects and analysis - Analýza možností vzniku vad a jejich 

následků 

IA Interní audit 

ISO  International organization for standardization – Mezinárodní organizace  

pro standardizaci 

PO Požární ochrana 

PPF Popis pracovní funkce 

PVK Představitel vedení pro kvalitu 

QMS  Quality management system 

SMD  Surface mounted devices – Povrchově montovaná zařízení 

SMJ  Systém managementu jakosti 


