
 

LISTINA PROJEKTU 
Název projektu: Číslo projektu: 

Zlepšení QMS (odd. konstrukce-výroba)  IN – V 2013 – 01 
Datum založení: 10.1.2013 Start projektu: 20.1.2013 Číslo revize: 

Datum revize:   Konec projektu: 3.5.2013 R00 

Popis projektu: 
  

� Zhodnocení stávajícího stavu QMS a procesu Návrh a vývoj za účelem odhalení příčin 
vznikajících neshod 

� Nastavení QMS a procesů tak, aby bylo dosaženo zvýšení efektivity 

  

Cíle projektu: 
  

� Analýza výchozího stavu managementu 
� Návrh opatření ke zlepšení výkonnosti procesů 
� Návrh zásad pro zpracování řídící dokumentace (standardizace změn) 

  

Předpokládané výsledky: 
  

� Optimalizovaná procesní mapa 
� Optimalizovaná řídící dokumentace 

  

Přínosy pro podnik: 
  

� zvýšení efektivity procesů 
� zvýšení efektivity řízení 
� snížení počtu vzniklých neshod 
� snížení nákladů na realizace  

  

Přínosy pro zákazníky: 
  

� Špičkový produkt ve stanoveném termínu 
  
  

Projektové metriky: 
  
  

  

Projektový tým: 

Jméno: 
  

Funkce: 
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Pokyny k vyplnění formuláře VOC01-2013-01: 

- dotazník může vyplnit jakákoliv vedoucím pověřená osoba daného oddělení/divize.  

- nejprve čitelně vyplňte označení nebo název divize, případně oddělení, za které je dotazník 
vyplňován 

- v horní sekci, týkající se důležitosti, zaškrtněte pro každý atribut (např: "plnění stanovených 
termínů v předstihu) právě jedno pole, dle důležitosti pro vaše oddělení. Stupeň důležitosti, 
který přiřadíte, může být přiřazeno pouze dvakrát.  

- sekci hodnocení známkujte jako ve škole. Pro jeden atribut, jednu známku.  

- do polí "ostatní"  a "slovní návrhy zlepšení" čitelně vepište Vaše připomínky a návrhy, 
pokud žádné nejsou, nevyplňujte.  

- vyplněný dotazník ponechejte na komunikačním centu v přihrádce s mým jménem, 
případně odesílejte na mou E-mailovou adresu.  

- prosím o odevzdání do 12.4.2013 12:00 a projevení tím Vašeho zájmu o zlepšení na úrovni 
konstrukce, technologie, výroba. 

 

Na následujících stranách jsou kopie vyplněných formulářů a čistý formulář.  



DOTAZNÍK NÁVRHŮ ZLEPŠENÍ 

Zlepšení QMS organizace aplikací DMAIC 
  Bc. Adam Husák 

Formulář VOC/2013-01 Rev.0 
 

oddělení/divize:......................... 
 
Prosím o vyplnění následujících řádků v závislosti na potřebách vašeho oddělení a potřebách 
společnosti.  

 
Přiřaďte důležitost (1= nedůležité - 5 = velmi důležité): 
 
                                                                       1 2 3 4 5 

 Plnění stanovených termínů v předstihu   

 Plnění stanoveného rozsahu nad rámec   

 Snížení nákladů      

 Inovativní řešení      

 Aktivní přístup      

 Úroveň výkresů a dokumentace    

 Plánování a přehled činností    

 
Ostatní:  
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 
Přiřaďte hodnocení (1 = velmi dobré – 5 = nedostačující): 

1 2 3 4 5 

 Plnění termínů      

 Plnění rozsahu zadání     

 Kvalita provedení      

 Komunikace       

 Přístup k problému      

 
Ostatní:  
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 
Slovní návrhy zlepšení: 
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Původní Konstrukční kniha 
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Doplněná Konstrukční kniha 



 

LISTINA PROJEKTU 
Název projektu: Číslo projektu: 

Zlepšení QMS (odd. konstrukce-výroba)  IN – V 2013 – 01 
Datum založení: 10.1.2013 Start projektu: 20.1.2013 Číslo revize: 

Datum revize: 20.3.2013 Konec projektu: 3.5.2013 R01 

Popis projektu: 
  

� Zhodnocení stávajícího stavu QMS a procesu Návrh a vývoj za účelem odhalení příčin 
vznikajících neshod 

� Nastavení QMS a procesů tak, aby bylo dosaženo zvýšení efektivity 

  

Cíle projektu: 
  

� Analýza výchozího stavu managementu 
� Návrh opatření ke zlepšení výkonnosti procesů 
� Návrh zásad pro zpracování řídící dokumentace (standardizace změn) 

  

Předpokládané výsledky: 
  

� Optimalizovaná procesní mapa 
� Optimalizovaná řídící dokumentace 
�  

  

Přínosy pro podnik: 
  

� zvýšení efektivity procesů - výstupy předány v řádném termínu 
� zvýšení efektivity řízení – vyšší úroveň technické dokumentace 
� snížení počtu vzniklých neshod 
� snížení nákladů na realizace  

  

Přínosy pro zákazníky: 
  

� Špičkový produkt ve stanoveném termínu 
  
  

Projektové metriky: 
  
  

  

Projektový tým: 

Jméno: 
  

Funkce: 
  

    
    



 

LISTINA PROJEKTU 
Název projektu: Číslo projektu: 

Zlepšení QMS (odd. konstrukce-výroba)  IN – V 2013 – 01 
Datum založení: 10.1.2013 Start projektu: 20.1.2013 Číslo revize: 

Datum revize: 25.3.2013 Konec projektu: 3.5.2013 R02 

Popis projektu: 
  

� Zhodnocení stávajícího stavu QMS a procesu Návrh a vývoj za účelem odhalení příčin 
vznikajících neshod 

� Nastavení QMS a procesů tak, aby bylo dosaženo zvýšení efektivity 

  

Cíle projektu: 
  

� Analýza výchozího stavu managementu 
� Návrh opatření ke zlepšení výkonnosti procesů 
� Návrh zásad pro zpracování řídící dokumentace (standardizace změn) 

  

Předpokládané výsledky: 
  

� Optimalizovaná procesní mapa 
� Optimalizovaná řídící dokumentace 
�  

  

Přínosy pro podnik: 
  

� zvýšení efektivity procesů - výstupy předány v řádném termínu 
� zvýšení efektivity řízení – vyšší úroveň technické dokumentace 
� snížení počtu vzniklých neshod 
� snížení nákladů na realizace  

  

Přínosy pro zákazníky: 
  

� Špičkový produkt ve stanoveném termínu 
  
  

Projektové metriky: 
  

� Tok času v procesu  
� Kvalita na vstupu a výstupu procesu 

  

Projektový tým: 

Jméno: 
  

Funkce: 
  

    
    


