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Anotace: 

 Diplomová práce je zaměřena na jakost v podniku KaPO-oděvy s.r.o. Je zde 

popsána metodika jakosti ve firmě. V analytické části jsem se zaměřil na identifikaci 

problémů ve firmě a na zhodnocení celé stávající situace. V další části navrhnu 

vylepšení, nebo odstranění identifikovaných problémů. Výsledkem návrhu bude 

zlepšení stávající situace a vylepšení procesu jakosti v podniku. 

Diplomová práce se skládá z části teoretické, z analýzy problémů a z vlastního 

návrhu řešení.  

 

Annotation: 

 The thesis is focused on quality in business-clothes KaPO-oděvy s.r.o. It 

describes the methodology of quality in the company. The analytical part is focused on 

identifying problems in the company and to evaluate the whole of the current situation. 

In the next section suggest improvements, or remove identified problems. The result of 

the proposal will improve the existing situation and improve the quality of the business 

process. 

The thesis consists of the theoretical analysis of problems and design their own 

solutions. 
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ÚVOD 
 

 Je patrné, že za posledních několik let, zaznamenal pohled na jakost ze strany 

výrobců, distributorů, poskytovatelů služeb ale hlavně i zákazníků velice významný 

posun. To dle mého názoru hlavně převisem nabídky nad poptávkou. To vedlo 

k převodu z trhu výrobce na trh zákazníka. Již dávno neplatí, že podnikání založené na 

principu „co vyrobíme, to prodáme“ znamená úspěch. V dnešní době to spíše znamená 

minimální šance na přežití. Jednoznačně dnes platí, že: „můžeme vyrábět jen to, co je 

možné prodat“.  V uplynulých letech se také potvrdila jedna věc. Jakmile se zákazník 

přizpůsobí nové kvalitě, tak není ochoten se přizpůsobit jakýmkoliv ústupkům, nebo 

tolerováním chyb na straně dodavatele.(3) 

Je tak příjemné zjistit, že více jak 10 000 českých firem používá systém 

zabezpečování jakosti podle mezinárodního standardu ISO řady 9000. Nebo dalších 

certifikátů či jiné osvědčení kvality. Mohou tak uspět i na náročných trzích EU nebo 

USA. 

Bylo by ovšem málo spoléhat se pouze na certifikaci řady ISO 9000 a podle toho 

určovat vyspělost či zaostalost dodavatele. To že firma vlastí nějaký certifikovaný 

systém řízení jakosti neznamená, že ho umí i dobře využívat. V současnosti jsou 

v česku stovky firem, které mají své systémy certifikovány. Bohužel u spousty z nich se 

jedná pouze ale o formální nutnost tolerovanou vedením společnosti. A to jen z důvodů 

povinnosti tyto certifikace dokládat při sjednávání obchodních aktivit. Je zde i spousty 

certifikovaných manažerů a auditorů jakosti, bohužel ale jejich příspěvek k rozvoji 

systémů managementu jakosti není takový jako by měl být.(3) 

Jakost v podniku tedy klíčový faktor k úspěšnosti. Nekonečná snaha o zvyšování 

spokojenosti všech zainteresovaných stran prostřednictvím naplňování náročných 

strategických záměrů, snižováním nákladů a zlepšováním výkonnosti procesů. Potřeba 

dělat věci rychle hned a napoprvé dobře se stala konstantou.  Ovšem jejich realizace 

v praxi často naráží na limity. Z pravidla se jedná o nedostatečnou vůdčí roli 

vrcholového vedení, a absencí zájmu o problematiku managementu jakosti. Jedná se i o 

nedostatek lidí schopných tyto věci měnit. Může se potom stát, a z pravidla se u řady 

českých firem stává, že ve snaze o zlepšení jakosti dojde ve výsledku ke snížení jakosti. 

Preferování role jakosti, lze tedy uplatňovat v jednotlivých fázích životního cyklu 
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produktů. V podstatě od jejich návrhu až po dodání zákazníkům včetně jejich zpětné 

vazby k nám.(3) 
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1 Vymezení problému, stanovení cílů a metod 

1.1 Vymezení problému 

 Diplomová práce se zabývá problematikou jakosti v podniku v ČR, jejich 

význam pro ekonomiku, jejich výhodami, případně nevýhodami a současnými 

problémy. Jak již bylo uvedeno v úvodu:  Jakost, lze tedy uplatňovat v jednotlivých 

fázích životního cyklu produktů. V podstatě od jejich návrhu až po dodání zákazníkům 

včetně jejich zpětné vazby k nám. Ať už se jedná o službu či výrobek.  Podstatou je 

neustálý úspěšný rozvoj firmy. 

 

1.2 Charakteristika firmy  

1.2.1 Realizační resumé 

Identifikační údaje: 

Obchodní firma:      KaPO-oděvy s.r.o. 

Sídlo:        Brno, Kuršova 986/12, PSČ 635 00 

Identifikační číslo:      25514270 

Daňové identifikační číslo:     CZ25514270 

Právní forma:      Společnost s ručením omezeným 

Tel./fax:       +420 737 325 597 

Kontaktní osoba :      Marie Mayerová. 

e-mail:      m.mayerova@kapo-odevy.cz   

Internetové stránky:     www.pracovniodevybrno.cz 

Dceřiné společnosti:       DAMA OPP s.r.o. 

 

Předmět podnikání : 

 Krejčovství 

 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje 

 Zprostředkování obchodu a služeb 
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Statutární orgán: 

Jednatel:   Marie Mayerová,  

    Brno, Kuršova 986/12,PSČ 635 00 

    den vzniku funkce: 9.prosince 1997 

Obchodní podíl:  75% 

Splaceno:   100% 

Jednatel:    Bořivoj Mayer, Brno, Kuršova 986/12,PSČ 635 00 

    den vzniku funkce: 26.února 2008 

Obchodní podíl:  25% 

Splaceno:   100% 

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje majitel. 

1.2.2 O firmě KaPO-oděvy s.r.o.  

 
 Podnik má tradici od roku 1992, kdy působila nejdříve jako fyzická osoba Marie 

Mayerová, od roku 1997 došlo k převodu aktivit na právnickou osobu KaPO-oděvy 

s.r.o. se základním kapitálem 200 000 Kč. V současné době se počet provozů ustálil na 

třech pobočkách (Brno, Hluboké, Vimperk). V Brně jsou kanceláře a podniková 

prodejna, výrobní prostory jsou v obci Hluboké. Vimperk je podniková prodejna. 

Celkový počet zaměstnanců je v současné době 26. 

 Hlavním pilířem její výrobní i obchodní činnosti je hlavně výroba a distribuce 

ochranného pracovního oblečení, což také tvoří téměř veškeré tržby. Společnost se od 

1.1.2009 se zabývá také distribucí nákupem a prodejem ochranných pracovních 

pomůcek, které sama nedokáže vyrobit. Díky tomu, že firma si pracovní oblečení sama 

vyrábí a navrhuje, zajišťuje tak komplexní řešení zakázek na míru. To znamená, že její 

hlavní prioritou je sladit firmy do jejích firemních barev, střihu, který si přeje nebo 

který zákazníkovy na základě zkušeností doporučí. Firma KaPO-oděvy s.r.o. je na trhu 

již nějakou dobu a má ve výše uvedených oblastech velké zkušenosti, znalosti, které 

pramení z vědomostí a zkušeností jejich zaměstnanců, zvláště pak její zakladatelky. 

Tyto vědomosti a znalosti patří ke know-how firmy, která má hlavně díky majiteli 

mnohaleté zkušenosti. 
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1.2.3 Výrobní a obchodní zaměření podniku 

 Výroba pracovního oblečení z: 

       Bavlny, 

       Polyesteru. 

 Výroba speciálního pracovního oblečení: 

       Odolné proti kyselinám a louhům, 

       Neprůřezné motorovou pilou, 

       Reflexní oděvy, 

       Povrstvené oděvy proti propálení. 

 Distribuce ochranných pracovních pomůcek zaměřených na: 

       Ochranu rukou, 

       Ochranu nohou, 

       Ochrana zraku, 

       Ochrana hlavy. 

1.2.4 Dceřiné společnosti KaPO-oděvy s.r.o. 

 V rámci firemní strategie byla založena v roce 2008 dceřiná společnost DAMA 

OPP s.r.o., která zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Splňuje status chráněné 

dílny a může tak při odběru zboží, dát svým zákazníkům možnost získat náhradní plnění 

dle zákona 474/2001 Sb. Který platí pro firmy, které zaměstnávají více jak 25 osob. 

1.2.5 Organizační struktura společnosti  

 

Obrázek 1: Organizační schéma společnosti. Zdroj: KaPO-oděvy s.r.o. 
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1.3 Použité metody 

 V průběhu zpracování práce jsem použil metody logické. Z nich zvláště analýzu 

při zkoumání jevů, syntézu při nacházení a navazování souvislostí, konkretizaci při 

vyhledávání konkrétního prvku z určité třídy objektů, a metodu srovnávací, kde zjišťuji 

shodné a rozdílné stránky. 
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2 Teoretická východiska práce 

 V této části práce jsem se zaměřil na teoretická východiska, které budou nadále 

použity i v praktické části a budou mi sloužit jako podklady k jejímu zpracování. 

2.1 Jakost 
 Jakost či kvalita je pojmem vztahující se k výrobkům či službám, ale i 

k prováděným činnostem a procesům. Pojem, který má svou historii. Existují odborníci, 

jež se zasloužili o zvýšený zájem managementu o tuto problematiku, zavedli řadu 

přístupů a metod pro její zabezpečování. Jakost je v současnosti považována za 

důležitou vlastnost, v níž lze spatřovat konkurenční výhodu výrobku nebo služby. 

Tematika jakosti (či, chceme-li používat termín „kvality“) se v posledním období stává 

nedílnou součástí vzdělávacích aktivit, ale i výzkumu nových metod a přístupů 

k aplikacím v různých oblastech, kde bychom donedávna jakost ani neočekávali. Jako je 

například činnost policie či státní  zprávy . (1)    

 Malé nastínění nejznámějších autorů a jejich vymezení jakosti: 

Juran: „Jakost je způsobilost k užití.“ 

Crosby: „Jakost je shoda s požadavky.“ 

Feigenbaum: „Jakost je to, co za ni považuje zákazník.“(2) 

2.2 Definice jakosti podle ISO ř. 9000  

 S ohledem necelosvětovou působnost norem ISO ř. 9000 s považuje za oficiální 

definice z normy ČSN EN ISO 9000:2006, která hovoří, že jakost (kvalita) je „ stupeň 

splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“.(3)  

 Tato definice nemusí být na první pohled srozumitelná, a proto: 

 „stupeň“ činí z jakosti měřitelnou kategorii, jejíž úroveň jsme schopni rozlišovat. 

 požadavky jsou obvykle dány kombinací požadavků externích zákazníků (jejich 

potřeb a očekávání), a dalších zainteresovaných stran včetně legislativy 

 výraz „inherentní charakteristika“ patří takovému znaku výrobku, služby apod., 

který je pro daný produkt typický (např. vůně pro parfém, výkon pro jakýkoliv 

motor apod.) 

Jinými slovy jakost představuje komplexní vlastnost výrobků , služeb, informací, lidí i 

systémů, projevující se určitou mírou schopnosti plnit požadavky, které jsou na ně 
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kladeny. A zároveň je vlastností, která umožňuje různé produkty podobného charakteru 

rozlišovat a přiřazovat jim rozdílnou hodnotu. Před jakostí tedy není úniku. Výše 

zmíněnou definici jakosti nechápejme pouze jako strnulou. Vše kolem nás se vyvíjí a 

týká se to i jakosti!(4) 

2.3 Management jakosti 

 Již delší dobu různí celosvětoví autoři argumentují, že uspokojovat požadavky se 

dá zabezpečit jen samotnou výrobou. Podle těchto autorů je tento podíl zanedbatelný, 

asi 4%. Rozhodující jsou tedy procesy, které výrobě a služeb předcházejí. Což dokládá 

důležitost rozvíjet určité subsystémy řízení. Pro tyto systémy se vžilo označení 

„systémy managementu jakosti“.  Tím se dostáváme k pojmu management jakosti. Ten 

je normou ČSN EN ISO 9000:2006 definován jako koordinované činnosti pro vedení a 

řízení organizace, pokud se to týká jakosti. Těchto činností je celá řada a mohou se 

členit v souladu s obrázkem 1.1 

 

 

 

 

Obrázek 2: Soubory procesů managementu jakosti v souladu s(3) 

 

 Plánování – strategickým souborem procesů, jejíž úlohou je stanovit, čeho 

organizace hodlá dosáhnout  v budoucnu.. Jakými metodami a zdroji. 
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 Řízení jakosti – jde např. o samo řízení výroby, řízení měřících zařízení, 

nakupování apod. 

 Prokazování jakosti – Všechny aktivity ověřování a posuzování shody, včetně 

auditů. 

 Zlepšování jakosti – činnost, které vedou při uspokojování požadavků 

k dosažení nové, vyšší úrovně.(1) 

2.4 Jakost jako zdroj přínosů zainteresovaných stran 
 

 U většiny manažerů se u této otázky  dostaneme k vzácné shodě. A to u pohledu 

na to, co to jsou tzv. kritické faktory úspěšnosti. Obvykle jsou zde uváděny: jakost, 

náklady, čas a znalosti. Viz obr 3. 

 

 

 

Obrázek 3: Kritické faktory úspěšnosti organizací (2) 

 

Náklady zde reprezentují snahu splnit požadavky s co nejmenší spotřebou 

zdrojů. Faktor času zde reprezentuje jak toho dosáhnout co nejrychleji. 

Potvrzuje se tedy fakt, že schopnost organizací poskytnout co nejrychleji a 

s minimálními náklady svým zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám co 

potřebují a očekávají, lze dosáhnout jen za předpokladu dostatečného počtu způsobilých 

a vhodně motivovaných zaměstnanců. Podle uskutečněných studií bude ve 21 století 

rozvoj organizací až z 90% úrovní znalostí lidí.(2) 
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2.5 Efektivní management jakosti  

Stručná analýza efektivního a účinného managementu jakosti 

 Jakost je rozhodujícím faktorem stabilní ekonomické výkonnosti podniků. Firmy 

s moderními systémy managementu jakosti skutečně dosahují dlouhodobě 

podstatně lepších výsledků než firmy s pouhou tradiční orientací na prokazování 

jakosti prostřednictvím technické kontroly. 

 Management jakosti je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátami trhů. 

Výzkumy prokázali, že asi 66% všech příčin ztrát trhů padá na vrub nízké 

jakosti výrobků a služeb. 

 Jakost je velmi významným zdrojem úspor materiálů a energií. Příkladem 

z oblasti je výroba a používání výrobků nízké spolehlivosti. Je doloženo, že u 

některých druhů výrobků je spolehlivost až o 1/3 nižší, než je světový standard. 

To znamená vyšší poruchovost dodatečné náklady za opravu stroje i za 

odstávku.   

 Jakost je limitujícím faktorem tzv. trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o 

ochranu životního prostředí. 

 Jakost a ochrana spotřebitele jsou spojené nádoby. Jedná se o ochranu 

spotřebitele a k tomu je potřeba i platná a závazná legislativa. Jedná se o 

nejúčinnější formu jak výrobce donutit k produkci výrobků, které nepoškodí 

spotřebitele. Slouží k tomu i směrnice EU 85/374/EEC o odpovědnosti za vadné 

výrobky. Náhrada škod může dosahovat až 70mil EUR.(2) 

 

Moderní systémy managementu jakosti jsou schopny generovat velmi zajímavé 

a dlouhodobé efekty. Jak nám ukazuje tabulka 1 
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Tabulka 1:Přínosy zavedení systému managementu jakosti pro zainteresované 

strany. Zdroj: (4) 

2.6 Principy koncepce „Jak na to“  
 Pokud chceme, aby byl systém managementu jakosti pro organizaci přínosem, 

musí být postaven na pevných základech. Tento pevný základ shrneme do následujících 

jedenácti bodů základního principu managementu jakosti:(1) 

 

Obrázek 4: Základní principy moderního managementu jakosti Zdroj: (1) 

1. Princip zaměření na zákazníka 
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Chceme li definovat zákazníka dle ČSN EN ISO 9000:2006: zákazníkem je 

organizace nebo osoba, která přijímá produkt. (3) Tímto produktem může být hmotný 

výrobek, poskytnutá služba, zpracovaná informace apod.  

Celou podstatou tohoto tvrzení je : externí zákazníci jsou konečným arbitrem 

rozhodujícím o existenci organizací, ty by proto měli dělat vše pro trvalé uspokojování 

požadavků externích zákazníků. (2) 

Tento výrok je pro většinu z nás dobře srozumitelný. Problém však nastává, zeptáme li 

se, co by organizace pro naplnění tohoto cíle měla podniknout? Mezi část 

nejdůležitějšího bezesporu patří: 

 Definování zákazníka.  

 Systematické zkoumání a poznání požadavků zákazníků 

 Definování cílů organizace tak, aby byli v souladu s požadavky zákazníků 

 Rychlé a efektivní plnění požadavků zákazníků 

 Měření spokojenosti a loajality 

 Rozvoj vztah se zákazníky 

Toto představuje jen velmi stručné definování principu zaměření na zákazníka. Pro 

komplexnější přehled je třeba zvolit (5). 

 

2. Princip vůdcovství 

Pro systémy managementu jakosti je to jeden z klíčových principů. V našich 

končinách toto ovšem představuje velmi často nezvládnutou oblast managementu. 

Podstata se dá shrnout následovně: 

 Pracovníci musí být pozitivním příkladem ostatním zaměstnancům organizace 

svým chováním, postoji a jednáním, které garantuje stálost účelu organizace a její 

strategické směřování. (2) 

Toto platí hlavně pro následující aktivity: 

 Systematické zkoumání a poznání potřeb a očekávání všech zainteresovaných 

stran 

 Definování vize, hodnot, politiky a strategie 

 Vykonávání role lídrů  na všech úrovních řízení organizace 

 Stanovení cílů organizace, jež budou výzvou i v budoucnosti 

 Účinné zapojení zaměstnanců do neustálého procesu zlepšování 
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 Aktivní účast managementu na procesech zlepšování v organizaci 

 Poskytování adekvátních zdroj pro procesy 

 Rozvoj organizačních struktur v souladu s celkovým zvyšováním výkonnosti 

organizace 

3. Princip zapojení zaměstnanců 

V dnešní době si stále více firem uvědomuje skutečnost, že znalosti zaměstnanců a 

jejich aktivita jsou jejich nejcennějším kapitálem. 

Uvolňování potenciálu zaměstnanců prostřednictvím sdílení hodnot a kultury 

organizace, založené na důvěře a zmocnění zaměstnanců, podporuje aktivní zapojení 

lidí do všech činností organizace.(2)  

Pokud chceme realizovat tento princip, musíme zrealizovat zejména následující 

procesy a činnosti: 

 Dosahování maximální výkonnosti zaměstnanců (pravidelné hodnocení 

individuální výkonnosti apod.) 

 Přidělování odpovědností a pravomocí zaměstnancům. V nejlepším případě 

stanovení pravomocí až na ty nejnižší úrovně. 

 Vyhledávání příležitostí k dalšímu rozvoji lidí 

 Systematické sdílení nejlepších praktik 

 Systematické zkoumání zpětné vazby, vedení dialogu se všemi skupinami 

zaměstnanců. 

4. Princip učení se 

Tento bod by měl být úzce spjat s předchozí částí. Protože jeho základ je, že 

systematický rozvoj způsobilosti, jejich znalostí a dovedností je východiskem 

k budoucím úspěchům organizace.(2) 

Pro naplnění tohoto principu: 

 Plánování přístupů, metod a rozsahu různých forem učení se organizace 

 Posuzování efektivnosti procesů učení se 

 Trvalý kariérní rozvoj všech skupin zaměstnanců 

 Plánování a uvolňování zdrojů potřebných k rozvoji způsobilosti a znalostí 

lidí 

5. Princip flexibility 
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Podstatou tohoto principu je přímá vazba na jeden z efektů systematického učení se 

v organizacích. Současný i budoucí úspěch na otevřených trzích vyžaduje tvořivost a 

schopnost rychle reagovat na všechny podněty a změny. 

Tento princip je nejnáročnější na uvolňování investic, protože k základním 

činnostem patří: 

 Trvalé prognózování trendů ve vývoji na trzích 

 Zkracování průběžných dob navrhování a vývoje produktů 

 Zavádění elektronického obchodování 

 Systematické inovace technologií a infrastruktury organizace 

6. Princip procesního přístupu 

Pravděpodobně zásadní pro efektivní vytváření a rozvoj jakýchkoliv manažerských 

systémů, tedy i systémů managementu jakosti. Podstata principu je logické tvrzení o 

tom, že organizace pracují efektivněji a výsledky jsou dosahovány s vyšší účinností, 

pokud vzájemně související činnosti jsou chápány a řízeny jako procesy.  

 Systematické definování procesů nutných pro dosahování cílů organizace 

 Definování rámce a struktury klíčových procesů organizace. Rámcem 

chápeme vhodně zvolená kritéria pro výběr těchto procesů. 

 Jmenování vlastníků procesů 

 Měření výkonnosti procesů 

 Posuzování rizik a důsledků působení procesů(3) 

Následující obr. ukazuje základní model procesu. 

 

Obrázek 5: Základní model procesu (VZ-zpětná vazba) Zdroj: (3) 
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7. Princip systémového přístupu k managementu 

Identifikace, pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému 

přispívá k vyšší efektivnosti a účinnosti při dosahování cílů organizace. V praxi to tedy 

znamená, že systém managementu jakosti musí být souborem na sebe navazujících 

procesů. Ideální je dosáhnout stavu, kdy hmotné a informační výstupy z jednoho 

procesu budou současně vstupy aspoň do jednoho procesu následujícího. 

Zásadní pro následující aktivity: 

 Definování struktury procesů v rámci systému managementu organizace. 

 Odhalování bariér mezi souvisejícími procesy 

 Pochopení nutnosti uvolňování žádoucích zdrojů pro systém managementu 

jakosti 

 Měření a monitorování výkonnosti systémů výkonnosti managementu i 

organizace (3) 

Mezi další principy koncepce patří: 

8. Princip neustálého zlepšování 

9. Princip managementu na základě faktů 

10. Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli 

11. Princip společné odpovědnosti 

2.7 Požadavky na dokumentaci 

Z hlediska řízení považuje Macurová za dokumentaci „souhrn materiálů, které 

obsahují informace definující a popisující chod organizace.“ 

Norma ISO 9001 sice neklade požadavky na strukturu a rozsah dokumentace systému 

řízení jakosti, nicméně určuje, které dokumenty a záznamy musí dokumentace systému 

řízení kvality zahrnovat.(6) 

 

Dokumenty popisují organizaci a její pravidla, procesy a produkty. Podle normy 

ISO 

9001 dokumentace systému řízení jakosti musí obsahovat: 

 Dokumentovaná prohlášení o politice jakosti a o cílech jakosti 

 Příručku jakosti 

 Dokumentované postupy požadované touto mezinárodní normou 



 24

 Dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, 

fungování a řízení svých procesů (7) 

 

Záznamem se rozumí doklad o vykonané činnosti. I zde norma ISO 9001 říká, které 

záznamy musí dokumentace systému řízení kvality zahrnovat.(6) 

 

V různých organizacích se může rozsah dokumentace lišit, především v závislosti na 

velikosti organizace a druhu její činnosti, složitosti procesů a jejich vzájemném 

působení a v závislosti na odborné způsobilosti zaměstnanců.(6) 

 

V různých organizacích se může rozsah dokumentace lišit, především v závislosti na 

velikosti organizace a druhu její činnosti, složitosti procesů a jejich vzájemném 

působení a v závislosti na odborné způsobilosti zaměstnanců.(6) 

 

Lišit se může také forma, v jaké je dokumentace vedena, neboť norma ISO 9001 na ni 

neklade specifické požadavky. Dokumentaci lze vést jak v klasické papírové podobě, 

tak v elektronické formě. Nespornou výhodou dokumentace v digitální podobě je 

snížení administrativní zátěže, která bývá pracovníky velmi často kritizována. Na druhé 

straně v případě užití elektronické dokumentace je třeba dbát některých zásad: 

 Pracovníci musí mít k daným dokumentům přístup 

 Musí být definována práva správy jednotlivých dokumentů 

 Musí být zajištěna dostatečná ochrana těchto dat 

 Musí být zajištěna archivace těchto záznamů(6) 

2.8 Sedm jednoduchých tradičních nástrojů řízení jakosti 

Při popisu všech těchto tradičních nástrojů řízení jakosti jsem citoval z literatury 

( Veber, 2002 ).Sedm nástrojů řízení jakosti ( Seven Quality Kontrol Tools ) jsou 

jednoduché postupy, které původně používali pracovníci v japonských továrnách při 

zkoumání problémů v kroužcích kvality. Velmi se osvědčují nejen ve výrobě, ale v 

jakékoliv operativní činnosti při hledání souvislostí, vyšetřování příčin, stanovení 

priorit, hledání možností zlepšování.(6) 
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Do sedmi jednoduchých nástrojů řízení jakosti patří: 

 tabulky a formuláře pro sběr informací 

 vývojový diagram 

 Paterův diagram 

 diagram příčin a následku 

 bodový diagram 

 histogram 

 regulační diagram 

2.8.1 Tabulky a formuláře pro sběr informací 

Tabulky a formuláře zachycují potřebné údaje ( číselné i nečíselné ), s nimiž se pak dále 

pracuje. Jejich význam tkví v systematickém uspořádání informací, v podchycení 

potřebných souvislostí, a v možnosti plynule zachycovat nové údaje o sledované oblasti. 

Každá tabulka či formulář slouží vždy konkrétnímu účelu, jemuž musí být jejich 

konstrukce podřízena ( zpravidla nenajdeme standardizovanou šablonu ). Aby bylo 

možné využít je pro analytické a kontrolní účely, musí každá tabulka či formulář 

obsahovat nezbytné náležitosti.(6) 

 

Tyto náležitosti jsou: 

 vlastní obsah – jaké informace má zachycovat a v jakých souvislostech 

 způsob, jak jsou informace zjišťovány 

 uvedení pracovníka, odpovědného za záznam údajů 

 způsob zaznamenávání ( čísla, symboly ) 

 časové údaje o záznamu 

 místo záznamu 

 

Tabulky a formuláře by měly být jednoduché a srozumitelné a měly by být 

uspořádány tak, aby mohly být využity v navazujících analytických metodách a 

technikách přímo, bez přeskupování, bez přepočtů. Zavedení moderní komunikační a 

výpočetní techniky umožňuje v řadě případů zavést revoluční změny v zachycení 

informací díky různým snímačům, které jsou přímo spojeny s počítačem, nebo s 

paměťovými médii. Na trhu jsou běžně dostupné měřící prostředky. Například posuvná 
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měřidla, která naměřenou veličinu digitálně nejen znázorní na displeji, ale zároveň 

zjištěnou informaci zaznamenají.(6) 

2.8.2 Vývojový diagram 

Obecně je možné jej použít všude tam, kde chceme lépe pochopit složitější proces nebo 

činnost.(6) 

2.8.3 Paretův diagram 

Paretův diagram 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 četnosti. V praxi se používá pro analýzu reklamací, analýzu neshod 

(například zmetků) a podobně.(6) 

2.8.4 Diagram příčin a následku 

Diagram je někdy označován též jako Ishikawův diagram. Jeho základním přínosem je 

názorné a strukturované zachycení všech možných příčin, které vedly anebo by mohly 

vést k danému následku. Příčiny jsou hledány proto, abychom je mohli řešit. 

Následkem může být konkrétní situace (neshoda, vada, úspěch) anebo žádoucí stav. 

Ishikawův diagram neříká, jak problém řešit. Přehledné soustředění všech příčin však 

umožní diskutovat celý problém a následně nalézat řešení.(6) 

2.8.5 Bodový diagram 

Bodové (korelační) diagramy jsou jednoduchou pomůckou pro orientační zjišťování 

existence (neexistence) závislosti mezi dvěma veličinami. Jejich vzájemné hodnoty se 

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

nějaké trendy (lze proložit přímkou nebo křivkou), pak jsou veličiny závislé a průběh 

ukáže povahu závislosti. Blízkost umístěných bodů naznačí i těsnost vztahu.(6) 

2.8.6 Histogram 

Histogram převádí do srozumitelné formy (sloupkového diagramu) nepřehledné tabulky 

rozsáhlých číselných hodnot o jedné veličině, která vykazuje variabilitu v důsledku 

působení různých vlivů. Pokud bychom totiž měli posoudit rozsáhlejší soubor, který 

obsahuje například 150 měření, bylo by stanovení charakteristik bez výpočetní techniky 
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zdlouhavé.(6) 

2.8.7 Regulační diagram 

Na rozdíl od histogramu, který zobrazí soubor naměřených hodnot najednou v jediném 

časovém okamžiku (momentální stav), regulační diagram znázorní vývoj těchto hodnot 

v časové posloupnosti. Jeho studiem můžeme zjistit, jak stabilní či nestabilní byl proces 

v jednotlivých okamžicích, zda působily pouze náhodné, anebo i vymezitelné vlivy, 

jaké vykazuje proces celkové trendy. Regulační diagram je nástrojem využívaným při 

statistické regulaci procesů.(6) 

 

2.9 Zdůvodnění 
V teoretické části jsme se seznámili s několika zásadními pojmy, které budeme 

potřebovat v rozsahu této práce. Vysvětlili jsme si co to vlastně je jakost, princip 

managementu jakosti. Co máme dělat pro spokojenost zainteresovaných stran. Princip 

neustálého zlepšování. Také jsme si vysvětlili, jak je důležitá dokumentace, delegace 

pravomocí. Na konci máme uvedeno 7. Základních nástrojů pro řízení jakosti. V této 

práci bude použit Paretův diagram příčin a následků. 
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3 Analýza součastného stavu 

V této části bude provedena analýza součastného stavu jakosti v podniku. 

Zjištění největších nedostatků, které vznikli v posledních dvou letech vzhledem k 

rozvoji podniku. V současné době firma nevlastní žádný certifikovaný systém jakosti, 

avšak společnost by o něj chtěla usilovat v horizontu 2-3 let. Analýza součastného stavu 

nám tedy může pomoci odhalit, kde je žádoucí některé oblasti jakosti vylepšit. Nebo na 

ně alespoň poukázat. 

3.1 Struktura a systém managementu jakosti ve firmě 

 

Systém managementu jakosti ve firmě řídí jednatel, popřípadě jednatelé. Proto 

jsem se na začátku zeptal, jak vlastně chápou jakost a jak se snaží provádět a neustále 

udržovat jakosti v podniku (respektive systém managementu jakosti v podniku)? Podle 

jejich slov přeneseno mnou do srozumitelnější podoby mohu napsat toto: 

 

Je to soubor vzájemných opatření, které jsou mezi sebou propojeny, a pomocí 

nich se realizují jak stávající tak budoucí požadavky všech zainteresovaných stran 

včetně zákazníků.  

 

Z rozhovoru již ale nebylo moc patrné, jak moc jsou si jisti myšlenkou a 

důležitostní neustálého zlepšování. Což je velmi důležité k zlepšování stability rozvoje 

a výkonnosti organizace. 

 

Společnost nemá formálně stanovený úsek jakosti. Vše se tak děje na základě 

zkušeností a naučených zvyklostí pracovníků. Existuje zde velice dobrá informovanost 

pracovníků, a ta velmi přispívá k udržení úrovně. Jakost v oblasti výroby zabezpečuje 

vedoucí dílny, pokud není přítomný někdo z jednatelů. Také zajišťuje vstupní kontrolu 

materiálu. Výstupní kontrola je prováděna posledním pracovníkem v řetězci. Tady chci 

podotknout, že tento systém nebyl měněný ani nějak upravovaný téměř 25 let! Ovšem 

tato část bude později rozebrána v dalších kapitolách. S tím související zmetkovost, a 

reklamace ve společnosti. 
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3.2 Procesy ve společnosti a jejich struktura 

Je nutné identifikovat procesy, které jsou potřebné ve společnosti. Dále pak určit 

vzájemné vazby a pořadí těchto procesů. Zabezpečit jejich kritéria tak, aby jako celek 

působili efektivně. Musíme také mít zajištěné zdroje informací, které jsou potřebné pro 

fungování všech procesů a také pro jejich měření. Díky tomu můžeme uplatit cyklus 

neustálého zlepšování. 

1.  PROCESY ŘÍDÍCÍ 

Řídící proces je proces, ve kterém se řídí a plánuje budoucí přidaná 

hodnota. Musí být v souladu s požadavky dané legislativy. Musí také obsahovat 

všechny odpovědnosti a práva vzájemné zastupitelnosti. Z výsledků podpůrných 

procesů by se také měla přijímat opatření k neustálému zlepšování. Do vstupu 

procesu jsou zahrnuty i představy a vize majitelů společnosti. 

Jako výstup tohoto procesu jsou podklady, které slouží k strategickému 

rozhodování a plánování. Procesy, k neustálému zlepšování systému jakosti ve 

firmě. 

2. PROCES REALIZAČNÍ 

Jedná se o proces, jenž je nosný pro celou organizaci. Prostřednictvím 

tohoto procesu se realizují požadavky zákazníka. Na konci tohoto procesu by 

měla být přidaná hodnota pro zákazníka. 

3. PROCESY PODPŮRNÉ 

Podpůrné procesy mají za úkol měření a monitorování procesu i 

produktu. V podstatě celého systému jakosti ve firmě. Jakmile podpůrné procesy 

identifikují neshody, dávají podněty k opatření a nápravě. Také dávají podněty 

ke zlepšování. 

Výstupem je tedy poskytnutí podpůrných činností pro realizační proces. 

Měřením systému různými metodami. Například Paretův diagram. 

Vstupem by naopak měly být mimo jiné i požadavky zainteresovaných 

stran na trhu před i po dodání produktu. 

 

Na základě výše uvedeného jsem sestavil schéma, jak jsou realizovány 

rozhodující procesy ve společnosti. Sestavil jsem jej na základě rozhovorů s jednateli, 

vlastních zkušeností a zvyklostí s firmy. Firma totiž nemá sestaveno schéma procesu. I 
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proto nevědomky nedokáže zlepšit systém jakosti podle stanovených cílů. V závěru této 

kapitoly budou uvedeny důvody a v návrhu řešení se pokusím navrhnout optimální 

návrh na zlepšení celkového procesu. 

 

 

Obrázek 6: Procesy ve společnosti. Zdroj: (6) 

V podniku jsou procesy na velmi slušné úrovni. Ovšem při analýze jsem zjistil, 

že společnost nemá zpětnou vazbu od zákazníka na podpůrné procesy po tom, co je mu 

výrobek dodán! To pokládám za velmi tragické řešení, které si vyžaduje okamžitou 

nápravu. Jednak není zjišťována spokojenost zákazníka s produktem, jeho případné 

návrhy na zlepšení produktu, nebo díky pozorování a následné analýze vylepšení 

produktu pro lepší prodejnost produktů 

3.3 Administrativa v systémech managementu jakosti (Dokumentace) 

Společnost má částečně zpracovaný a zdokumentovaný systém jakosti. Na 

obrázku číslo 7 vidíte jak má struktura dokumentace vypadat. V další části této kapitoly 
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díky analýze součastného stavu zjistíme, kde má společnost nekorektně zpracovanou 

dokumentaci a s tím navazující problémy. 

 

 

 

Obrázek 7: Úrovně dokumentace ve společnosti. Zdroj: (6) 

 

I. První úroveň má obsahovat příručku jakosti – Obsahují odkazy na související 

dokumenty II a III úrovně. Tyto úrovně jsou základním stavebním prvkem 

systému jakosti. Nestačí mít pouze dobře zpracovanou příručku jakosti. 

Dokumentace musí vyjít z nižších úrovní. 

II. Obsahuje směrnice, kde je detailní popis procesů. Ty potom podrobně popisují 

činnosti, odpovědnosti a postupy, které jsou udané v příručce. Dokumenty na 

sebe vzájemně odkazují. 

III. Obsahuje dokumentaci interního charakteru (zápisy z porad, provozní řády). 

Také obsahuje výkresovou dokumentaci, formuláře a tabulky. 

 

V dokumentaci by se mělo pracovat vždy pouze s platnými dokumenty. Seznam této 

platné dokumentace je uveden v Příručce jakosti. Firma ovšem vypracovanou příručku 
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jakosti NEMÁ! Nejsou proto správně vedeny některé provozní záznamy. Hlavně 

z reklamací, které pak slouží jako opatření k nápravě. K tomuto problému se ještě 

vrátíme v pozdějších částech práce. Nicméně některé části dokumentace jsou vedeny 

zcela korektně. Mluvíme tu o dokumentaci I a II úrovně, které jsou základním 

stavebním kamenem pro příručku jakosti. Vzhledem ke dlouholeté praxi firmy je velmi 

dobře vedena výkresová dokumentace, veškeré formuláře a tabulky a provoní řády. 

Nejsou ale vedeny žádné záznamy z porad všech tří jednatelů. Díky tomu se stává, že 

není z jednání u všech stejný závěr. Chci také poukázat na vážné nedostatky v 

dokumentaci II úrovně, což také souvisí se špatnou organizační strukturou společnosti. 

Nejsou zde jasně definované činnosti (jen asi polovina) pravomoci a odpovědnosti. 

Není tedy v určitých případech jasné kdo má co řešit. Bude potřebné navrhnout nové 

uspořádání, kde budou jasně definované úseky, odpovědnosti a pravomoci. Nejsou také 

zvládnuté postupy reklamací a zmetkovosti. Této části věnujeme samostatnou kapitolu, 

protože se jedná o jeden z cílů managementu. 

3.4 Pravomoci a povinnosti 

Za systém jakosti jsou zodpovědní jednatelé společnosti. To je dle mého názoru 

chybné řešení. Je potřebné zvolit popřípadě vytvořit úseky (například úsek pro jakost) 

kde bude jedna osoba odpovědná za jednotlivé části systému jakosti. Jeho pravomoci a 

odpovědnosti by pak měli být stanoveny v organizačním řádu společnosti. Měla by být 

vytvořena dokumentace, kde budou jasně dány všechny úrovně s návaznostmi a 

delegováním pravomocí včetně povinností. 

3.5 Jakost výrobků a jejich kontrola 

Kontrola jakosti ve firmě je stanovena následujícím způsobem. Chci jen 

zdůraznit, že kontrola sice v podniku funguje, ale její výsledky nebyli nikdy podrobené 

žádné analýze 

 

3.5.1 Kontrola na vstupu 

Dodávka na vstupu se nepoužije, jestliže její doklady, jakost a její osvědčení o 

materiálech nebo atest nebyly předloženy s dodávkou. Potom by nemohlo být zaručeno 

to, že odpovídají požadovaným specifikacím. Nemuseli by tedy být vyhovující. Pokud 
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kvalita bude odpovídat požadavkům zákazníka a výroby, vstupní kontrola je skončena. 

Pokud by ale záznam ukázal, že kontrola kvality během výrobního procesu není na 

požadované úrovni, pak se tato kontrola provádí přísněji. Pokud se přijde na vadu 

během výrobního procesu, nevyhovující dodávky se skladují odděleně a příslušně se 

označí. 

3.5.2 Provozní kontrola 

Pokud výrobek projde bez závad celým výrobním procesem, tak se příslušně označí. 

Je zde uplatňovaný systém kontroly na každém pracovišti. V přípravně materiálu se 

kontroluje kazovost celého materiálu, před rozdělením na menší díly. Jakmile dorazí na 

další pracoviště, tak pracovník zkontroluje bezchybnost celého dílu po předcházející 

úpravě a poté dokončí výrobek. Jakmile dokončí výrobek, tak provede ohledání 

výrobku. Jestliže určí výrobek bez závad, označí jej na příslušném místě číslicí svého 

pracoviště. Každé pracoviště má své označení kvůli případnému snadnému dohledání, 

pokud by se projevily nějaké nedostatky. Odešle se na kompletaci, kde jsou všechny 

výrobky shromaždovány podle zakázek. Zde se při kompletaci provede spěšná kontrola. 

Pokud je na výrobku během výrobního procesu shledána závada, výrobek se vyřadí a 

skladuje odděleně. Pokud je zákazník ochoten přijmout výrobek v určité toleranci, tak 

jej označí a za zvláštního uvolnění uvolní. 

 

3.5.3 Výstupní kontrola 

Tuto kontrolu v expedici provádí k tomu proškolený pracovník. Zjistí, zda byly na 

výrobku během výrobního procesu provedeny všechny kontroly, které jsou předepsány 

plánem na kontrolu. Zkontroluje, jestli jsou také zaznamenány příslušnými pracovníky 

v průvodce. Zkontroluje obal a označení. Jestliže je vše v pořádku, označí výrobek a 

podepíše, že byla kontrola provedena do průvodky. 

 

Takto je zajištěno: 

 Všechny kontroly ve výrobním procesu jsou provedeny správně 

 Je dostupná veškerá potřebná dokumentace 

 Kvalita je odpovídající 
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3.5.4 Nalezení a následné vyřazení materiálu nebo výrobku 

Pokud je identifikován nevhodný materiál do výroby, materiál se vyřadí z výroby. 

Je onačen červeně a skladován odděleně, aby se zabránilo jeho opětovnému použití. 

Napíše se na něj "REKLAMACE K DODAVATELI". Následně je kontaktovaný 

dodavatel a ten dle dohody buď:  

a. Materiál převezme při své další dodávce 

b. Materiál je odeslán zpět. 

Pokud nějaký zaměstnanec shledá vadu na výrobku, tak ji zaznamená do 

průvodního listu. Řádně označí a odnese do vymezeného prostoru. 

3.5.5 Zmetkovitost 

Zmetkovitost bych vyhodnotil jako jednu z nejvíce kritických částí v podniku. Do 

zmetkovitosti jsou dle mého názoru počítány chybně všechny špatně vyrobené nebo 

reklamované výrobky. Dle mého názoru by měla být v souvislostech této firmy 

zmetkovitost chápána jako nedílná součást každé výroby. Jejíž část jde jen velmi málo 

ovlivnit. Rozhodně do ní nemůžeme započítávat i reklamované výrobky. Tyto kategorie 

je nutné oddělit poté analyzovat a přijmout opatření. 

 

Po oddělení kategorie zmetkovitosti a reklamací bych rozdělení vypadalo následovně: 

A. Zmetkovitost 

 Napoví nám, zda li jsou dodrženy technologické postupy. Pokud analýza odhalí 

opak, je potřeba upravit výrobní proces, aby došlo ke snížení na požadovanou 

úroveň. 

Vady způsobené technologickým postupem, které jdou ovlivnit jen částečně. 

 zlomení jehel 

 chybné podání podavačem (udává výrobce) 

 rozseknutí materiálu jehlou  

 chybné zastřihnutí a znehodnocení výrobku. 

 poskočení podavače pily a následné rozříznutí materiálu 

 

Tyto vady se nedají žádným způsobem předvídat, a způsobí znehodnocení výrobku. 

Dají se vyjádřit v nákladových cenách a v prodejních cenách. Musíme je ale odečíst od 
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celkového počtu reklamací. Naštěstí firma vede zápisy o každé vadě, tím se dají vady 

snadno rozdělit.  

 

 

Graf 1: Celkový počet zmetků a reklamací. Zdroj: Vlastní 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Tabulka celkového počtu vadných výrobků (Zmetkovitost + reklamace). 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 3: Tabulka po odečtení zmetků. Pouze reklamace. Zdroj: Vlastní 

 

Tabulka po odečtení zmetků. 
Pouze reklamace 

  
Rozdíl 
09 

Rozdíl 
10 

leden 346 366

únor 385 384

březen 269 403

duben 332 393

květen 335 418

červen 378 305

červenec 398 353

srpen 464 342

září 327 387

říjen 301 401

listopad 325 418

prosinec 212 265

Tabulka celkového počtu 
vadných výrobků 
(Zmetkovitost + reklamace) 

   2009 2010

leden 380 385

únor 411 396

březen 302 425

duben 364 416

květen 389 455

červen 402 339

červenec 428 377

srpen 490 383

září 348 406

říjen 330 431

listopad 356 429

prosinec 240 280
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Graf 2: Porovnání rozdílu po odečtení reklamací od výrobních vad 2009. Zdroj: 

Vlastní 

 

 

 

Graf 3: Porovnání rozdílu po odečtení reklamací od výrobních vad 2010. Zdroj: 

Vlastní 

Z grafů je patrné, že zmetky ve výrobě a to jak ve sledovaném období roku 2009 tak 

roku 2010 netvoří podstatnou část znehodnoceného zboží. Je to vše v toleranci 

managementu, který se nechce zabývat výrobními vadami, které jsou pod 2% výroby. 

Ve většině případů se to při výrobě 4000ks měsíčně pohybuje okolo 1%. Je tedy zřejmé, 
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že je nutné se zaměřit na příčiny reklamací výrobků. Provést důkladnou analýzu a 

opravit chybně fungující procesy. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Vyjádření celkových zmetků v nákladových a prodejních cenách. Zdroj: 

Vlastní 

 

Vyjádření pouze reklamací  

V nákladových cenách 
V prodejních 

cenách 

  2009 2010 2009 2010 

leden 38060 40260 57090 60390 

únor 42350 42240 63525 63360 

březen 29590 44330 44385 66495 

duben 36520 43230 54780 64845 

květen 36850 45980 55275 68970 

červen 41580 33550 62370 50325 

červenec 43780 38830 65670 58245 

srpen 51040 37620 76560 56430 

září 35970 42570 53955 63855 

říjen 33110 44110 49665 66165 

listopad 35750 45980 53625 68970 

prosinec 23320 29150 34980 43725 
Tabulka 5: Vyjádření celkových reklamací v cenách. Zdroj: Vlastní 

 

Chybné vyjádření celkových vadných výrobků 

V nákladových cenách 
V prodejních 

cenách 

  2009 2010 2009 2010 

leden 41800 42350 62700 63525 

únor 45210 43560 67815 65340 

březen 33220 46750 49830 70125 

duben 40040 45760 60060 68640 

květen 42790 50050 64185 75075 

červen 44220 37290 66330 55935 

červenec 47080 41470 70620 62205 

srpen 53900 42130 80850 63195 

září 38280 44660 57420 66990 

říjen 36300 47410 54450 71115 

listopad 39160 47190 58740 70785 

prosinec 26400 30800 39600 46200 
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Zkreslení způsobené součtem vad 

V nákladových cenách 
V prodejních 

cenách 
  2009 2010 2009 2010 

leden 3740 2090 5610 3135 

únor 2860 1320 4290 1980 

březen 3630 2420 5445 3630 

duben 3520 2530 5280 3795 

květen 5940 4070 8910 6105 

červen 2640 3740 3960 5610 

červenec 3300 2640 4950 3960 

srpen 2860 4510 4290 6765 

září 2310 2090 3465 3135 

říjen 3190 3300 4785 4950 

listopad 3410 1210 5115 1815 

prosinec 3080 1650 4620 2475 

 

Tabulka 6:Rozdíl v cenách  u chybného vyjádření. Zdroj: Vlastní 

 

Z předcházejících třech tabulek je patrné, jak sloučení zmetků s reklamacemi 

zákalků může zkreslit výslednou analýzu. Aby byla analýza provedena správně, a také 

správně vyhodnocena musí obsahovat relevantní data. Mohlo by se nám stát například 

to, že nám do důležité menšiny faktorů Paretova diagramu přibude výskyt další vady, 

která ve skutečnosti do důležité menšiny faktorů nespadá. 

 

B. REKLAMACE 

Díky sloučení reklamací a zmetků byl výsledek poněkud skreslený, a nedala se 

přezkoumat jeho relevantnost. Společnost naštěstí vedla záznamy o tom, kde byly 

reklamované výrobky používány a jaká se na nich projevila vada. Bohužel tyto údaje 

byly jen shromažďovány a již dále nevyhodnocovány. Díky tomu byly stále opakovány 

ty stejné procesní chyby. Pokládám tedy za důležité na tyto údaje aplikovat nástroj 

managementu jakosti, zhodnotit výsledky a navrhnout opatření, které povedou ke 

snížení počtu reklamovaných výrobků. 
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3.6 Odpovědnost managementu 

 

Vedení společnosti chce zákazníkům nabízet nejen kvalitní produkt, ale snaží se 

také splnit požadavky zainteresovaných stran a zákazníků. Pokud chce tyto požadavky 

splnit, musí dojít k určitým změnám v oblasti systému jakosti. Změnit se musí 

organizační struktura společnosti, která je pro dané požadavky nevyhovující. Musí být 

zajištěné zdroje pro cíle a politiku jakosti. Ovšem na co není moc dbáno a je velmi 

důležité je tyto zdroje sledovat, analyzovat, měřit činnosti, procesy a postupy. Na 

základě těchto měření a analýz musejí být prováděny změny a vylepšení v systému 

jakosti. 

3.6.1 Zaměření na zákazníka 

Společnost si klade jako prioritu uspokojování potřeb zákazníků. Je důležité vnímat 

tyto požadavky a vkládat je jako pravděpodobný vstup a výstup procesu realizované ve 

společnosti. Každý požadavek musí být přezkoumán ze všech pohledů. Jednak platné 

legislativy a konkrétních požadavků. Z pohledu výrobních možností, z pohledu 

technických možností a splnitelnosti. Takto získané poznatky jsou předány pomocí 

interní komunikace. Celkové plnění zákaznických požadavků je monitorováno a měřeno 

v rámci jednotlivých procesů. 

3.6.2 Politika jakosti 

Politika jakosti ve firmě považuje za svůj hlavní cíl zabezpečení a řízení kvality. 

Snaží se tak zabezpečit si lepší pozici na stále náročnějších domácích i zahraničních 

trzích. Společnost se snaží uspokojit potřeby všech zainteresovaných stran za poskytnutí 

co největší kvality ve všech částech předmětu podnikání. Vedení společnosti v tomto 

souladu stanovilo svoji politiku jakosti v podniku. Celková politika jakosti je 

zpracovávána jednateli společnosti. Jednatelé také přezkoumávají politiku jakosti a 

snaží se ji trvale vylepšovat.   

3.6.3 Cíle jakosti 

Každý rok jsou stanoveny cíle jakosti. Ty jsou sestavovány vedením společnosti ve 

spolupráci se zaměstnanci. Vychází z politiky jakosti a firma se jej snaží definovat 

pomocí jednoduché pomůcky SMART. Snaží se tedy o cíle, které jsou měřitelné, reálné, 



 40

časově zvládnutelné a specifické. S uvedenými cíli jsou obeznámeni všichni 

zaměstnanci. 

 

Hlavní cíle pro rok 2011 jsou:  

 Připravit a odevzdat žádost do EU na stavbu nové výrobní haly 

 Snížit vysoké procento reklamací o 3% 

 Vyřešení nárůstu reklamací (nalezení příčin nárůstu) 

 Dokončit dokumentaci a započíst přípravy na certifikaci z řady ISO 9000 

 Rozšířit produktové portfolio o varianty výrobků 

 

Dílčí cíle pro rok 2011 jsou: 

 Sledování nákladů na jakost: interní školení, externí školení 

 Získávání nových zákazníků 

3.7 Identifikované problémy společnosti 

 Rychlý růst firmy a s tím spojené problémy. Není dostatek kvalifikovaného 

personálu. Je potřebný určitý čas na proškolení. 

 Prozatím malé zkušenosti s maloobchodem 

 Chybně definovaná organizační struktura 

 S tím spojené špatné delegování pravomocí 

 Neexistence úseku jakosti 

 Neucelená dokumentace  

 Není příručka jakosti 

 Smíchané zákaznické reklamace se zmetky z výroby a s tím spojené následné 

problémy jako je špatná identifikace problému v procesu 

 Nárůst reklamací 

3.8 Cíle práce 

 

První kapitolou v mé diplomové jsou teoretická východiska práce. V této části práce 

jsem načerpal nutné znalosti k porozumění dané problematiky. V druhé části práce jsem 

provedl analýzu součastného stavu, které vyústilo v identifikaci problémů společnosti. 



 41

Vis kapitola 3.7. Na základě těch to identifikovaných problémů navrhnu řešení pro 

danou situaci.  

Cílem mé diplomové práce je sjednocení stávající dokumentace a její doplnění, což 

vyústí v novou organizační strukturu, kde budou jasně definovány pravomoci, 

povinnosti a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. Mnou kompletně navržená 

organizační struktura povede ke správnému fungování procesů. Dále také bude 

obsahovat shodu se strategií jakosti v podniku.  

Provedu analýzu zvýšeného počtu reklamací metodou Paretova diagramu. Ten mi 

pomůže určit priority, na které je potřebné se zaměřit (produkty či proces), aby bylo 

možné dosáhnout zlepšení. Na základě této analýzy také navrhnu konkrétní opatření. 

Věřím, že tyto informace budou vedení společnosti k užitku a alespoň část převedou do 

praktického využití. 
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4 Návrh vlastního řešení 

 

V předchozí kapitole jsem provedl analýzu jakosti v podniku. Z této předchozí 

analýzy vyplývá, že se společnost nemůže orientovat pouze na zákazníka, ale je potřeba 

dohlížet a neustále vylepšovat také na procesy uvnitř společnosti. To byl také jeden 

z hlavních důvodů výběru mojí závěrečné práce. Firma nemá s žádným certifikovaným 

systémem jakosti žádnou zkušenost. Velká část procesů je zde řízena intuitivně a ne 

vždy zcela stejně. Z tohoto důvodu vypracuji novou organizační strukturu, která 

poskytne přesně definované procesy ve společnosti. Úpravou organizační struktury 

vytvořím úsek pro jakost, který zde prozatím vůbec nefiguroval. Určíme a definujeme 

také ostatní procesy, které ještě firma nemá definovány, a tím v konečné fázi přispějeme 

k rozmachu firmy. 

Dále provedu v souladu s cíly jakosti společnosti provedu analýzu reklamací 

podle Paretova diagramu. Pomocí příčin a následků identifikujeme zdroj potíží. 

Následně navrhnu úpravu procesu tak, aby to vedlo ve výsledku ke snížení počtu 

reklamací. Firma bude moci splnit jeden ze svých cílu jakosti pro rok 2011, umožní jí to 

také ušetřené finanční prostředky použít na rozvoj společnosti. 

 

4.1 Analýza počtu reklamací pomocí Paretova diagramu 

V návaznosti na kapitolu 3.5.5, kde jsem provedl analýzu součastného stavu a 

oddělil jsem od sebe vady, které byly rozpoznány na výrobě. Podle používaného a dle 

mého názoru funkčního procesu. Na vady odhalené při výrobě a na reklamované zboží 

zákazníky. Podle firemního zdroje, patří mezi hlavní důvody pro reklamaci zboží: 

 Volný šev overloku 

 Prosekaný šev 

 Křivé šití 

 Skvrny na oděvu 

 Nedodržení velikosti 

 Kaz na materiálu 

 Ostatní (zbylé statisticky nevýznamné vady) 
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Vzhledem k faktu, že firma vyrobí průměrně 4000ks oděvů každý měsíc a počty i 

datum reklamovaného zboží jsou za poslední dva roky evidovány vis kapitola 3.5.5 

(vývoj reklamací v roce 2009 a 2010) Můžeme pro Paretův diagram vybrat jeden 

z měsíců a provést srovnání. Analýza bude provedena s těmito naměřenými hodnotami. 

 

Vada četnost 

a Prosekaný šev 80 

b Nedodržení velikosti 15 

c Volný šev overloku 260 

d Ostatní 3 

e Skvrny na oděvu 18 

f Kaz na materiálu 9 

g Křivé šití 33 

suma 418 

 

Tabulka 7: Vady na zboží a jejich četnost. Zdroj: Vlastní 

 

V tabulce jsou jednotlivým vadám přiřazeny písmena pro lepší orientaci. Každá 

vada také obsahuje svoji četnost za měřené období.  V následujícím kroku vypočítáme 

jak se která vada podílí na ztrátách. Poté pomocí sumy četností zjistíme jejich sumu. 

Následně z těchto naměřených hodnot zjistíme relativní kumulované ztráty v %. 

 

 
Vada četnost 

Y finanční ztráty 

(%) 

Kumulativní 

ztráty 

Y Kumulativní ztráty 

(%) 

c Volný šev overloku 260 62,20% 260 62,20% 

a Prosekaný šev 80 19,14% 340 81,34% 

g Křivé šití 33 7,89% 373 89,23% 

e Skvrny na oděvu 18 4,31% 391 93,54% 

b 
Nedodržení 

velikosti 
15 3,59% 406 97,13% 

f Kaz na materiálu 9 2,15% 415 99,28% 

d Ostatní 3 0,72% 418 100,00% 

 Tabulka 8: Dle pravidel Paretova diagramu. Zdroj: Vlastní 
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Tyto vypočítané hodnoty z naměřených veličin přeneseme do Paretova diagramu 

příčin a následků. 

 

 

Graf 4 Paretův diagram Zdroj: Vlastní 

 

Do naší životně důležité menšiny faktorů spadají následující vady: 

1. Volný šev overloku 

2. Prosekaný šev 

 

U těchto dvou vad, přesahují finanční ztráty 80%. V další analýze se musíme 

zaměřit na prioritním stanovení příčin a výskytu těchto vad. A neprodleně navrhnout 

řešení, jak tyto vady odstranit.  

 

4.2 Následná analýza faktorů z Paretova diagramu 
 
 V této části se musíme zaměřit na zjištěná fakta. Zjistit jaké důvody vedou 

k výskytu těchto vad. Z Paretova diagramu jsme zjistili, že u dvou typů reklamovaných 

vad dochází k přesahu nad 80%. Tyto vady jsou následující: 
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1. Volný šev overloku 

2. Prosekaný šev 

Abychom mohli lépe porozumět způsobu vzniku tohoto problému, musíme 

pochopit, jak je tento úkon prováděn a co je k tomuto úkonu potřeba znát či umět. Stoj 

vytváří následující stehy. Ty jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Typ stehu 1 2 3 

Forma stehu 

 

Maximální rychlost 
šití 

7000spm 6700spm 6500spm 

Maximální délka 
stehu 

3.8mm(5.9mm) 3.8mm 3.8mm(5mm) 

Maximální výška 
zdvihu patky 

7mm 7mm 6mm 

Rozpich jehel - 1.8, 2.2, 2.5, 3 mm 2, 3, 5 mm 
Maximální šířka 

stehu 
7mm 7mm 7mm 

Diferenciální 
podávání 

0.7-3.0 0.7-3.0 0.7-2.8 

Počet jehel (DC x 
27) 

1 2 2 

Počet nití 3(2) 4 5(4) 

 

Tabulka 9: Typy stehu na overloku. Zdroj: Vlastní 

 

Ve firmě se používá pouze typ stehu číslo 3. A to především z několika důvodů. 

Tento typ je nejpevnější. Obsahuje ve spodní části pojistnou nit, která ulehčuje 

namáhání celého švu jako takového v celé délce.  

4.3 Popis výrobního postupu na stroji 

Do stroje se vkládají dva polotovary k finální úpravě. Stroj tyto dva polotovary 

sevře pomocí patky a podavače, spojí je k sobě a následně začne sešívat. Během tohoto 

procesu stroj automaticky odstřihává přebytečné části obou polotovarů. Pomocí 

automatického podavače si stroj oba polotovary posouvá dle potřeby dál. Na konci je 

sešitý a zapravený výrobek. Na následujícím obrázku vidíme používané stroje ve firmě. 
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Obrázek 9:Overlok s podavačem aodstřihem  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Starší model stroje 

     Obrázek 10: S nástavným ramenem 

4.4 Nalezení důvodu vady výrobku 

Teď, když víme, jak výrobní postup na stroji probíhá, můžeme se začít soustředit na 

vyhledání příčiny v tomto procesu. Z analýzy je patrné, že chyba musí být někde 

v tomto procesu. Abych tuto věc mohl zjistit, musel jsem si položit následující otázky. 

 Ve které části výrobního procesu nastává tato chyba? 

 Co ji způsobuje?  

 Je kvalifikace pracovníků na tuto operaci dostatečná? 

 

Aplikovali jsme zásadu od nejlehčího ke složitějšímu. Proto jsme sezvali postupně 

všechny zaměstnance, kteří na stroji pracují, aby prokázali, jestli jsou dostatečně 

kvalifikovaní a vědí, jak tuto operaci provádět. Pokud by se projevili nedostatky, 

provedlo by se následné školení, které by pomohlo odstranit zbývající nedostatky. 

Ovšem všichni zaměstnanci provádí úkon bezchybně. Ve firmě se pohybují lidé, kteří 
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mají s oborem minimálně 10letou praxi, a zvládnutí tohoto úkonu je jedním ze 

základních předpokladů. Důvod je tedy zjevně někde jinde.  

Na společné poradě kde jsme si položili otázku, co tento stav, kdy je šev volný 

způsobuje? Vzhledem k tomu, že jsme po nějaké době vyloučili téměř většinu možných 

i nemožných příčin, jsme dospěli jednoznačného názoru. Musí se prověřit za pomoci 

servisního technika, jak se při tomto úkonu chová stroj.  

Vzhledem k tomu, že firma nemá svého technika, jsme byli nuceni zavolat 

servisního technika z firmy, která se stará o správný chod strojů. Po příchodu servisního 

technika mu byla vyložena stávající situace, cíle, kterých chceme dosáhnout. Po 

prozkoumání určitého množství reklamovaného zboží, které obsahovalo obě vady, které 

se vyskytovali v důležité menšině faktorů, konstatoval servisní technik tyto poznatky. 

Volný steh může být způsoben následujícími věcmi: 

 Špatnou kvalitou materiálu (v průběhu pracuje, hlavně po prvním 

vyprání) 

 Špatnou kvalitou nití (setkává se poslední dobou často. A to důvodem 

přechodu dodavatelů na levnější zboží z Asie) 

 Špatnou kvalifikací pracovníků 

 Špatným seřízením stroje 

Špatnou kvalitu materiálu jsme vyloučili. A to z následujícího důvodu. Materiál, 

který se používá, i když je dovozový, tak má certifikaci ze státního zkušebního ústavu. 

Vyhovuje požadavkům: 

 ČSN EN 340:2004 na „ochranné oděvy“ 

 PNs 47451963/014/80/96 na stálobarevnost 

 PNJ 565-80-98 na pevnost 

Každá dodávka má své označení a materiál je také předepraný. 

 

Vyloučili jsme také špatnou kvalitu použitých nití. Nitě jsou sice z Řecka, ale je 

to systém jednoho dutého polyesterového vlákna, omotaného po obvodu třemi dalšími. 

Tyto nitě dokonce převyšují stanovené požadavky dle norem. Obsahují taktéž atestaci. 

 

Špatná kvalifikace pracovníků již byla vyloučena. Obsahovala u pár z nich 

minimální nedostatky, ale ty nejsou na tolik závažné, aby způsobili tuto vadu. 



 48

Jediné, co jsme nedokázali sami vyloučit, bylo seřízení strojů. Vzhledem 

k situaci, že ve firmě neexistuje úsek pro jakost, nebo její kontrolu, o stroje bylo 

pečováno až v té chvíli, kdy bylo patrné, že se něco děje. Po kontrole servisním 

technikem, bylo konstatováno, že stroj obsahuje ve vnitřní části pod krytem velké 

množství prachu a nečistot. Ať už od pracovního postupu, kdy dovnitř padají zbytky 

odstřihovaných částic, tak i velké množství prachu skrze prašné prostředí firmy. Díky 

tomuto jevu dochází podle zkušeností servisního technika k postupnému ucpávání 

prostoru, ve kterém se pohybuje patka stroje a jeho automatický podavač. Z tohoto 

důvodu postupem času stroj ztrácí schopnost pevně uchopit požadované díly a 

neposouvá je dostatečnou silou. Díky tomuto jevu pak nedokáže přitáhnout všech pět 

nití, které steh dotahují. Následkem toho vznikne volný šev, který není po dokončení 

operace vidět. Závada se pak projeví ale téměř ihned po používání oděvu, kdy vznikne 

na šev tlak. Podobným způsobem vzniká i druhá nejčastější závada. A to když stroj 

ztrácí svoji schopnost si nadále podávat tovar, tak vlivem nedostatečně rychlého posunu 

se začne několikanásobně prošívat již hotové místo a následkem toho dojde k destrukci 

materiálu a jeho následnému znehodnocení 

 Zaměstnanci ale mají v náplni práce každý den po sobě uklízet pracoviště a to 

včetně stroje, na kterém skončili směnu. Dle námitek technika nestačí pouze ometení 

stroje, a to z následujícího důvodu. Z prvního pohledu je patrné, ze se o stroje velmi 

dobře pečuje. Správně naolejované, dobře udržované, nepřetěžované. Ale nestačí stroj 

pouze omést, a to důvodů nedostatečného přístupu do stroje. Stroje jsou téměř celé 

zakryté a to jak z důvodů ochrany před nečistotami, tak kvůli ochraně dílu a složitému 

seřizování. Aby se zaměstnanec dostal k důkladnému očištění stroje, musel by po směně 

odšroubovat všechny části krytu. Proti tomuto řešení byl ale technik vysloveně proti, a 

to z jednoduchého důvodu. Jednak již měl s touto praxí zkušenosti, kdy ve výsledku 

jezdil každý druhý des seřizovat stroje. Do hlavních částí stroje je přístup znemožněný 

z dobrého důvodu. Jak tedy zabránit tomuto nežádoucímu jevu? Možný způsob ochrany 

navrhneme hned v následující kapitole. 

4.5 Úprava procesu a možný způsob vylepšení. 

Na základě předchozí části je jediným řešením zastavení či omezení znečištění 

strojů. Ovšem tento jednoduchý nápad má v praxi hned několik omezení.  
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1. Stroj již více chránit nejde kvůli dostatečné ventilaci. 

2. Je to dáno technologií výroby  

3. Výrobní postup není možné jakkoliv upravit nebo změnit. 

Jediná možnost je dostatečná prevence. Díky ní by se mělo dosáhnout stálého a 

pevného stisku podavače, a tejně tak i bezproblémový průchod strojem. Tím docílíme 

stále pevného švu za sníženého počtu reklamací. Jak ale stroje dostatečně ochránit, když 

není možné stroje rozdělat? Dle návrhu technika je jediným řešením jeho pravidelná 

návštěva dvakrát týdně. Ovšem po propočítání nákladů na tyto návštěvy to vypadá 

následovně: 

 
 
Přijezd technika 45 Km od Brna do výroby 1500   

Dvakrát týdně 3000   

Dle stráveného času odhadem cca 2-3 h servis 20 strojů   900 

Dvakrát týdně   1800 

Celkem suma za týden bez DPH   4800 

Celkem suma za měsíc bez DPH   19200 
  

 Tabulka 10: Servis na údržbu strojů 

 

Aby toto řešení pro nás bylo přínosem, musel by se počet reklamací vis tab.: 

„Vyjádření pouze reklamací“ z kapitoly 3.5.5 snížit minimálně o takový počet, jaký by 

jsme museli jinak platit za servis. Pokud tedy uděláme aritmetický průměr ztrát 

z reklamací v nákladových cenách za rok 2009 a za rok 2010 vyjde nám následující: 
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V nákladových cenách 

  2009 2010 

leden 38060 40260 

únor 42350 42240 

březen 29590 44330 

duben 36520 43230 

květen 36850 45980 

červen 41580 33550 

červenec 43780 38830 

srpen 51040 37620 

září 35970 42570 

říjen 33110 44110 

listopad 35750 45980 

prosinec 23320 29150 

Suma 447920 487850 
 

Tabulka11: V nákladových cenách 

 Rok 2009 

447920*12=37326,66 Kč 

 Rok 2010 

487850*12=40654,16 Kč 

 

Měsíční průměrné náklady, vyjádřené v nákladových cenách byli za rok 2009: 

37327 Kč a za rok 2010: 40654Kč. Tyto částky jsou poměrně vysoké, ale management 

nikdy reklamace nepodrobil žádné analýze. Díky tomu netuší, o kolik firma přichází 

finančních prostředků. To znamená, že pokud by měla každý měsíc platit za servis 

19200Kč muselo by opatření dopomoci ke snížení počtu reklamovaného zboží 

minimálně v hodnotě: 

 2009 

37327-19200=18127Kč. To je přibližně 48% a to se jedná o minimální procenta. Aby 

opatření bylo efektivní, mělo by to být více.  

 2010 

40654-19200=21454Kč. V roce 2010 je to pro minimální částku již dokonce přibližně 

57,5%. 
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Samozřejmě, že takovéto zlepšení přichází v úvahu, protože pokud spočítáme 

procento reklamací vzhledem k počtu vyrobených kusů, tak zjistíme, že se reklamace ve 

společnosti pohybují lehce nad 10%. Což je číslo velmi vysoké a je to důsledkem 

dlouhodobého neřešení problému. Přece když průměr v tomto odvětví se pohybuje mezi 

3-6%. Toto opatření by mohlo reálně fungovat, ale bylo by zapotřebí nasbírat data, 

provést srovnávací analýzu a na jejímž základě vyhodnotit daný přínos pro společnost.  

Mě osobně se tato možnost nezdála dostatečně efektivní vzhledem k vynaloženým 

prostředkům. Povedlo se mi přesvědčit jednatele, abychom zkusili jinou variantu. 

 

Z tohoto důvodu jsem shledal metodu málo efektivní a nutně jsem hledal 

efektivnější řešení problému, které by bylo dlouhodobě prospěšné a nevyžadovalo by 

tak častou návštěvu technika. Technik se mi při práci na strojích svěřil, že mnohdy 

opravdu pomůže pravidelná údržba. Hlavně aby byl stroj očištěný.  Při další interní 

poradě jsme přemýšlely jak zkusit čistit stroje. Přišla na řadu myšlenka použít na 

každodenní údržbu na stlačený vzduch. Pro ověření této myšlenky jsem vypůjčil 

vysokotlaký kompresor na jeden den před plánovanou návštěvou technika. Důsledně 

jsem s kolegy vyfoukal všechny stroje. Druhý den po příchodu technika a rozdělání 

strojů se technik divil, že stroje neobsahují téměř žádné nečistoty oproti dřívějším 

případům. Zkontroloval patky a podavače. Na všech strojích je musel seřizovat, ale 

čištění strojů jsme prováděli pouze jedenkrát. Jestli to bude mít vůbec nějaký účinek. 

Vypadalo to velice slibně dokonce jsem dostal svolení od jednatelů k nákupu a 

odzkoušení mobilního kompresoru. Vybrali jsme model: Compact-Air 321/20 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obrázek 11: Mobilní kompresor. Zdroj: Internet 
 
Stručné údaje o kompresoru: 

Mobilní kompresor Compact-Air 321/20 
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Plnící výkon 240 l/min. 

10 Bar 

Tlaková nádoba 20 l, 2,2 kW, 230V 

Nákupní cena: 22 500Kč + DPH 

 

Kompresor přišel na firmu 24.2.2011. Pro kontinuitu měření jsme začali 

s denním čištěním od 1.3.2011. Dostupné údaje mám za měření od 1.3.2011 do 

15.5.2011. Pro orientaci, byly výrobky vyráběny za denního čištění jsme začali takto 

vyrobené výrobky označovat, aby se dali v případné reklamaci odlišit od výrobků 

vyrobených dříve. Údaje vypadají následovně: 

 

Tabulka celkového počtu reklamací. 
Srovnání roků 

   Rozdíl 09  Rozdíl 10  2011

leden  346  366  X 

únor  385  384  X 

březen  269  403  298 

duben  332  393  274 

květen  335  418  118  Do 15.5.2011 

červen  378  305  X 

červenec  398  353  X 

srpen  464  342  X 

září  327  387  X 

říjen  301  401  X 

listopad  325  418  X 

prosinec  212  265  X 

 

Tabulka 12: Tabulka celkového počtu reklamací. Srovnání roků 
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Graf 5: Grafické vyjádření změny počtu reklamovaného zboží. 

 

Z nově naměřených hodnot, které jsou uvedeny v tabulce číslo 12 a v grafu číslo 

5 je patrné, že došlo ke snížení počtu reklamovaných výrobků. Pokud půjdeme ještě 

více do detailů, tak zjistíme, že tyto údaje jsou ještě zkresleny staršími várkami 

výrobků. Proto, aby měření bylo co nejpřesnější, označily se nové výrobky ještě 

speciálním symbolem, aby je bylo možné zaznamenávat, a do výsledků měření 

nezasahovaly výrobky, které byly vyrobeny dříve. Údaje ukazuje následující tabulka. 

Tabulka Reklamací pouze nově 
značených výrobků 

% starších 
neoznačených 

výrobků 

2011 2011

X X 

X X 

24% 298 226 

19% 274 222 

nejsou údaje 118 118 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
Tabulka 13: Tabulka Reklamací pouze nově značených výrobků 
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Pro lepší orientaci přidávám ještě hodnoty zobrazené v grafu. 

 

Graf 6: Reklamace po odečtení starších výrobků 

Srovnání výskytu vady za sledované období porovnání 
XI.10 III.11 Pokles výskytu vady 

a Prosekaný šev 80 48 40% 
c Volný šev overloku 260 172 34% 

 

Tabulka 13: Srovnání výskytu vady za sledované období porovnání 

 

Z výše uvedených grafů a tabulek je patrné, že opatření, které bylo zavedeno na 

základě Paretova diagramu, vykazují značné zlepšení u problematických položek. U 

dvou sledovaných závad je prokázané zlepšení 34 a 40% oproti původnímu stavu. 

Očekávám, že tyto údaje se budou ještě nadále zlepšovat. Opatření jsou funkční teprve 

něco málo více jak 2 měsíce. Ne všichni zaměstnanci požadované úkony provádějí 

správně. A neproběhl také ještě servis zařízení, který odhalí, jak velká se projevila 

odchylka stroje. 

 

Rozdíl v nákladech oproti sledovaným obdobím v Kč 

Náklady Kč 

   rok 2010  2011  rozdíl oproti sledovaným obdobím 

Nákladové ceny  47190  24860 22330 

Prodejní ceny  70785  37290 33495 

Tabulka 16: Rozdíl v nákladech oproti sledovaným obdobím v Kč 
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Pokud tyto čísla převedeme na Kč, dostaneme velmi zajímavou úsporu, kterou 

dosáhneme s minimálními náklady. Musím ještě zdůraznit, že se jedná o měsíční 

úsporu. A to jsou opatření teprve v prvních dvou měsících. Očekávám zlepšení okolo 

20% 

4.6 Návrh celkových procesů ve firmě a související požadavky  

V této části se zaměřím na splnění zbylých cílů práce. To znamená, že navrhnu 

mapu procesů ve firmě a s tím související kartu procesů. V návaznosti na to navrhnu jak 

by měla vypadat organizační struktura s detailními popisy pracovních funkcí. Ve firmě 

není přesně definováno, kdo co dělá, jaké má přesné pravomoci a hlavně povinnosti. 

Z tohoto důvodu to pokládám také za velmi důležitou část práce, bez které se nemůže 

firma nadále rozvíjet. Jako poslední krok nastíním, jak by v budoucnu měla vypadat 

struktura příručky jakosti, kterou firma nevlastní. Provedu pouze holou konstrukci 

kapitol, a to z důvodu rozsahu příručky, která by přesahovala rozsah této práce včetně 

stanovených cílů. 

4.6.1 Navržená univerzální mapa procesů a následná karta procesu 
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Obrázek 12: Mapa procesu KaPO-oděvy s.r.o. 

Procesy navrhnuté tak, aby byli funkční. Pokud se ve firmě budou řídit těmi 

zásadami a postupy, tak musí daný proces fungovat správně. V následující podkapitole 

navrhneme v tomto souladu organizační strukturu.  
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Tabulka 14: Karta procesu 

4.6.2 Organizační struktura  

Na základě analýzy součastného stavu v kapitole 3 jsem zjistil, že podniku 

chyběla blíže definována organizační struktura. Na základě toho nebylo přesně 

definováno, kdo má jaké práva a povinnosti a nastávali situace, kdy řešení byť zdánlivě 

jednoduchého problému se stal téměř neřešitelný problém. V této kapitole definujeme 

pravomoci a vzájemné vztahy zaměstnanců, kteří ovlivňují a řídí jakost v podniku. Dále 

jsou stanoveny popisy jednotlivých funkcí.  

 
Obrázek 13: Organizační struktura společnosti 
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1 Ředitel Zodpovědnosti: 
• Řídí společnost 
• Zajišťuje podmínky pro efektivní práci podřízených 
zaměstnanců 
• Zabezpečuje financování chodu firmy 
• Podepisuje příkazy k úhradě faktur 
 
Pravomoci: 
• Schvaluje obchodní plán společnosti 
• Schvaluje nabídky s marží nižší než 10% 
• Schvaluje nabídky nad 500000 tis. Kč 
• Schvaluje nabídky se lhůtou splatnosti nad 6 měsíců 
• Veškeré další pravomoci v rámci platné legislativy 
 
Potřebná kvalifikace 
• Středoškolské s maturitou, lépe VŠ 
• Aktivní znalost AJ nebo NJ 
• Řidičský průkaz skup. B 
 
V nepřítomnosti zastupován Obchodním ředitelem 

1.1 Vedoucí obchodní 
manažer 

Zodpovědnosti: 
• Sestavuje obchodní plán společnosti a zajišťuje jeho 
plnění 
• Navrhuje nové obchodní aktivity 
• Rozhoduje o účasti na kongresech a prezentačních 
akcích 
• Řídí a kontroluje činnost jednotlivých obchodních 
zástupců 
• Sjednává zakázky a přiděluje je jednotlivým 
obchodním zástupcům 
• Vede agendu zápůjček. 
 
Pravomoci: 
• Schvaluje nabídky s marží 10-20% 
• Schvaluje nabídky s lhůtou splatnosti do 6 měsíců 
• Schvaluje služební cesty obchodních zástupců 
v tuzemsku 
• Schvaluje nákup zboží na uzavřené obchodní 
smlouvy 
• Schvaluje dovolené obchodních zástupců 
 
Potřebná kvalifikace 
• Středoškolské s maturitou 
• Řidičský průkaz kat. B 
• Aktivní znalost Aj nebo NJ 
 
V nepřítomnosti zastupován ředitelem 

1.1.X Obchodní manažer Zodpovědnosti: 
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• Zabezpečuje uzavírání obchodních smluv se 
zákazníky 
• Řídí jemu přidělené obchodní projekty 
• Zajišťuje a zodpovídá za nákup zboží 
• Zajišťuje účast na kongresech 
 
Pravomoci: 
• Předkládá nabídky s marží nad 20% 
• Předkládá nabídky s lhůtou splatnosti do 3 měsíců 
• Předkládá nabídky do 500000 tis. Kč 
 
Potřebná kvalifikace 
• Středoškolské s maturitou 
• Řidičský průkaz kat. B 

1.2 Vedoucí pobočky Zodpovědnosti: 
• Řídí činnost střediska  
• Přiděluje práci lidem na pobočkách a kontroluje její 
kvalitu 
• Zajišťuje kontakt se zákazníky 
• Zajišťuje objednávání na pobočku 
• Odpovědnost za zajištění chodu pobočky 
 
Pravomoci: 
• Schvaluje dovolenou pracovníkům pobočky 
• Objednává zboží 
 
Potřebná kvalifikace 
• Středoškolské s maturitou 
• Školení v oblasti metrologie 
• Řidičský průkaz kat. B 
• Aktivní znalost AJ nebo NJ 
 
V nepřítomnosti zastupován zástupcem pobočky 1.2.x 

1.2.x. Zástupce pobočky Zodpovědnosti: 
• v případě potřeby přebírá zodpovědnosti 1.2 
 
Potřebná kvalifikace 
• Středoškolské s maturitou 
• Servisní školení u výrobce 
• Řidičský průkaz skup. B 
• Pasivní znalost AJ nebo NJ 

1.9. Asistentka Zodpovědnosti: 
• Zajišťuje objednávání zboží dle pokynů obchodních 
zástupců 
• Vykonává činnosti dle pokynů ředitele, obchodního 
ředitele a vedoucího poboček 
• Vede agendy skladu, vydaných a došlých faktur, 
• Vede agendy firemních dokumentů a certifikátů 
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• Spolupracuje na přípravě nabídek, a obchodních 
smluv 
• Vede evidenci došlé a odeslané pošty 
 
Potřebná kvalifikace 
• Středoškolské s maturitou 
• Pasivní znalost AJ nebo NJ 

1.3. Manažer jakosti Zodpovědnosti 
• Zodpovídá za správnost procesu 
• Aplikuje metody řízení jakosti a navrhuje vylepšení 
procesu 
• Hlídá jakost v podniku 
 
Potřebné vzdělání 
• Středoškolské s maturitou lépe VŠ 
 

1.3.1. Interní auditor Zodpovědnosti 
Pravomoci 
Potřebné vzdělání 
• Středoškolské s maturitou 

 
Tabulka 15: Popisy pracovních funkcí 

 V této části kapitoly jsem navrhl chybějící organizační strukturu s jednotlivými 

popisky činností, jejich povinnostmi a pravomocemi. Doplnil jsem tak chybějící část ve 

společnosti. S touto tabulkou musí být seznámeni všichni pracovníci ve firmě. Na 

základě tohoto vyhotovení bude jasné, s čím mají za kým chodit. 

  Na závěr této kapitoly si nastíníme, co by měla obsahovat příručka jakosti. 

Příručka jakosti je základní dokument organizace, který souhrnně podává informaci o 

způsobu a procesech zajišťování systému managementu jakosti v organizaci KaPO-

oděvy s.r.o. Dokumentuje shodu vykonávaných činností organizace s požadavky normy 

ČSN EN ISO 9001(pokud bude v budoucnu firma certifikovat). Příručka jakosti dále 

dokumentuje pravidla, podle kterých jsou řízeny činnosti organizace, postupy nebo na 

tato pravidla odkazuje. Příručka jakosti, včetně souvisejících procesů a postupů, je 

platným dokumentem pro všechny pracovníky organizace. 

Všeobecně: 
Příručka jakosti souhrnně podává informaci o systému managementu jakosti. 

Dokumentuje shodu vykonávaných činností organizace s požadavky normy ČSN EN 

ISO 9001, popisuje pravidla, dle kterých jsou řízeny činnosti organizace – procesy, 

postupy a instrukce nebo na ně odkazuje. 

Dle mého sestavení by příručka jakosti měla obsahovat následující: 



 61

 

Úvod  

1.1 Všeobecně  

1.1.1 Základní identifikační údaje 

1.1.2 Předmět podnikání a oblast použití SMJ 

1.2 Aplikování  

2 Normativní odkazy  

3 Termíny a definice  

4 Systém managementu jakosti  

4.1 Všeobecné požadavky  

4.2 Požadavky na dokumentaci  

4.2.1 Všeobecně 

4.2.2 Příručka jakosti  

4.2.3 Řízení dokumentů 

4.2.4 Řízení záznamů 

4 Systém managementu jakosti  

4.1 Všeobecné požadavky  

4.2 Požadavky na dokumentaci  

4.2.1 Všeobecně  

4.2.2 Příručka jakosti  

4.2.3 Řízení dokumentů  

4.2.4 Řízení záznamů  

5 Odpovědnost managementu  

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu  

5.2 Zaměření na zákazníka  

5.3 Politika jakosti  

5.4 Plánování  

5.4.1 Cíle jakosti  

5.4.2 Plánování systému managementu jakosti  

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

5.5.1 Odpovědnosti a pravomoci  

5.5.2 Představitel managementu  
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5.5.3 Interní komunikace  

5.5.4 Všeobecně  

5.5.5 Vstup pro přezkoumání  

5.5.6 Výstup z přezkoumání  

6 Management zdrojů  

6.1 Poskytování zdrojů  

6.2 Lidské zdroje  

6.2.1 Všeobecně  

6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik  

6.3 Infrastruktura  

6.4 Pracovní prostředí  

7 Realizace produktu  

7.1 Plánování realizace produktu  

7.2 Procesy týkající se zákazníka  

7.2.1 Určování požadavků týkající se produktu, přezkoumání požadavků  

7.2.2 Komunikace se zákazníkem  

7.3 Návrh a vývoj  

7.3.1 Plánování návrhu a vývoje  

7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj  

7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje  

7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje  

7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje  

7.3.6 Validace návrhu a vývoje  

7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje  

7.4 Nakupování  

7.4.1 Proces nakupování  

7.4.2 Informace pro nakupování  

7.4.3 Ověřování nakupovaného materiálu  

7.5 Výroba a poskytování služeb  

7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb  

7.5.2 Validace procesů  

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost  
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7.5.4 Majetek zákazníka  

7.5.5 Ochrana produktu  

7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení  

8 Měření, analýza a zlepšení 

8.1 Všeobecně  

8.2 Monitorování a měření  

8.2.1 Spokojenost zákazníka  

8.2.2 Interní audit  

8.2.3 Monitorování a měření procesů  

8.2.4 Monitorování a měření produktu  

8.3 Řízení neshodného produktu  

8.4 Analýza údajů  

8.5 Zlepšování  

8.5.1 Neustálé zlepšování  

8.5.2 Opatření k nápravě  

8.5.3 Preventivní opatření  

9 Související dokumentace 

 

4.7 Zhodnocení vlastního návrhu i s přínosy 
 

Cílem této práce je jakost v podniku. Kladl jsem si za cíl zjistit příčiny nárůstu 

reklamovaného zboží, porovnat procesy ve firmě zda jsou funkční a případně navrhnout 

jejich zlepšení. Firma měla aplikované určité postupy a metody, které u některých 

případů byli až 25 let neměněné. Tím nechci tvrdit, že to nutně nemuselo fungovat, ale 

vzhledem k tomu, že firma tyto procesy neanalyzovala, tak nemohla tušit jak tyto 

procesy vylepšit. Kladla si správné cíle, ovšem dle mého názoru neaplikovala vhodné 

metody a kroky k tomu, aby mohla provádět cyklus neustálého zlepšování, který je 

nezbytné nutný k tomu, aby si firma udržela neustálý náskok oproti konkurenci, která je 

v dnešní době velmi tvrdá. 

V první části návrhu vlastního řešení jsem se tedy věnoval problematice 

narůstajícího počtu reklamací ve společnosti. Po analýze celého procesu bylo zjištěno, 

že firma pouze archivuje záznamy o provedené reklamaci, ale nikdy na tyto výsledky 
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neaplikovala žádnou metodu, nebo se je nesnažila řešit. Díky dostupnosti dat jsem 

aplikoval metodu Paretova diagramu příčin a následků. Pomocí tohoto diagramu jsem 

identifikoval dvě vady, které spadali do významné množiny. Bylo tedy nutné je 

prozkoumat podrobněji. Postupným procházením výrobního postupu jsme vylučovali 

možné příčiny. Nejprve jsme vyloučily vadu materiálu. Poté se vyloučila možnost 

nekvalitních ostatních surovin. I výrobní procesy a postupy byli dodrženy. Kontrola 

jakosti je také prováděna správně. Ale po podrobnějším prozkoumání výrobní vady a za 

pomoci specializovaného externího technika se podařilo identifikovat příčinu potíží, 

která tuto vadu způsobila. Jednalo se o zanášení části stroje při výrobním postupu. 

Konkrétně o zanášení podavače, který svírá a posouvá výrobek dále do stroje. Díky 

tomuto zanášení nebyl po nějakém čase stroj schopný vyvinout dostatečnou sílu, která 

byla potřebná k dokončení operace. Díky tomu se dostatečně nedotahoval šev stehu. 

Takto výrobní vada nebyla ovšem rozpoznatelná při výstupní kontrole. Projevila se až 

při nošení oděvu. Šev byl volný, a byl náchylný na párání po celé délce. Díky tomu, že 

zpětně tento proces nebyl nikdy analyzován, nemohla firma tento problém identifikovat 

a následně ho začít řešit. Díky nalezení zdroje problémů byla sjednána náprava. První 

možné řešení, které se nabízelo, nebylo zbrkle schváleno, ale hledali se různé možnosti. 

První možnost byla řešit situaci pravidelnými návštěvami servisního technika. Ovšem 

k velké prašnosti prostředí by servisní technik musel provádět návštěvu minimálně 

dvakrát do týdne. To představovalo velké finanční zatížení, které snižovalo efektivitu 

nápravy. Místo toho byla schválena varianta investice ve formě přenosného 

vysokotlakého kompresoru, který se používá k dennímu čištění strojů. Následkem 

tohoto řešení si stroje mohou zachovat parametry déle. Výsledkem tohoto řešení je 

schopnost stroje udržet sílu úchopu déle. Návštěva servisního technika proběhla po 2 

měsících zkoušky a bylo konstatováno, že bude stačit pravidelný servis jedenkrát za tři 

měsíce. Díky tomu, že stroje si mohou déle zachovat sílu úchopu a dotáhnout tak lépe 

stehy, snížil se počet reklamací u povoleného švu o 34% za první měsíc a u 

prosekaného švu způsobeného zaseknutím podavače dokonce o 40%. Pokud toto 

budeme chtít převést do řeči finančních čísel, jedná se zde o úsporu oproti 

sledovanému období v roce 2010 o 22330Kč a to měsíčně! Jedná se o nákladovou 

cenu. Ročně se tedy pravděpodobně bude jednat o částku, která se bude pohybovat 

někde okolo 270 000 Kč. Pravděpodobně ale více. Jedná se o úsporu, která byla 
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realizována za částku nepřesahující 30000Kč! Je až neuvěřitelné, za jak málo se dá 

získat tolik. Ovšem tato situace je způsobena tím, že firma neanalyzovala nikdy tento 

proces, a nesnažila se zlepšit (zjistit, kde je „zakopaný pes“). Toto jednoduché opatření 

mohla realizovat kdykoliv v průběhu 25roků, co tento produkt vyrábí. Jednoduchým 

násobením, tak můžeme zjistit, kolik mohla firma věnovat finančních prostředků na svůj 

další rozvoj. Tyto peníze už ji ale nikdo nevrátí, a to včetně pověsti u zákazníků, která 

se získává jen velmi těžko. Jako další dílčí cíle práce, byly stanovit organizační 

strukturu, včetně stanovení popisu pracovních funkcí. Firma neměla také definovány 

pracovní pozice, jaké mají tyto pozice pravomoci a zodpovědnosti. Tuto část obsahuje 

druhá část mého návrhu řešení, kde je organizační struktura s jasně daným popisem 

činnosti.  

Dle mého názoru jsem cíle práce splnil. Navrhované řešení je dle mého názoru 

lepší než stávající, což je také doloženo naměřenými výsledky. Tyto výsledky jsem také 

vyjádřil v nákladových cenách podniku. Lépe tak vynikne dosažená úspora finančních 

zdrojů.      
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5 Závěr 

Na závěr provedu celkové zhodnocení mojí diplomové práce.  V první kapitole 

práce jsem krádce představil vymezení problému. Představil jsem také analyzovanou 

firmu. 

V druhé části práce jsem se zaměřil na čerpání teoretických poznatků, které jsou 

nutné k pochopení problematiky jakosti v podniku. Vysvětlil jsem zde, co to znamená 

proces, jaké procesy se používají a k čemu je. Je zde také popsán princip jakosti. Také 

jsem zabrousil do problematiky certifikace jakosti ISO řady 9000. Je zde také popsáno, 

jak má být vedena dokumentace. Jaké má stupně a jaký má účel. Důležitým jsou také 

ale nástroje jakosti, které jsou tu uvedeny.  

Ve třetí části jsem se zaměřil na zkoumání stávajícího stavu ve společnosti. 

Dozvěděli jsme se, jak vypadá struktura managementu jakosti ve firmě, jak fungují 

procesy ve firmě a jaká je jejich struktura. V návaznosti na tuto část jsme prověřili 

dokumentaci ve firmě. Ta obsahovala jen útržkovité informace o právech a 

povinnostech pracovníků. Také jsem zjistil, jak velké procento reklamací vzhledem 

k výrobě společnost má. Na závěr této kapitoly jsme stanovily politiku a cíle jakosti, 

kterou firma aplikuje a chce dosáhnout. Na základě všech těchto informací jsem 

identifikoval problémy ve společnosti, které jsou sepsány v kapitole 3.7 Identifikované 

problémy ve společnosti. Na závěr jsem si stanovil cíle práce. Tyto cíle budou nadále 

zpracovávány v další kapitole, kde navrhnu možné způsoby řešení. 

 V části návrhu svého vlastního řešení jsem použil všechna nashromážděná fakta 

a vědomosti. Díky tomu jsem použil jeden ze sedmi nástrojů jakosti konkrétně Paretův 

diagram k analýze příčin vysokého počtu reklamací. Díky tomuto nástroji se mi povedlo 

identifikovat důležitou množinu faktorů, která se musela řešit. Následkem toho byla 

úprava výrobního postupu ve společnosti. Díky této úpravě se oproti předcházejícímu 

stavu dosáhlo úspory cca 270 000Kč ročně. Tento údaj je pouze výsledkem odhadu 

z prvních dvou měření. Očekávám ale v dalších dvou měsících zlepšení řádově ještě 

minimálně o 20%. Tím se mi povedlo splnit i jeden z cílů politiky jakosti podniku. Na 

rok 2011 měli stanovený cíl snížení počtu reklamací o 3% z celkového počtu 

vyrobených kusů. Firma měla v předcházejících letech ztráty z reklamací + zmetky cca 

10% z objemu výroby. Pokud by si dosavadní naměřené hodnoty udržely svůj 

stav,(předpokládá se spíše zlepšení) tak to bude znamenat snížení celkového počtu 10% 
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na hranici 4%! Tento údaj bude znamenat zlepšení dokonce ještě o 3% více, než byl 

plán managementu firmy. Následně v návaznosti byla upravena i stávající organizační 

struktura. Bylo zde definováno jaká má kdo práva a povinnosti, kdo koho zastupuje 

v případě nepřítomnosti atd. 

Tímto dle mého názoru jsem splnil své cíle diplomové práce. A to jak dílčí tak 

hlavní cíle. V případě počtu reklamovaného zboží, dokonce nad plán podniku pro rok 

2011.  
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