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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce se zabývá Moderními metodami řízení kvality. V teoretické části 

shrnuje principy a mechanismy jednotlivých metod, které tvoří hlavní část 

této bakalářské práce. Specificky se jedná o Moderní řízení kvality produktu, Kanban a Osm 

disciplín řešení problému. Zde se jednalo především o literární rešerši výše zmíněných metod. 

V praktické části, která byla vypracovaná ve spolupráci se společností 

ZETOR TRACTORS a.s., došlo k porovnání jednotlivých metod. Také byla vytvořena 

případová studie. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Moderní plánování kvality produktu, Kanban, Osm disciplín řešení problému, 

ZETOR TRACTORS a.s., normy ISO, kvalita 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis is about Modern methods of quality managements. In theoretical part 

are principles of the methods, which are the main part of this bachelor´s thesis. The names 

of these methods are Advanced product quality planning, Kanban and Eight disciplines 

of solving problem. This part is literature review of each method. 

The practical part, which was done in cooperation with ZETOR TRACTORS a.s., 

was about real usage of these methods. Case study was done in this part to. 
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ÚVOD 

"Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti způsobí. 

Genichi Taguchi“ [1] 

 “Nejstarší užití slova „kvalita“ lze dohledat ve starověkém Řecku. Užíval ho filosof 

Aristoteles ve svých spisech, ale nedefinoval ho jako kvalitu produktu, ale definoval 

ho jako kategorii myšlení.“ [1] V praxi a výrobě by byla taková definice nedostačující. Pojem 

kvalita byl definován především rozvojem rukodělné a řemeslné výroby, kdy lidé požadovali 

určitý standard a kvalitu zakoupených produktů. Toto vedlo k postupnému zavádění určitých 

norem a standardů ve výrobě a službách. V povalečném období byl kladen důraz na vytvoření 

systému norem na státní a mezinárodní úrovni kvalitu jsou důležité především normy ISO 

9000, 9001 a 9004. Kdy ISO 9000 definuje kvalitu jako stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních znaků.  

 Řízení kvality v podnicích má nezastupitelný vliv a význam. Projevuje se nejen 

v makroekonomických a mikroekonomických ukazatelích, ale i na kvalitě vyráběných 

produktů. Mezi makroekonomické faktory lze zařadit hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, 

import a export. Budou-li firmy všeobecně vyrábět kvalitnější výrobky a poskytovat lepší 

služby, ovlivní to pozitivně veškeré tyto makroekonomické ukazatele. Lepší výrobek 

lze snadněji prodat či vyvézt do zahraničí, poskytne práci lidem a v neposlední řadě 

to v důsledcích ovlivní i růst hrubého domácího produktu. Do oblasti mikroekonomických 

ukazatelů se řadí cena akcií, náklady a výnosy firem. Výrobek vyrobený na poprvé bezchybně 

vydělá více peněz než výrobek několikrát opravovaný. Podkladem pro tuto myšlenku je studie 

provedena před několika lety v zemích Evropské unie, z které vyplývá, že až 66% všech ztrát 

na trzích lze přisoudit na vrub nízké kvalitě výrobku a nízké spokojenosti z poskytovaných 

služeb. Většina nedostatků vzniká již v předvýrobní fázi.  

První část této bakalářské práce je věnována popisu a literární rešerši tří moderních 

metod řízení kvality, které slouží k zajištění co nejplynulejší výroby a poskytování 

co nejkvalitnějších služeb. Jmenovitě se jedná o metody pokročilého plánování kvality 

(APQP), Kanban a Osm disciplín řešení problému (8D). Kdy především správným 

aplikováním a užíváním metody APQP by byla možnost většině budoucích neshod 

a problémů předejít již v předvýrobní fázi. 

 Užití jednotlivých výše zmíněných metod proběhne v druhé části této bakalářské 

práce. Druhou částí se rozumí srovnání těchto metod a vytvoření případové studie. Srovnání 

a užití těchto metod bude provedeno v rámci spolupráce s firmou ZETOR TRACTORS a.s., 

kdy v rámci mé bakalářské stáže v této společnosti bylo mým cílem pozorovat a popsat řízení 

kvality v jejich závodu v Brně-Lišni. Dílčím cílem, na kterém jsem se domluvil 

s vedoucím mé práce v ZETOR TRACTORS a.s., s panem Marcelem Cíbikem, 

bylo navrhnout alespoň několik nápadů a inovací, jak by šlo řízení kvality 

opět o něco posunout dále a vylepšit. 
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1 METODY ŘÍZENÍ KVALITY 

Každá firma, společnost potřebuje vyrábět své produkty pokud možno napoprvé. 

Jelikož každé pochybení, problém či nevyhovující výrobek dodaný zákazníkovi se prodražují. 

Je nutné dosáhnout co nejkvalitnější výroby. Na tomto se musí pracovat cíleně ve všech 

fázích výroby, nejen ve výrobní části.  

 

1.1 CÍLE PRO ŘÍZENÍ KVALITY 

  Společnosti, firmy či podnikatelé si stanovují své budoucí cíle. Do těchto cílů lze řadit 

budoucí zisky, bonusy, ale lze sem také řadit i cíle v řízení kvality. Cíle v rámci řízení kvality 

lze shrnout do několika základních bodů. 

 Pracovat ve skupině odborníků 

 Pracovat jen na smysluplných a přínosných projektech 

 Získat skutečně významné faktory úspěchu 

 Doložit skutečně dosaženou kvalitu 

 Zefektivnit práci s informacemi, daty a poznatky 

 

1.2 SEDM NÁSTROJŮ KVALITY 

V době ekonomické krize je stále kladen vyšší důraz na co nejefektivnější výrobu. 

Jinými slovy nestačí již pouze kvalitu dokazovat, ale v rámci podniku (výroby) 

se musí neustále zvyšovat a zdokonalovat. K tomu slouží 7 nástrojů kvality, které jsou 

uvedeny v Tabulce číslo 1: Sedm nástrojů kvality[2]. Jejich základní funkcí je stabilizovat 

a neustále zvyšovat kvalitu výroby. Mezi základní možnosti srovnání jednotlivých závodů 

se v automobilovém průmyslu používá počet problémových kusů na milion vyrobených 

(PPM). 

Tabulka číslo 1: Sedm nástrojů kvality 

Sedm nástrojů kvality Smysl metody 

1. Sběr dat a informací Slouží k získání informací a dat o odvedené práci 

2. Vývojové diagramy Grafy vyjasňující posloupnosti jednotlivých činností 

3. Histogramy Jedná se o rozdělení četností 

4. Paretova analýza Identifikace nejvýznamnějších příčin a jejich významu a vlivu 

5. Ishikawův diagram Diagram sloužící k identifikaci příčin problému 

6. Korelační analýza  
Matematický postup sloužící k posouzení zdali existuje vztah 

mezi sledovanými veličinami 

7. Regulační diagram Slouží k znázornění změn procesu 
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1.3 POČET PROBLÉMOVÝCH KUSŮ NA MILION VYROBENÝCH 

Ve všech výrobních procesech se vedení firem snaží o co nejvýkonnější produkci 

při zachování vysoké kvality a konkurenceschopnosti výrobku. Dalším faktorem, 

který je společný pro veškeré závody vyrábějící pro automobilový průmysl, je dosažení 

co nejnižších hodnot ukazatele nazývaného v angličtině Problem per Milion (PPM). 

Užívá se také druhé anglické označení Parts per Milion se stejnou uznávanou zkratkou. 

To jest, jedná se o počet problémových kusů na jeden milion vyrobených. Zákazníci požadují 

samozřejmě co nejnižší PPM, tak aby měli co největší pravděpodobnost toho, 

že jimi zakoupený výrobek bude bezproblémový po garantovanou dobu nebo po jiný 

specifický požadavek. Například počet motohodin, počet ujetých kilometrů, atd.  

Podstatné je však přesně definovat, kdo je zákazník. Zákazníka lze definovat 

takto “zákazníkem je organizace nebo osoba, která přijímá produkt. Produktem přitom může 

být hmotný výrobek, poskytnutá služba, zpracovaná informace.“ [3]. Konečný zákazník 

je ve své podstatě soudce, který rozhoduje o přežití či zaniknutí firmy prodávající mu produkt 

nebo službu. Pokud producent nemá kupce na své výrobky, není z ekonomického hlediska 

možná jeho další existence. Z toho tedy vyplývá, že musí výrobek vyhovovat všem potřebám 

zákazníka v rámci určité cenové kategorie.  

 

1.4 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO NORMALIZACI 

Řízení kvality a management kvality se celosvětové řídí mezinárodními normami ISO. 

Mezi nejdůležitější normy v této oblasti managementu kvality lze zařadit ISO 9000, 9001 

a 9004. Jedná se o normu managementu kvality, řízení kvality a poskytuje širší náhled 

na management a řízení kvality než dvě předchozí normy. Normy ISO vydává Mezinárodní 

organizace pro normalizaci. „V angličtině se tato organizace nazývá International 

Organization for Standardization. Od tohoto anglického názvu se však neodvozuje zkratka 

ISO. Zkratko ISO je z řeckého slova Isos, které lze do češtiny přeložit jako rovnocennost. 

Jedná se o světovou federaci národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě 

ve Švýcarsku. Organizace byla založena 23. února 1947.“ [4] To jest v období po druhé 

světové válce, kdy byl kladen čím dál větší důraz na unifikaci norem na celosvětové úrovni. 

Normy ISO uznávají tři jazyky. Jedná se o angličtinu, francouzštinu a ruštinu. 
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1.5 VLIVY A DOPADY ŘÍZENÍ KVALITY NA SPOLEČNOST 

 „Stabilní ekonomický růst podniku“[5] 

Firmy s moderním řízením kvality dosahují v porovnání s firmami užívajícími 

pouze kontroly kvality v rámci technické kontroly mnohem lepších a prokazatelnějších 

výsledků. Tyto výsledky se projevují nejen externě, ale i interně. Kdy výsledky uvnitř 

společnosti se projevují mnohem rychleji než vnější ukazatele. To jest lze přímo v závodě 

například pozorovat pokles zmetkovitosti výroby mnohem rychleji, než se toto projeví 

u konečného zákazníka. 

 „Management kvality je ochranným faktorem před ztrátami trhu“ [5] 

„Výzkumy realizované v minulých letech uvnitř zemí Evropské unie ukázaly, 

že až 66% všech příčin ztrát trhů padá na vrub nízké kvality výrobků a služeb, přičemž 

podrobnější zkoumání prokázalo rozhodující podíl nedostatků v předvýrobních etapách.“ [5] 

 

 „Kvalita je významným zdrojem úspor energií, materiálů a lidských zdrojů“ [5] 

Typickým a stále opakujícím se problémem mnoha firem je užívání strojních součástí 

s nižší životností, které jsou však levnější než součásti s vyšší životností. 

Toto vede v důsledku k mnohem vyšší poruchovosti strojů. Tedy stroj nebo zařízení 

v poruchovém prostoji netvoří žádné produktivní efekty, jinými slovy nepřenáší zisk. 

Právě, že naopak, vyžadují a vážou na sebe další volné zdroje, které by mohly být využity 

na jiné projekty a přinášet další profit či by se nemusely vůbec využít. 

Cílem a optimem je tedy vytvořit takovou produkci, kde by neexistovaly žádné prostoje, 

zbytečné materiálové a energetické ztráty a veškerá výroba by byla provedena napoprvé. 

Za tímto cílem existuje mnoho metod a systémů řízení výroby, které nám umožňují 

se co nejblíže k tomuto cíli přiblížit. Vždy se však musí brát ohled nejen na názor 

konstruktérů a technologů, ale i lidí ze sekce kvality výroby. 

 

1.6 VYUŽITÍ A VÝHODY METOD ŘÍZENÍ KVALITY 

Vyjdeme-li z normy ISO 9004, tak metody uvedeny v Tabulce číslo 1: Sedm nástrojů 

kvality slouží hlavně pro dosažení udržitelného úspěchu a bezproblémového prostředí 

organizace. Kde udržitelným úspěchem se rozumí výsledek schopnosti organizace 

dlouhodobě dosahovat a udržovat své cíle. Pod pojmem prostředí organizace se rozumí 

kombinace interních a externích faktorů a podmínek, které mohou mít vliv na dosahování cílů 

organizace a jejího chování vůči zainteresovaným stranám. 
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1.7 DĚLENÍ MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO 9000 

Zaměříme-li se podrobněji na jednotlivé fáze vývoje, musely být vyvinuty a užívány 

i jiné sofistikovanější metody. Mezi ně lze zařadit i metody, které jsou hlavní části této 

bakalářské práce. Jmenovitě se tedy jedná o pokročilé plánování kvality, Osm disciplín řešení 

problému a Kanban. Každá z nich se užívá v jiné výrobní fázi. Podrobnější popis a literární 

rešerše budou seřazeny dle dělení v normě ISO 9000, ta dělí management kvality do čtyř 

na sebe navazujících kategorií. 

 plánování kvality 

Do této etapy lze zařadit Moderní plánování kvality produktu. 

 řízení kvality 

Do této etapy lze zařadit Kanban. 

 prokazování kvality 

 zlepšování kvality 

Do obou výše zmíněných lze zařadit Osm disciplín řešení problému. 
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2 MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ KVALITY PRODUKTU 

Anglický název metody je Advanced Product Quality Planning. Do češtiny lze přeložit 

jako Pokročilé (často se také užívá slovo Moderní) plánovaní kvality produktu. Celá metoda 

vychází z americké příručky pro normy tzv. Quality Standard 9000. Tato příručka 

byla ve svých počátcích používána jen v automobilovém průmyslu, ale díky svým 

všestranným kvalitám a přínosům rychle překročila hranice automobilového průmyslu 

a stále ve větší míře se začíná užívat v mnoha dalších rozličných průmyslových odvětvích. 

Jedná se o základní metodu vývoje a návrhu nového produktu u velkých automobilek 

(např. Ford, General Motors a Chrysler). Automobilky vyžadují i od svých dodavatelů 

a subdodavatelů užití této metody. „Účelem APQP je vytvořit plán kvality a vývoje 

pro podporu produkce výrobku nebo služby, která uspokojí potřeby a očekávání zákazníka“. 

[6] 

2.1 PŘÍNOSY PRO FIRMU 

Moderní plánování kvality produktu je strukturovaná metoda, kterou se určují a 

stanovují kroky nezbytné pro zabezpečení toho, že produkt bude vyhovovat zákazníkovi. 

Cílem plánování kvality produktu je usnadnit komunikaci se všemi, kterých se týká včasné 

dokončení všech požadovaných kroků. Podstatnou a nezastupitelnou roli při aplikaci této 

metody zastává angažovanost vrcholného vedení společnosti. Je nutná velmi silná podpora 

firmy, která v důsledku povede k vyšší spokojenosti zákazníka. Plánování kvality má tyto tři 

nejdůležitější přínosy pro firmu. 

2.1.1 „STÁLOST VÝROBY“ [6] 

Předchází se změnám v průběhu výroby, způsobených chybnými kroky ve fázi 

plánováni kvality (špatný návrh výrobního zařízení, nedostatečně proškolená obsluha, 

nedostatečné zásoby materiálu a polotovaru). Jedná se o problémy velkého významu 

a dopadu, kterým však lze předejít správným plánováním. 

2.1.2 „VHODNÉ NASMĚROVÁNI ZDROJŮ“ [6] 

Zdroje musí být nasměrovány k co největší spokojenosti zákazníka. 

Optimální je nastavit materiálový a energetický tok tak, aby bylo dosaženo maximální kvality 

výroby. 

2.1.3 „PRODUKCE KVALITNÍHO VÝROBKU“ [6] 

Možnost produkovat výrobek v co nejkratším čase a za co nejmenší cenu. 

Kvalitní výrobek má menší zmetkovitost, tedy menší počet problémových kusů na milion 

vyrobených. Toto vytvoří lepší výchozí místo při komunikaci se zákazníkem a uzavírání 

nových smluv. 
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2.2 HISTORIE  

„Metoda byla vyvíjena od začátku 80. let 20. století komisí sestavenou z expertů 

tak zvané Velké trojky (General Motors, Ford, Chrysler). Vývoj zabral necelých pět let. 

Analyzovaly se úspěchy japonských automobilek na americkém i celosvětovém trhu. 

Dále se také kladl důraz na přezkoumání stávajících výrobních procesů ve všech výše 

uvedených automobilkách.“ [7] Došli k zjištění, že díky systému kvality ve výrobě 

japonských automobilek se nejen produkují kvalitnější automobily, ale také došlo k poklesu 

nákladu na jejich výrobu. Proto sestavili postup vyhovující jiné mentalitě a zvyklostem. 

Zrodila se metoda APQP.  

2.3 DĚLENÍ POKROČILÉHO PLÁNOVÁNÍ KVALITY PRODUKTU 

APQP se skládá z pěti základních fází. Plánování programu, návrh a vývoj produktu, 

návrh a vývoj procesu, kontrola produktu a procesu a na konec výroba. Jednotlivé fáze mají 

svůj chronologicky a přesně určený řád. Jsou uvedeny v určitém pořadí dle závislosti na sobě. 

Nelze přeskakovat mezi jednotlivými kroky. Je nutno postupovat krok za krokem. 

Grafické znázornění jednotlivých metod je na obrázku č. 1: Dělení Pokročilého plánování 

kvality [15]. 

 

  

Obrázek č. 1: Dělení Pokročilého plánování kvality 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  18  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
2.3.1 PLÁNOVÁNÍ A DEFINOVÁNÍ PROGRAMU 

V této části je nutno propojit potřeby a očekávání zákazníka s podnikovým 

plánováním programu kvality a výroby. Musí se splnit zákazníkovy požadavky, ale zároveň 

se musí zachovat konkurenceschopnost výsledného produktu. To jest, musí se vyrobit 

požadovaný produkt, ale tento produkt musí být konkurenceschopný. Tedy z toho vyplývá, 

že je nutné splnit očekávání a potřeby zákazníka a hlavně je tedy správně pochopit. 

Není podstatné vyrobit něco dle potřeb firmy, ale dle potřeb odběratele (zákazníka). 

VSTUPNÍ ČINITELÉ DO PRVNÍHO KROKU 

Do tohoto programu plánování a definování vstupuje mnoho činitelů. Tyto činitelé 

se s časem mohou měnit, a to dle potřeb zákazníka, nebo podle procesu vývoje výrobku. 

Mezi tyto vstupní činitele lze zařadit body uvedené v Tabulce číslo 2: Vstupní činitelé 

do plánování a definování programu. [6] 

Tabulka číslo 2: Vstupní činitelé do plánování a definování programu 

Hlas zákazníka 
Průzkumy trhu, dotazníky, studie o bezporuchovosti. Lze sem 

také zařadit stížnosti a doporučení z dřívější výroby. 

Studie o 

bezporuchovosti 

výrobku 

Studie bere v potaz výskyt oprav, výměn a zmetkovitosti v rámci 

předem stanoveného časového segmentu 

Benchmarkové studie 
Jedná se o systematický postup k zjištění standardů pro 

porovnání. 

Marketingové studie 
Určuje se zde tzv. Podnikatelský plán a marketingová strategie 

pro plán kvality. 

Vstupy od zákazníka 
Jednotlivé požadavky od zákazníka. Materiál, rozměry, design, 

normy, životnost, atd. 

 

2.3.2 ZÁVĚR A VÝSTUPY Z PRVNÍHO KROKU 

Podstatné u této metody je to, že vstupy z jednotlivého kroku se stávají vstupem 

do dalšího kroku. Tedy je nutno klást zvýšený důraz na jejich čitelnost, srozumitelnost 

a jednoduchou aplikovatelnost. Dále je podstatné rychle určit osobu (pracovníka), 

který zodpovídal za získání těchto informací, které posloužili jako podklad pro výstup. 

Cílem celého prvního kroku je převedení potřeb zákazníka na měřitelné faktory. 

Tak aby firma získala reálný přehled o tom, co zákazník vlastně požaduje 

Měřitelnými faktory se rozumí: rozměry, materiál, užití daného výrobku, kde a kým bude 

užíván. 

Z tohoto vyplývá další podstatný bod prvního kroku a to je předběžný rozpis 

materiálu. Musí se určit, jaký materiál se bude užívat. Vhodný dodavatel. Například u plastu 

je nutno určit jaké množství regranulátů lze užít.  
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2.4 NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTU 

V této sekci se pojednává o prvcích procesu plánování, v jehož průběhu konstrukční 

vlastnosti a znaky dostávají téměř konečnou podobu. V rámci tohoto kroku dojde k vytvoření 

prvních sériově vytvořených prototypů. Jejich funkcí je určení dílčích technologických 

a konstrukčních vlastností. A hlavně je-li výsledný produkt schopen uspokojit zákazníka 

a jeho veškeré potřeby. „Všechna hlediska návrhu by měla organizace zvážit v průběhu 

moderního procesu plánování kvality produktu, i když je návrh vlastnictvím zákazníka 

nebo je sdílen v kooperaci mezi zákazníkem a firmou.“ [6] 

Také se zde určují hlavní specifikace výrobku z hlediska výroby a funkce. 

Toto rozhodnutí má dopad na výslednou hodnotu výrobku. Změna specifikace v pozdějších 

fázích vyvolá velké až neúměrné náklady. Dalším podstatným efektem, který se dá dobrou 

specifikací ovlivnit, je doba, kdy se výrobek objeví na trhu. Na závěr je nutno určit 

realizovatelnost samotné výroby a možnost dodávek v přijatelném množství a kvalitě 

pro zákazníka.  

2.4.1 ANALYTICKÉ A SYSTÉMOVÉ METODY UŽÍVANÉ V DRUHÉM KROKU 

Pro určení, zdali je výrobní proces a technologie výroby správně navržena, 

se v této části užívají různé analytické a systémové metody. Mezi nejpoužívanější lze zařadit 

metody v Tabulce číslo 3: Metody užívané při druhém kroku [6]. 

Tabulka 3: Metody užívané při druhém kroku 

Realizace prototypu Ověření, že veškeré nastavené kroky byly správné. 

Analýza možných způsobů 

a důsledků poruch při 

návrhu produktu 

Analytická metoda k posouzení pravděpodobnosti výskytu 

vady (poruchy) a k určení vlivu této poruchy. 

Technická dokumentace 

Tým kvality má za úkol přezkoumat, zdali veškeré rozměry 

a úkony stanovené v technické dokumentaci byly zohledněny 

ve výrobě. 

Materiálové a technické 

specifikace 

Kontrola, jestli nástroje a zařízení pracují v optimálním 

rozmezí a se správným materiálem. 

 

2.4.2 ZÁVĚR A VÝSTUPY Z DRUHÉHO KROKU 

Hlavním výstupem z druhé kroku mohou být požadavky na nové strojní vybavení 

a nástroje. Tým kvality zodpovídá v této fázi za to, že požadované stroje budou dodány 

v požadovaném čase, kvalitě a množství. Tak aby se zamezilo případným zdržením další 

ověřovací výroby. Také zde již dojde ke konečným návrhům výrobků a stabilizaci rozměru, 

designu a marketingové strategie. 
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2.5 NÁVRH A VÝVOJ PROCESU 

Třetí fáze se zabývá hlavními znaky vývoje výrobního procesu. Dochází zde k splnění 

jednotlivých požadavků a nároků zákazníka na konečný produkt. Dochází zde již ke stanovení 

veškerých výrobních, přepravních a balících procesů.  

2.5.1 ANALYTICKÉ A PROCESNÍ SYSTÉMY UŽÍVANÉ VE TŘETÍM KROKU 

Zde se v rámci APQP systému snažíme o celkový a komplexní výrobní systém. 

Tj. že veškerá výroba poběží v co nejekonomičtějším a efektivnějším cyklu. 

Užívají se zde tyto analytické a procesní systémy uvedené v Tabulce číslo 4: Analytické 

a procesní systémy ve třetím kroku [1]. 

Tabulka číslo 4: Analytické a procesní systémy ve třetím kroku 

Analýza možných způsobů 

a důsledků při návrhu procesu 

Procesní a výrobní systém, k analýze výrobních 

a montážních procesů. 

Kontrolní plány Specifikují se zde kontroly, které budou prováděny 

po ověřování prototypu. 

Analýza systému měření Specifikace toho, jaká součást se kdy a na čem bude měřit 

a kontrolovat. 

Vývojové diagramy procesu Slouží k návrhu a optimalizaci výrobního procesu. 

Normy a specifikace balení Nutno zajistit, že vlastnosti výrobku se v průběhu balení, 

expedice a přejímky nebudou měnit. 

 

2.5.2 ZÁVĚR A VÝSTUPY Z TŘETÍHO KROKU 

Již jsou stanoveny výrobní specifikace výrobku i procesu. V dalších krocích následuje 

validace výrobku a procesu a případná nápravná opatření.  
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2.6 VALIDACE VÝROBKU A PROCESU 

“Zde dochází k ověřovací výrobě. Tedy vytvoří se ověřovací série, nikoliv již pouze 

prototypy. Pomocí tohoto lze určit komplexnější vady a nedostatky výroby. 

Hlavním přínosem ověřovací výroby je validace (ověření shody) mezi výrobkem a procesem. 

Tedy jestli neprobíhají operace bezvýznamné pro výrobek nebo nadbytečné.“ [6] 

Výhodou je také získání většího množství reálných výrobků pro zkoušky, ať již bezpečnosti, 

funkčnosti nebo materiálové. 

2.6.1 PROCES SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY 

Minimální množství v této ověřovací sérii se určuje dle Production part approval 

process (PPAP). Do češtiny lze přeložit jako “Proces schvalování dílů do sériové výroby”. 

Účelem tohoto procesu je, zdali firma je schopna produkovat kvalitní výrobky 

v dlouhodobějším výrobním čase. Opět tato metoda vznikla za spolupráce firem Chrysler, 

Ford a General Motors. 

Pro ověřovací série je již nutno užít sériové nástroje, výrobní prostředí a zařízení, 

prostředky a v neposlední řadě také měřidla. Na ověřovací sérii již budou spolupracovat 

dělníci a operátoři výroby, kteří budou pracovat i za normální výroby. Celkové množství dílů 

vyrobených v této fázi si určí zákazník nebo lze vyjít také z PPAP. Avšak množství 

může být navýšeno rozhodnutím týmu pro plánování kvality produktu. 

2.6.2 ZÁVĚR A VÝSTUPY ZE ČTVRTÉHO KROKU 

Pro kontrolu znaků identifikovaných plánem kontroly a řízení podle technické 

specifikace by se měly používat specifikované monitorovací a měřící zařízení a metody, 

které by měly být v průběhu ověřovací výroby nebo před ní podrobeny hodnocení systému 

měření. 
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2.7 ZPĚTNÁ VAZBA, POSUZOVANÍ A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Výstupy z validace (ověření shody) jsou užity pro vytvoření nápravných opatření. 

Na prvním místě a nejdůležitějším bodem zde je snížení variability (různorodosti). 

Musí zde existovat propojení mezi jednotlivými odděleními. To jest například mezi výrobou, 

dílnou, konstruktéry a technology. Veškerá oddělení musí být informovány o nových 

nápravných opatřeních. Jednotlivé kroky by měly být optimálně konzultovány mezi zástupci 

jednotlivých oddělení. 

2.7.1 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Je optimální katalogizovat, jaká nápravná opatření byla přijata. Zdali se jednalo 

o nápravná opatření trvalá nebo dočasná. Dočasná opatření musí být po určitém čase 

odstraněna, aby se nestala trvalou součástí výrobního procesu. Existuje také možnost převodu 

z dočasných nápravných opatření do trvalých. Opět však toto musí byt katalogizováno, 

aby o tom byl vždy přehled. 

2.7.2 ZÁVĚR A VÝSTUPY Z PÁTÉHO KROKU 

“Plánování kvality neskončí samotnou validací a zavedením procesu. Musí se vždy 

hodnotit a studovat jednotlivá data a výstupy získány v průběhu předvýrobní i výrobní fáze. 

Cílem a snahou je docílit toho, že firma se bude schopna rychle a efektivně poučit 

z případných problémů a nesrovnalostí.“ [6] 

Organizace, které v plném rozsahu zavedou efektivní proces APQP, budou moci lépe 

plnit požadavky zákazníka, včetně jakýchkoli zvláštních znaků stanovených zákazníkem. 

2.8 ZÁVĚR 

Mezi nejdůležitější složky celého APQP lze zařadit spokojenost zákazníka. Tohoto lze 

docílit mnoha způsoby. Výrobek nebo služba musí splňovat požadavky zákazníka nejen ve 

výrobní hale a skladu, ale také u zákazníka samotného. Proto je velmi podstatným a stále 

velmi opomíjeným bodem aktivní komunikace mezi výrobcem a zákazníkem. Opomíjení 

tohoto bodu vede často ke zbytečným nedorozuměním, které se projeví prodražením 

a zdržením výrobního procesu. 

V neposlední řadě také nelze zapomenout na servisní operace a případné dodávky 

náhradních dílů. Dle litery zákona existují několikaleté záruční doby a po tu dobu se musí 

ať již vyrábět či skladovat náhradní díly pro prodané výrobky. I u těchto výrobků 

se musí zachovat vysoká kvalita a přidaná hodnota. 
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3 KANBAN 

“Jedná se o metodu vyvíjenou japonskou společností Toyota. Vyjde-li se z doslovného 

překladu z japonštiny, tak slovo Kanban znamená oznamovací kartu, štítek nebo také 

informaci.“[8]. Tato metoda se využívá ve štíhlé výrobě a produkci přesně na čas (JIT). 

Kanban je systém dílenského řízení výroby a plánování výroby, není to však systém 

pro kontrolu inventáře skladu. Za toto je tato metoda často zaměňována. 

Z pohledu plánování a řízení výroby se jedná o využití principu tahu (pull). Při využití 

tohoto principu se vyrábí pouze výrobky, které si objednal samotný zákazník. Jako první tento 

systém opět začala využívat firma Toyota. Princip tahu lze definovat jako: “Dodáš mi to, 

co právě potřebuji.” [9] 

Kanban propojuje skladované zásoby se současnou spotřebou výroby. Upozorní 

produkci na to, že je nutno doplnit zásoby novým zbožím, když původní zásoby 

byly zpracovány, a dosáhlo se určité dolní hraniční hodnoty ve skladech. Díky tomuto 

systému je možno zvizualizovat proces jak pro samotného dodavatele, tak i pro kupce (firmu). 

3.1 DEFINICE SYSTÉMU JUST IN TIME 

Definice systému Just in Time produkce: “Moderní přístup, který vede k úspoře času 

v celé době výroby produktu. Tímto se dosáhne výrazného snížení nákladů a zvýšení 

produktivity práce. Druhé, tradiční pojetí spočívá ve využití JIT pro řízení jednotlivých 

stupňů výroby či mezi jednotlivými provozy. Obecně je pak v případě jednotlivých pracovišť 

možno jako JIT chápat i princip Kanban.” [10] 

“Just in time” lze také definovat jako “jenom to co je potřeba, když je to potřeba 

a v množství, které je potřebné”. [11] Pro příklad lze uvést výrobu traktoru ve společnosti 

ZETOR TRACTORS a.s. I v tom nejjednodušším případě je nutné mít na jednom místě 

ve správný čas přes 6.800 součástek. Proto je nutné vytvořit detailní plán produkce (výroby), 

který zahrnuje i správné načasování přísunu součástek, toku energií a dostatečné lidské 

zdroje.  

Přesný postup dle JIT zajistí eliminaci ztrát, necelistvostí ve výrobě a neopodstatněné 

požadavky na personál. Toto vede k zdokonalení a zvýšení produktivity práce na pracovišti. 

Přetížený a přepracovaný personál není schopen podávat plnohodnotné výkony. 

Po určitém čase u nich dochází k syndromu vyhoření. 
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3.2 HISTORIE A PŮVOD KANBANU 

3.2.1 PŮVOD 

“Na konci čtyřicátých let 20. století začala Toyota studovat obchody a velkoobchody 

s ohledem na užití prostoru a doplňovaní zboží. Vysvětlení tohoto jevu je prosté. V obchodě 

si zákazník vezme (koupí) tolik zboží, kolik právě potřebuje. Prostě tolik zboží, 

aby byl schopný efektivně vykonávat svou činnost (život) po určitou dobu. Má však stále 

jistotu toho, že vrátí-li se za určitý časový úsek, bude zboží opět k dispozici v požadovaném 

množství. Další podstatnou výhodou je to, že obchod se zásobuje pouze určitým množstvím 

zboží, které předpokládá, že prodá do určité doby.“ [11] 

V rámci těchto získaných informací a poznatků začala Toyota nahlížet na výrobu zcela 

jinak. Zákazníkem je dělník, a na výrobní proces je nahlíženo jako na obchodní dům. 

Zákazník (dělník) musí získat od obchodu potřebné díly, součásti. Stále snižující se množství 

součástek nutí proces doplňovat zásoby po určité uběhnuté době (časovém segmentu). 

Jsou užívány informační tabule a štítky k sledování množství uskladněného zboží, 

klesne-li určitý počet štítků pod stanovenou mez, musí se zboží opětovně doplnit. 

 

3.2.2 POČÁTEK UŽÍVÁNÍ 

“V roce 1953 byl Kanban zaveden do hlavního výrobního procesu společnosti Toyota 

v rámci Toyota Production Systém (TPS). Po roce 1975 většina velkých japonských 

i zahraničních firem (Ford, General Motors, Chrysler) zavedla Kanban do svých výrobních 

procesů jako velmi efektivní a potřebný proces.“ [8] 

Kanban se rychle stal efektivním nástrojem pro podporu produkce jako celku, 

a záhy se ukázal jako výborný a nepostradatelný prostředek pro zlepšování výrobních 

procesů. Princip je relativně jednoduchý. Problémové místa jsou rychle a snadno odhalena 

pomocí redukce počtu kanbanu (karet) v oběhu. V důsledku je to tedy jednoduchá, technicky 

nenáročná a flexibilní metoda. Systém je vždy "otevřený" pro všechny pracovníky a výrobní 

skupiny. Veškeré mezioperační zásoby se mohou omezit jen na nutné bezpečnostní zásoby 

a zásoby nedokončené výroby je možné snížit na nutná minima. Velmi podstatné je i výrazné 

snížení úsilí vynaloženého na procesy s minimální přidanou hodnotou související s výrobou 

a přepravou zásob, komponent atd. 
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3.3 PRINCIP KANBANU 

“Cílem celé této metody je postupná redukce, ne-li eliminace všech skladů. 

Slouží pro signalizaci stavu zásob a rozpracovanosti výroby. Podstatou je přemisťování 

součástek výrobním procesem bez zbytečných mezioperací a dlouhodobého skladování.“ [12] 

Nejedná se pouze o interní firemní proces, ale může se také užít na jiných úrovních. 

Například mezi dodavatelem a hlavním skladem, nebo mezi dodavatelem a montážním 

skladem. 

3.4 SYSTÉMY KANBANU 

3.4.1 JEDNOKARTOVÝ 

“Užití v procesech, kde mezioperační časy jsou relativně krátké a výrobní cesty přímé. 

Výroba dílčích součástí, které nejsou skládány dohromady jako sestava z více dílčích částí.“ 

[12]. Grafické znázornění jednokartového systému je na obrázku č. 2: Jednokartový Kanban 

[16]. 

Obrázek č. 2: Jednokartový Kanban 

3.4.2 DVOUKARTOVÝ 

“Užití v procesech, kde jsou mezioperační časy delší, nebo je-li hmotnost 

přepravovaného výrobku příliš velká pro jednoduchou manipulaci. Výrobní cesty složité 

a nepřímé. Například výroba sestav.“ [12] Ať již se jedná o výrobu auta, traktoru či jiné 

složité sestavy. Grafické znázornění dvoukartového systému je na obrázku č. 3: Dvoukartový 

Kanban [16]. 

Obrázek č. 3: Dvoukartový Kanban 
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3.5 ZÁKONITOSTI KANBANU 

Všechno na světě se musí řídit určitými náležitostmi a zákony, a ani Kanban 

není výjimkou. Dodržování těchto zákonitostí vede ke zjednodušení výroby a vytvoření 

pozitivních přínosů pro firmu. Jsou to v podstatě jen logická vyústění celé této metody. 

Tyto kroky by měli dodržovat veškeří zaměstnanci, kteří přechází do kontaktu s metodou 

Kanban. Optimální je určit specifického zaměstnance, který bude dohlížet na dodržování 

těchto zákonitostí. 

3.5.1 ZÁKON PRVNÍ 

 Lze vyrábět pouze takové množství součástek, jaké je uvedeno na Kanban kartě 

Vyrobím-li více součástek, jedná se o hrubé porušení zásad této metody. Toto hrubé 

porušení vyvolá mnoho negativních jevů. Ať již nedostatek součástek pro budoucí výrobu, 

nebo výrobu na sklad. Toto se projeví nárůstem nákladů na jednotlivou součást, 

kterou zákazník nebude ochoten proplatit. Tedy tento nárok připadne na firmu. 

3.5.2 ZÁKON DRUHÝ 

 Odběr součástí z předcházející výrobní operace dle informací a údajů na příslušné 

Kanban kartě. 

Striktní a precizní kontrola kvality dodaného dílce z předcházející operace. 

Nekvalitní výrobky se nemusí projevit hned ve výrobě, ale například až u zákazníka, což vede 

k reklamacím, poškození dobrého jména firmy, ne-li vyložené ztrátě dobrého renomé 

u zákazníka. Optimální je zavedení čárových kódů na výrobcích a zavedení odpovědnosti 

za výrobu. Díky čárovým kódům lze i zpětně za několik měsíců dohledat, kdo zodpovídal 

za výrobu a po kom požadovat případné sankce. 

3.5.3 ZÁKON TŘETÍ 

 V oběhu má být pouze minimální množství karet 

Toto vede k postupnému snížení karet v oběhu a k optimalizaci výroby. 

Nižší počet karet ve výrobě je jasným důkazem zefektivnění výroby. Tyto informace lze užít 

při domlouvání budoucích zakázek, jako důkaz toho, že firma má efektivní výrobní proces. 

Tímto lze přímo dokazovat kvalitu ve výrobě. 

3.5.4 ZÁKON ČTVRTÝ 

 Nelze přepravovat paletizované díly a karty odděleně 

Vždy musí být Kanban karta určitým systémem připevněná k paletizované soustavě. 

Ztratí-li se karta, nemusí se rychle zjistit, o co se jedná na dané paletě. Nárůst ztrátových časů 

a prodlev ve výrobě. V krajním případě vznik palet součástí ve skladě, u kterých bude nutnost 

dohledat, o co se vlastně jedná. 
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3.6 ZÁVĚR 

V dnešní době ekonomické krize, která stále ovlivňuje výrobní procesy všech firem 

i dodavatelů je kladen důraz na zvyšování efektivity a ekonomičnosti výroby. A snižování 

veškerých nákladů. K tomuto aspektu se výborně hodí právě systém Kanban. 

Užitím toho systému dochází ke snižování uskladněných výrobních dávek ve výrobních 

prostorech. Z čehož vyplývá menší množství součástí ve výrobě. Jednodušší a rychlejší 

manipulace, menší skladovací prostory. Díky všem těmto dílčím benefitům lze reagovat 

mnohem pružněji na požadavky od zákazníků. A také menší skladovací prostory vedou 

ke snížení sekundárních nákladů. Toto se promítne do konečné ceny výrobku, což může firmě 

poskytnout důležitou konkurenční výhodu. 
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4 OSM DISCIPLÍN ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

“Zkratka 8D značí Osm základních disciplín řešení problému. Součásti této metody 

jsou všechny významné aspekty řešení problémů a managementu uspořádané do jediného 

strukturovaného procesu. Cílem metody je nalezení (identifikace) základní (kořenové) příčiny 

problému tzv. Root cause, její náprava a následné odstranění. Je zde kladen důraz na fakta, 

toto vede v konečném měřítku k zlepšování procesů a samotných produktů.“ [13] 

4.1 KOŘENOVÁ PŘÍČINA 

Pod tímto pojmem se rozumí příčina, která stojí za vznikem problému a nesrovnalostí. 

Při řešení těchto obtíží se často narazí jen na dílčí příčiny a ty se řeší. Toto v důsledku však 

vede pouze k oddalování problému a ne k jeho řešení. Avšak je jisté, že tato kořenová příčina 

se přihlásí v budoucí výrobě. Její řešení bude ještě o to problematičtější. Musí se tedy 

vždy správně určit a vyřešit (odstranit). 

4.2 HISTORIE METODY 

Metoda byla poprvé standardizována během druhé světové války vládou spojených 

států amerických. Jako vojenská směrnice 1520: „Nápravná opatření a likvidace neshodného 

materiálu“ („MIL-STD 1520 Corrective Action and Disposition System for Nonconforming 

Material“). [12] Obzvláště v bojích v Tichomoří museli řešit američtí logistikové přepravu 

materiálu, vojáků a zásob na velké vzdálenosti. Do bodů (jednotlivých ostrovů), 

které se rychle posouvali. Museli vyvinout směrnici, která by jim ulehčila tuto dopravu. 

Vznikla tedy směrnice 1520. 

V poválečném období metodu převzala firma Ford Motor Company. Metoda 8D se stala 

normou nejen v automobilovém průmyslu, ale všude tam, kde je kladen důraz 

na strukturovaný a řízený přístup k řešení problému. 
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4.3 DŮVODY K UŽÍVÁNÍ 

Důvodů a příčin k užití Osmi disciplín řešení problému je mnoho. Mezi ty nejdůležitější 

lze zařadit tyto. Existuje však mnoho dalších důvodů, které nelze uvést v této bakalářské práci 

kvůli omezenému stránkovému rozsahu této práce. 

 Zabránění opakovaných výskytů problémů 

Zamezilo se výskytu budoucích problému, které by byly založeny na stejném 

problému. Uspoří se finanční náklady, které mohou být využity na jiné projekty. 

 Rychlá identifikace základních příčin 

Toto umožní rychlé přijetí nápravných opatření. Tímto se docílí toho, že se omezí 

další budoucí problémová výroba. 

 Zajištění trvalé spokojenosti zákazníka  

Vybuduje-li si firma dobré renomé u zákazníka, nikdy toto není na škodu. 

4.4 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘI UŽÍVÁNÍ OSMI DISCIPLÍN ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Při užívání metody 8D je nutno dodržet několik důležitých zásad. 

Díky těmto jednoduchým zásadám a krokům se dá předejít mnoha nesrovnalostem při řešení 

a tvorbě zpráv pro zákazníka. 

 Přesvědčit se na vlastní oči 

Subjektivní vnímání problému se od reality může velmi lišit. Důležité je tedy jednat 

a chovat se velmi nestranně. 

 Zajištění informací 

Optimální je zjistit si všechny dostupné informace, přesvědčit se na vlastní oči, 

seznámit se s různými pohledy na věc. 

 Jasná a přímá formulace otázek 

Nutno formulovat přímé a souvislé otázky, vyhýbat se užití mnohoznačných slov nebo 

slovních spojení. 
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4.5 DĚLENÍ OSMI DISCIPLÍN ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Osm disciplín řešení problému je označováno všeobecně uznávanou zkratkou 8D. 

Kdy jednotlivá D značí dílčí disciplíny. 

4.5.1 DISCIPLÍNA PRVNÍ - TÝMOVÝ PŘÍSTUP 

 Pokud jednotlivec není schopen či nemá dostatečné znalosti k vyřešení problému, 

tak následuje vytvoření malé operativní skupiny. Každý člen skupiny vnáší do společné práce 

pestrou škálu dovedností a osobních zkušeností. Pomocí této nově sestavené skupiny 

se snažíme nalézt řešení problému a následné zavedení řešení do výroby. V týmu jsou 

rozdělené funkce, např. vedoucí skupiny (vlastník problému), členové týmu řešitelů, 

zapisovatel. Každý člen týmu má specializované cíle a nese odpovědnost za společný úspěch. 

4.5.2 DISCIPLÍNA DRUHÁ - POPIS PROBLÉMU 

 Důležité je kompletně a velmi dopodrobna popsat daný problém. Jeho vznik, příčiny 

a důsledky. Čím podrobnější dobře formulovaný popis problému se uvede, tím snáze zákazník 

pochopí naše následné uvažování a kroky.  

 “Řešitelé mohou již v této fázi nabýt dojmu, že chápou dostatečně celý problém 

a přeskočit k implementaci (zavedení) opatření. Avšak bez dobře formulovaného popisu 

problému a jeho katalogizace, nebude možnost v budoucnosti čerpat z provedené práce 

a získaných poznatků.“ [13] 

 Problém lze lépe popsat pomocí nástrojů analýzy dat, nežli pouze obecným slovním 

popisem. Mezi nejpoužívanější nástroje analýzy dat lze zařadit metody uvedené 

v Tabulce číslo 5: Nástroje analýzy dat [13]. 

Tabulka číslo 5: Nástroje analýzy dat 

Regresní analýza Statistická metoda, dle které odhadujeme 

hodnotu jisté náhodné veličiny 

Procesní mapy Schematické znázornění průběhu procesu 

jako sledu určitých činností. 

Analýza možného výskytu a vlivu vad Analytická metoda sloužící k určení 

významu a vlivu vad na výrobní proces 

Digramy rybí kosti Grafická analytická metoda sloužící 

k rychlému znázornění výrobního procesu 

a určení problémových míst. 
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4.5.3 DISCIPLÍNA TŘETÍ – IMPLEMENTACE A OVĚŘENÍ DOČASNÉHO OPATŘENÍ KE 

ZMÍRNĚNÍ ŠKOD 

 Doporučuje se dokumentovat a monitorovat jednotlivá dílčí opatření, která byla užita 

k zjištění problému od zákazníka až do zavedení trvalých nápravných opatření u výrobce. 

Musí se vzít v potaz to, že každá z těchto metod je finančně velmi náročná. Ze své spolupráce 

se společností ZETOR TRACTORS a.s. mohu předložit dvě základní dočasná opatření 

 Dodávka náhradních kusů za poškozené či poničené kusy 

 Tuto metodu lze však využít pouze, pokud máme dostatečné množství kusů na skladu. 

Dále se již v předvýrobní fázi musí určit, jaké případné možnosti takových dodávek 

společnost má k dispozici. Zdali doprava automobilovou dopravou, lodní či leteckou 

dopravou.  

 Třídění dodaných výrobků 

 Jedná se o opatření, které se aplikuje ve společnosti, kam se dodaly problémové kusy. 

Náklady na toto opatření v celé míře nese prodejce, tedy produkční společnost. 

 Ne u všech problémů je nutné aplikovat krok D3, lze přejít rovnou na krok D4. 

Aplikace kroku D3 lze přirovnat k aplikaci náplasti na poranění, tak aby se předešlo 

nejhoršímu krvácení. 

4.5.4 DISCIPLÍNA ČTVRTÁ - NALEZENÍ A ANALÝZA ZÁKLADNÍ PŘÍČINY 

 V tomto kroku jde o identifikaci všech možných i méně pravděpodobných příčin 

vzniku problému. Cílem není pouze řešení, které odstraní symptomy, ale řešení, které odstraní 

základní příčinu. Nástrojů pro identifikaci možných příčin je mnoho, mezi dvě základní a 

nejpoužívanější lze zařadit tyto dvě metody. 

 Diagram příčin a následků 

 Metoda 5krát Proč 

 Kategorizace základních příčin je krok volitelný a závisí pouze na řešiteli. Dále, pokud 

firma neřeší technické aspekty produktu, tato kategorie se automaticky vyřazuje. 

V kategorizaci se určí, do které oblasti daná základní příčina spadá. Tuto znalost lze využít 

k lepšímu řízení dané sekce. Nejčastější kategorie jsou následující [13]. 

 Návrh 

 Přeprava 

 Materiály 

 Výroba 

Důležité, a na co se mnohdy zapomíná, je ověření toho, že jsme opravdu objevili 

a správně vyhodnotili skutečnou základní příčinu problému, což vždy zaručeně potvrdí 

vhodná analýza výstupních dat.  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  32  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
4.5.5 DISCIPLÍNA PÁTÁ - VOLBA A OVĚŘENÍ TRVALÉHO NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ – D5 

 Cyklus PDCA (Plánuj – Udělej – Ověř – Zaveď) v angličtině (Plan–Do–Check–Act) 

se v oddílu D5 zabírá svým prvním krokem, tj. Plánuj. Na D5 lze přejít pouze tehdy, 

byla-li nalezena základní příčina. Není-li nalezena základní příčina, bude se správné řešení 

pouze odhadovat a odkládat do budoucnosti. 

 Byla-li nalezena základní příčina, je nutno aplikovat trvalé nápravné opatření. 

Toto opatření nemusí být pouze jedno, může jich být více. Je nutno každé aplikované trvalé 

řešení řádně zdokumentovat. Nedaří-li se nalézt trvalé řešení, je nutno přejít k brainstormingu 

s ostatními členy skupiny.  

 Opatření dělíme do dvou skupin: nápravná a preventivní. Jak vyplývá z názvu 

jednotlivých opatření, tak účelem nápravných opatření je napravit něco, co před poruchou 

fungovalo správně. Cílem preventivních opatření je se problému vyhnout. 

Definice nápravných opatření dle normy ISO 9000:2005: 

Nápravná opatření: „Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí 

situace.“ 

Preventivní opatření: „Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí 

situace.“ 

 

4.5.6 DISCIPLÍNA ŠESTÁ – ZAVEDENÍ A OVĚŘENÍ TRVALÉHO NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ - D6 

 Zde se definuje, zavádí a monitoruje trvalé nápravné opatření, které eliminuje chyby, 

problémy či případné nesrovnalosti ve výrobě. Trvalá opatření musí být zavedena 

do pracovních postupů. Veškeří zaměstnanci (i brigádnici) musí být seznámeni s těmito 

novými kroky. 

 Cyklus PDCA se v oddílu D6 zabírá svými posledními třemi kroky. Při práci na tomto 

oddílu je nezbytné seznámit vedení firmy, nadřízené, všechny zainteresované strany o novém 

nápravném opatření. Toto je nutné učinit dřív, než bude samotné opatření přijato.  
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4.5.7 DISCIPLÍNA SEDMÁ – PREVENCE OPAKOVANÉHO VÝSKYTU PROBLÉMU - D7 

  V této fázi se již snažíme zabránit opětovnému výskytu řešeného problému 

i potenciálních problémů, které jsou si velmi podobné či související v jiných oblastech. 

Zde musíme hlavně správně analyzovat, popřípadě i poměnit či úplně změnit stávající výrobní 

a technologické procesy, metody výroby, dokumentaci výrobní a tak dále. Pokud je to nutné 

a situace si to vyžaduje poměnit i personální složení. 

 Je-li to možné, je vhodné určit pomocí získaných informací ty oblasti procesu výroby, 

kde by se pravděpodobně mohl vyskytnout obdobný problém. Díky tomuto kroku 

lze aplikovat preventivní opatření. Je nutné získané informace sdílet napříč celou firmou 

(organizací). 

 K prevenci výskytu problému může posloužit také interní (externí) audit. 

Auditem se rozumí přezkoumání nápravného opatření, zdali funguje ve shodě s definovanými 

požadavky. Příkladem auditu mohou být vizuální kontroly, náhodné kontroly výroby, atd. 

4.5.8 DISCIPLÍNA OSMÁ – UZAVŘENÍ PROBLÉMU A UZNÁNÍ ZÁSLUH - D8 

 Důležitým a čím dál více opomíjeným faktem je to, že komunikace mezi jednotlivými 

týmy je na velmi špatné úrovni. Data získána jednotlivými skupinami musí být sdílena 

a přístupná pro jednotlivé skupiny v reálném čase. Této metodě se říká zpětná slévatelnost 

dat.  

 Na závěr celého procesu je vhodné jmenovat všechny členy týmu, kteří se nějakou 

větší měrou zasloužili na vyřešení dané situace. Pokud to byl nějaký neobvykle velký podíl 

jednotlivé osoby, je na místě navrhnout i finanční odměnu, aby tito lidé byli i následně více 

motivováni. 

4.6 ZÁVĚR  

Aplikuje-li společnost správně „Osm disciplín řešení problému“, získává silný zdroj 

informací a dat o své vlastní výrobě. Dále získává lepší jméno a kontakt se svými nynějšími, 

ale i budoucími zákazníky. U Osmi disciplín řešení problému musí firma rozhodnout 

o systému ukládání těchto zpráv. Existují dvě základní varianty, které mezi sebou 

lze propojovat. Jedná se o ukládání dat ve fyzické, papírové podobě do knihoven, 

nebo ukládání do elektronické podoby na serverech. Každá z těchto variant má své pro a proti. 

Nejlépe se jeví kombinace obou výše zmíněných možností.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Cílem v praktické části práce bylo užití a srovnání metod, které jsou základem této práce. 

Jedná se o Kanban, Osm disciplín řešení problému a Moderní plánování kvality produktu. 

Dále vytvoření případové studie. 

5.1 POPIS PRACOVIŠTĚ 

Celý výrobní závod v Brně Lišni je rozdělen do několika částí, které jsou zásobovány 

z centrálního firemního skladu. Hlavním centrem produkce je montážní hala, 

do které se navážejí výrobky z jednotlivých výrobních sekcí a centrálního skladu. Jmenovitě 

se jedná o Ozubárnu a Kalírnu, které se ve většině případu zde ve firmě berou jako jedno 

středisko. Dále Mechaniku a Lisovnu. V Ozubárně a Kalírně se produkují především ozubená 

kola, ozubená soukolí, převodovky, motory atd. Mechanika je část určená pro obrábění 

rozměrných polotovarů, především výkovků dodaných smluvními slévárnami a výkovků 

z dceřiných firem. Lisovna, jak již vyplývá z názvu, neslouží pouze pro lisování plechů 

a kování určitých součástí, ale také se zde nachází lakovna, kde používají dvě metody 

lakování a to nástřik a ponor. 

V kooperaci s dalšími firmami se provádí především tepelné zpracování polotovarů 

drobných rozměrů a malých sérií. Tato spolupráce probíhá především s brněnskou firmou 

QIP. V rámci nasmlouvaných služeb se také nachází pozinkování materiálu. Zde je systém 

postaven tak, že je několik firem, s kterými jsou uzavřeny smlouvy. A dle volných 

produkčních kapacit jednotlivých firem se jim dodávají výrobky k pozinkování. 

Ostatní součástky nutné pro správnou funkci traktoru jsou dodávány subdodavateli. 

Specificky se jedná o oplechování motoru, střechy kabin, světlomety, klimatizace, skla, 

výfuky, atd. 

5.2 CÍLE SPOLEČNOSTI 

Cílem firmy je se co nejvíce přiblížit automobilovému průmyslu. 

A především ke standardizaci dodávek a dodávaných kusů. Veškeré dovezené součástky 

i náhradní díly jsou naváženy do skladu firmy, odkud jsou dále rozváženy pomocí 

tzv. “vláčku” dále po firmě. Do supermarketů, které se nacházejí u výše zmíněných center 

výroby. Odkud jsou s denním předstihem naváženy do výrobních úseků. 

Za tyto součástky dodané do závodu nese jejich výrobce zodpovědnost nejen v době jejich 

užití a montáže ale i po dobu záruční lhůty. Je katalogizováno a přesně ukládáno kdo, 

kdy a kolik dodal součástek. Záruční doba je delší než záruční lhůta udaná zákony v České 

republice. Firma ZETOR TRACTORS a.s. poskytuje na své produkty záruku 24 + 6 měsíců a 

garanci toho, že traktor před zakoupením zákazníkem nemá odpracováno více 

než 12 motohodin. Kritérium motohodin se musí především dodržet v rámci zkušebního 

systému na výstupní kontrole v rámci výrobního závodu. Nadrámcových šest měsíců slouží 

k docílení toho, že výrobek se musí vyexpedovat do zahraničí (90% výroby jde na export), 

dostat na místo určení, projít celními úřady atd. Pro zajímavost lze uvést, že traktor 

do Spojených Států amerických cestuje až 4 týdny v lodním kontejneru. 

Náklady a škody vzniklé vlivem nekvalitních komponentů dodaných do výroby 

se po celou dobu v plné výši požadují po dodavatelích. Tato informace a povinnost je uvedena 

i v rámci smluv uzavíraných mezi firmou ZETOR TRACTORS a.s. a dodavatelem. 
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Celkově dodává své výrobky do závodu firmy ZETOR TRACTORS a.s. více než 230 

dodavatelů, na které jsou vytvářeny a kladeny větší požadavky, než požadují normy ISO. 

5.3 KONTROLNÍ OKRUHY 

V rámci firmy samotné existují tři hlavní okruhy kontroly kvality produktu. 

Firma již několik let má aplikovanou normu ISO 9001. Mají kontrolu vstupní, výstupní 

a výrobní, která se dále dělí na kontrolu ve výrobě a montáži. Celkově je ve firmě 57 kvalitářů 

starajících se o bezproblémovou výrobu. 

5.3.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Na vstupní kontrole se kontrolují veškeré součástky dodané do firmy. 

Jedná se cca o 6800 součástek nutných pro výrobu. Samozřejmě toto číslo se odvíjí od typu 

produkovaného traktoru. Existují čtyři kategorie bezpečností, od nichž se odvíjí další 

kontroly. Jedná se o písmenné označení A, B, C a D. Kde jsou do jednotlivých kategorií 

začleněny součástky podle toho, jaký by byl dopad na funkci a bezpečnost traktoru 

při jejich porušení či zničení. 

Do kategorie A se řadí součásti, které přímo při porušení mohou ohrozit život obsluhy 

zařízení, nebo zničit celý traktor. Jedná se o motor jako celek, brzdový systém, atd. 

Do kategorie B se řadí součásti, které při poničení či zničení znemožní vykonávat činnost. 

Lze sem zařadit výfuk, pneumatiky, atd.  

Do kategorie C se řadí součásti, které při poruše sice znemožní funkci stroje, 

ale lze je rychle (v rámci jednotek hodin) opravit, vyměnit v rámci servisních činností. 

Prasklé šrouby, netěsnící aerodynamika, atd. Do poslední kategorie D se řadí součástky, které 

při poruše mají pouze minoritní vliv a spíše způsobují nepohodlí. Klimatizace, rádio, GPS 

navigace. V rámci tohoto rozdělení je také určena četnost a preciznost kontrol.  

U kategorie A, B se kontroluje 100% součástek-dílů. Při příjmu se kontroluje celistvost, 

shoda s výkresovou dokumentací a vizuální dokonalost. Dále se kontrolují ve výrobě. 

Zaměříme-li se specificky například na brzdový systém. Ten se kontroluje jak po částech 

tak i jako celek. To znamená, že se kontrolují brzdy na přední nápravě, následně zadní 

nápravě a nakonec jako celek. Pokud je v nějaké sekci nalezen nedostatek, tak se tato sekce 

odmontuje. Opraví se problém a následně se připojí zpět a celá kontrola brzdového systému 

probíhá opět od začátku. Cílem je dosáhnout bezproblémovosti celého systému. 

Na konec se provede výstupní kontrola na rotujících válcích a polynomu.  

Vždy se u kategorii A, B požaduje absolutní bezproblémovost v jednotlivých fázích 

výroby. Kategorie C, D se kontrolují pouze namátkově a pomocí statistické přejímky. 

Podstatné je zmínit, že pro veškeré dodané součásti existuje určitá návodka. 

Nejčastěji v rozsahu dvou stránek formátu A4. Kde jsou jednotlivé body popsány a kontrola 

na příjmu je musí postupně zkontrolovat. Jedná se nejčastěji o vizuální kontrolu, 

kontrolu dle výkresové dokumentace a shodu parametrů a rozměrů. Najdou-li se nesrovnalosti 

v jakékoliv fázi výroby, vždy se vytvoří 8D report pro výrobce a komunikuje se s ním. 

Požaduje se určitá okamžitá náprava a trvalé řešení. 
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5.3.2 VÝROBNÍ KONTROLA 

Výrobní kontrola, jak jsem již zmínil výše, je rozdělena do dvou sekcí. Pro výrobní 

kontrolu platí základní rozdělení do tří podsekcí a to: vstupní, mezioperační a výstupní 

kontrola. Kdy se postupně kontroluje výrobek, polotovar, materiál, než vstoupí do výroby, 

jestli vyhovuje požadovaným kritériím. A na výstupní kontrole se kontrolují veškeré 

požadované parametry. Zaměstnanci mají v rámci platového ohodnocení pohyblivou složku 

mzdy. Jedná se o 4 až 12 % hodinové mzdy, která je závislá na jejich pracovním nalezení, 

dodržování pracovních postupů a návodů a dodržování požadovaných produkčních kvót. 

Lze dohledat zpětně, kdo danou součást vyrobil a schválil. Tedy pokud je problém, 

lze dohledat jeho viníka a předejít tímto budoucím problémům. Pro montážní kontrolu platí, 

že se absolutně netolerují jakékoliv problémy či nedostatky, v jakékoliv kategorii. 

Vše se opravuje, i kdyby to znamenalo demontáž celého traktoru.  

5.3.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Výstupní kontrola se skládá z pěti kontrolorů kvality (Quality control engineer), 

užívá se pro ně zkratka QIC. Kdy je firemní normou dané, že kontrola traktoru trvá rámcově 

50 minut. Jedná se o kontrolu nejen vizuální (rez, mezery, bubliny) ale i technologickou 

a kontrolu funkčnosti. Jinými slovy to lze nazvat jako produktový audit. 

A dále dle vyráběného množství traktorů se nejčastěji jeden traktor týdně vezme 

na podrobnější a mnohem zevrubnější kontrolu. Tato kontrola trvá již 5 dní 

a opět se u ní aplikuje statistická přejímka. 

5.4 ZÁKAZNICKÝ PRINCIP 

Celý výrobní závod pracuje na tzv. Zákaznickém principu, kdy montáž musí 

být “šťastná”. To jest, že produkty dodané jak od dodavatelů, tak od jednotlivých výrobních 

sekcí musí být v dostatečném množství a kvalitě. Pokud ne, výrobek se vrací 

a požaduje se náhrada vzniklých ztrát a nákladů i v rámci firmy. Pro ukázku lze uvést, že 

zastavení hlavní výrobní linky na jednu směnu lze vyčíslit na 750 000 korun českých. 

Tyto náklady by se požadovaly po tom, kdo způsobil problém. 

Systém Kaisen, tedy motivační program pro zlepšování a zdokonalování, se ve firmě 

aplikoval do roku 2011, kdy přešli na systém Edison. Je založen na základech Kaisenu, 

ale je o něco dále. Jedná se o eliminaci “zbytečných” nápadů, které zaměstnanci vytvářeli 

pouze jako svůj byznys. 
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5.5 APLIKACE METOD 

Každá z popisovaných metod, která tvoří hlavní část této zprávy, se užívá na různých 

úsecích výroby. Snažil jsem se alespoň v krátkosti popsat jejich užití a přínosy. 

5.5.1 MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ KVALITY PRODUKTU 

APQP se užívá u všech výrobků, které si firma vytváří sama. Veškeří dodavatelé jsou 

smluvně vázáni k tomu, aby ve svých podnicích užívali APQP a měli toto provázené 

s centrálním řízením kvality ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 

5.5.2 KANBAN 

Kanban se aplikuje na lisovně plechů, dovozech na montáž z jednotlivých výrobních 

úseků a v neposlední řadě veškeré produkční úseky. Problém je, že společnost na montáži 

pracuje rámcově na jednu ranní směnu. Pouze v případě velkých dodávek, svátků se přidává 

druhá odpolední směna. Toto vede k tomu, že se naváží součástky na den dopředu. 

A ne sice po menších dávkách, ale pružněji. Zavedl bych navážení po dvou hodinách. 

Tak aby se zmenšila plocha nutná pro uskladnění dílců na další den, která by se dala využít 

například pro rozšíření výroby. 

5.5.3 OSM DISCIPLÍN ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

8D report se užívá interně na komunikaci v rámci firmy ale i pro externí komunikaci 

se zákazníky. Optimální je, že mají již zavedenou elektronickou knihovnu s 8D reporty, 

která se začala tvořit již v polovině roku 2010. Toto má pozitivní vliv na to, že je možnost 

rychle vyhledat obdobné problémy a poučit se z toho, co již bylo vytvořeno. 

5.6 NÁPADY PRO ZLEPŠENÍ 

Zde uvedu tři jednoduchá zlepšení, která by bylo možno rychle zavést v podniku. 

Díky těmto dílčím řešením by šlo řízení kvality opět posunout o něco dále. 

5.6.1 PRVNÍ ZLEPŠENÍ 

U skladovacích prostor a přejímky by měla mít vstupní kontrola vystavené, 

co našla za problémy. Ať se poučí zaměstnanci, dodavatelé. Co bylo za problém, jak vypadá 

a co může v důsledku způsobit. Nad tím uvedeno, která firma za to může, 

to jest cedulka s názvem společnosti a postih. Obdobně by šlo podobné stoly hanby uvést 

i u dalších oddělení. Tak aby se zaměstnanci poučili o dopadech svých činů a jednání. 

Opět uvést, který zaměstnanec (neuvádět však jméno, pouze pozici, možnost výskytu 

problému se zákonem na ochranu osobních údajů) způsobil problém, co to způsobilo, 

kolik stála náhrada a nejdůležitější bod, kolik to stálo toho specifického zaměstnance. 

Tímto by se dosáhlo jistého odstrašujícího účinku u dalších zaměstnanců.  
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5.6.2 DRUHÉ ZLEPŠENÍ 

Tabuli s vyhodnocením tří nejlepších a nejhorších dodavatelů. Ty nejlepší motivovat, 

ať již vyloženou finanční odměnou nebo zlepšením smluvních podmínek, naopak ty nejhorší 

penalizovat či s nimi rozvázat smluvní poměr. Bude vždy výhodnější mít stále a kvalitního 

dodavatele, na kterého se lze spolehnout.  

5.6.3 TŘETÍ ZLEPŠENÍ 

Zavést hlubší třídění odpadu. Nejen u odpadu vzniklého ve výrobě, ale také odpadu, 

který vyprodukují zaměstnanci. Lze tímto krokem nejen chránit životní prostředí, 

ale tento bod lze také prezentovat jako snahu firmy o co nejekologičtější proces výroby. 

Firma se tedy může tvářit jako podnik s velmi ekologickým smýšlením. Tento drobný bod 

může vylepšit mínění okolních obyvatel Brna o společnosti samotné. 

5.7 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

  Případová studie vychází z reklamace provedené 15. 1. 2014, kdy zákazník 

vyreklamoval problémovou součást. Tato součást byla vyrobena ve společnosti ZETOR 

TRACTORS a.s. Jednalo se o víko motorové skříně, kdy jeden z průchozích otvorů, 

lokalizovaný v pravém horním rohu, měl příliš těsný průměr. Problém se nacházel u jednoho 

dodaného kusu ze sedmi. Hodnota reklamace byla 1925 Kč, avšak nebyly nutné náklady 

na dodání náhradních kusů. Jednalo se o problém opravitelný. Formulář 8D, ze kterého tato 

případová studie vychází, je přiložen v přílohách jako druhý. 

V prvním kroku se určilo přesně, o jaký díl se jedná, počet dodaných a zmetkových 

kusů. Kdy byly dodány tyto díly a kdo vystavil tento protokol.  

V druhém kroku se přesně nadefinovalo, o jaký problém se jedná. 

Šlo o osazený otvor o dvou průměrech. Specificky 72 M7 a 47 K7. Již zde je patrné, že se 

jedná o problém opravitelný bez větších problémů. 

Ve třetím kroku je dodána fotodokumentace problému a jeho přesná lokalizace 

na součásti. Ve čtvrtém kroku bylo nasazeno okamžité nápravné opatření, tj. kontrola 100% 

kusů těchto vyráběných součástí. Především kontrola tolerancí otvorů, specificky se jednalo 

o tolerance 72 M7 a 47 K7.  

V pátém kroku se určila příčina tohoto vzniklého problému. Jednalo se o to, že dělník 

nedodržel výrobní a kontrolní předpis. Tedy nezkontroloval veškerou výrobu. 

Specificky se jednalo o to, že na daném kusu nezkontroloval daný osazený otvor protikusem.  

V šestém kroku se učinila nápravná opatření. Tedy proškolili se dělníci na téma 

nutnosti správné kontroly. V sedmém kroku nebylo přijato žádné preventivní opatření. 

V osmém, závěrečném kroku se vyhodnotila nápravná opatření. Tedy, že byly zkontrolovány 

tři následující dávky, které byly v pořádku. Takže nápravné opatření bylo zvoleno správně. 

Problém byl vyřešen, správně popsán a uložen do kartotéky. 
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5.8 ZHODNOCENÍ 

Spolupráce se společností ZETOR TRACTORS a.s. mi pomohla s pochopením 

zákonitostí u jednotlivých popisovaných metod. Například, že Moderní plánování kvality 

produktu je jedna z nejpodstatnějších metod řízení kvality v dnešní době. Společnost, 

která má správně zavedenu tuto metodu, získává silnou konkurenční výhodu oproti 

všem ostatním.  

Také zjištění, že tato firma zaměstnává velké množství kvalitářů. Jedná se zhruba 

o 6 až 7 % všech zaměstnanců. Jedná se o finančně náročné řešení, které společnosti přináší 

velké výhody. Především to, že veškeré náklady v loňském roce na reklamace, opravy 

a výměny dosáhly hodnoty okolo 3.000 Kč na jeden vyrobený traktor. Při produkci 5.000 

traktorů se tedy jedná o náklady okolo 15.000.000 Kč. Tato částka je velmi dobrá v porovnání 

s celkovým obratem firmy, který je v miliardách korun českých. Tedy společnost ZETOR 

TRACTORS a.s. uznává spíše kvalitářskou politiku světoznámých a špičkových automobilek 

jako je Jaguár, Ferrari a Aston Martin. Vysoký počet zkušených kvalitářů a dobré výrobní 

politiky má zajistit co nejkvalitnější produkty. 
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6 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit literární rešerši tří moderních způsobů řízení 

kvality. Dále také srovnání těchto metod a vytvoření případové studie. Ze studia literatury 

a ze zkušenosti získaných ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. lze říci, že řízení kvality 

hraje nezastupitelnou roli ve všech úrovních podniku. Firma, která je schopná a ochotná 

aplikovat řízení kvality, má konkurenční výhodu oproti všem konkurentům. 

Pokročilé plánování kvality hraje pravděpodobně nejvýznamnější roli ze všech 

tří metod, které tvoří hlavní část této bakalářské práce. Díky této metodě lze již v předvýrobní 

fázi předejít většině nesrovnalostí ve výrobě. Tímto lze uspořit nemalé finanční a logistické 

zdroje podniku. 

Kanban je metoda vhodná pro řízení toku materiálu a surovin v podniku. 

Avšak tato metoda není vhodná pro české podniky. Neboť se v ní kladou nemalé nároky 

na zaměstnance i vedení podniku, které však odporují naší národní mentalitě. Je tedy nutno 

mít vždy obsluhu, zaměstnance řádně proškoleny na daný problém. Aby si i oni uvědomovali 

veškeré přínosy a benefity plynoucí z této metody.  

Osm disciplín řešení problému slouží především ke komunikaci mezi zákazníkem 

a podnikem. Ale lze ji také použít jako metodu získávání zpětné vazby o vyrobeném produktu 

či poskytované službě. Firma tedy získá velmi kvalitní a hodnotný zdroj informací. 

Osm disciplín řešení problému přináší ale i další přínosy pro společnost. Jednak se jedná 

o spokojenost zákazníka, získání dobrého renomé mezi odběrateli. Přece jen budou raději 

odebírat součásti od výrobce, který se zajímá o jejich problémy.  

Z praxe a konzultací ve společnosti ZETOR COMPANY a.s. jasně vyplývá, 

že je nutné zaměstnance společnosti proškolovat na téma, že oddělení řízení kvality není 

pouze další zbytečné oddělení. Tedy, že je v dobrém zájmu všech zaměstnanců dodržovat 

pravidla a postupy, které oddělení řízení kvality stanoví. Jinými slovy, bude-li firma vyrábět 

kvalitní produkty a poskytovat kvalitní služby, bude schopná i zaměstnancům zajistit jistotu 

práce a dostatečnou finanční odměnu za jimi provedenou práci. Nebudou-li dodržovat 

pravidla a postupy stanovené oddělením kvality, je nutné přistoupit k represivním opatřením. 

Tj. snížení pohyblivé složky mzdy, zápisy a případnému rozvázání pracovního poměru. Jedná 

se o kroky neoblíbené, ale nutné pro další přežití firmy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

8D   Osm discilín řešení problému 

APQP   Pokročilé plánování kvality produktu 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

HDP   Hrubý domácí produkt 

a.s.   Akciová společnost 

 PPM   Počet problémových kusů na milion vyrobených kusů 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Formulář Moderního plánování kvality produktu 
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Formulář Osmi disciplín řešení problému
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