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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je rešeršně popsat průběh manažerského plánování a zlepšování 

kvality. Práce začíná popsáním základních pojmů týkajících se tématu a jejich rozvedení. 

Dále pokračuje fází plánování kvality, kde popisuji dvě metody plánování kvality. Na tuto 

část navazuje kapitola zlepšování kvality. Zde jsem téma rozdělil a popsal. V předposlední 

kapitole jsem se zaměřil na dvě nejpodstatnější metody používané v plánování a zlepšování 

kvality. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku lidského faktoru při plánování a 

zlepšování kvality a jeho dopad na efektivitu popsaných metod. V úplném závěru jsem své 

poznatky shrnul a zhodnotil. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to describe the course of managerial planning and quality 

improvement. The thesis starts with a description of basic concepts related to the subject and 

their expansion.Continues with the quality planning phase, where I describe two quality 

planning methods. On this part follows chapter of quality improvement. Here I divided the 

subject and described it. In the penultimate chapter, I focused on the two most important 

methods used in planning and improving quality. The last chapter focuses on human factor in 

quality planning and improvement and its impact on the effectiveness of the described 

methods. In the end, I summed up my findings and evaluated them. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je pomyslným „ředitelem výroby“ a udavatelem trendů právě zákazník. 

Zákazník je vlastně nejdůležitější osoba celé organizace či firmy a to z toho důvodu, že kdyby 

žádný zákazník nebyl, tak nebude žádná poptávka a to by vedlo k decimaci každého pokusu o 

provoz jakékoliv organizace. Žijeme v době masových médii a s přístupem k internetu, který 

nabízí široké množství informací o produktech a jejich výrobcích, proto není místo na 

nedostatky. Konkurence je vysoká a systém managementu kvality exponenciálně nabývá na 

důležitosti v každé organizaci. Díky tomuto faktoru dopadá na manažery všech odvětví stres a 

jejich rozhodování je klíčové pro prosperitu organizace. Proto je nezbytné, aby měl manažer 

co největší množství informací k vyvození správného rozhodnutí. U větších organizací pojem 

„co největší množství informací“ může znamenat stovky až tisíce dokumentů a zpráv. Zde se 

jedná o situaci, kdy přichází vhod nástroje managementu kvality a další metody, které 

manažerovi pomohou situaci vyhodnotit.  

Před takovou analýzou je potřeba vynaložit úsilí na plánování kvality. Cíl plánování 

kvality: Výsledkem plánování jakosti, jako procesu formování cílu a přípravy k jejich 

dosažení, by měl být postup vhodný k dosažení cílů.
1
 Plánování jako takové by podle mého 

názoru mělo vždy probíhat v kolektivu osob, který se bude podílet na realizaci. Díky tomu 

předejdeme situacím, kdy například konstruktér vymyslí perfektní tvar volantu, ale pro 

výrobu by bylo nemožné tento akt uskutečnit bez nákladného přeškolení. Proto je dobré,  

takové věci zohlednit při diskusi ve fázi plánování, kdy je změna finančně nenáročná než v 

časech realizace projektu, kdy by se změna stala velice nákladná. 

K dosažení produktivního kolektivu lidí je důležité se zaměřit na lidský faktor. Každý 

manažer by měl mít určité znalosti o lidských vlastnostech, rozpoznat je a podle toho volit 

činnost dané osoby. Dále by měl dávat jasné cíle práce, správně motivovat, kontrolovat i 

hodnotit své pracovníky. Tím by měl docílit růstu znalostí pracovníka a zvyšovat celkový 

pocit spokojenosti s prací. Podle mého je nejdůležitější, aby pracovník věděl, že dělá práci, 

která má smysl a měl by být informován o přínosu jeho práce, což by mělo zvýšit jeho 

angažovanost do dění v organizaci. Tím pádem by se měla zvýšit jeho efektivita, která 

nepřímo vede k uspokojení potřeb zákazníka a to přinese prosperitu a prestiž organizace. 

  

                                                 
1
 PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80-7226-

543-1,str.3. 
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2 MANAGEMENT KVALITY 

Management kvality je ve většině firem v této době velice podstatnou součástí systému 

managementu. Musí totiž plnit dvě zásadní funkce: maximalizovat míru spokojenosti, 

loajality zákazníků a minimalizovat náklady
2
. Obě tyto funkce jsou docíleny zejména tím, že 

se každý pracovník organizace, včetně vrcholového řízení aktivně účastní na managementu 

kvality a následně jej aplikuje. Dále nesmíme opomenout vysokou efektivitu práce odborníků, 

kteří pracují na vývoji výrobku. Cílem managementu kvality je tvořit takové výrobky, které 

uspokojí požadavky zákazníka. Proto jen shoda s normami nemusí vést ke spokojenosti 

zákazníka. Nesmíme zapomenout, že požadavky zákazníka se den ode dne mění a jakékoli 

normy nemohou tyto požadavky stíhat. [1] [6] 

2.1 Historie kvality 

 Jedním z nejvýznamnějších bodů ve vývoji kvality je období po první světové válce kdy se 

začalo objevovat využití statistiky v průmyslu za cílem zdokonalení výroby. Tyto základy 

využití statistických metod v průmyslové výrobě byly sepsány americkým profesorem: W. 

A.Shewhertem v knize „Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control“. [3] 

Dalším významným bodem ve vývoji kvality je období druhé světové války, kde se 

bral důraz hlavně na kvalitu výroby ve zbrojním průmyslu. V této době začal vznikat určitý 

standard výroby, který se sepisoval do norem. To ukázalo, že řízení kvality má svůj smysl a 

bude figurovat jako jeden z důležitých aspektů úspěšného provozu jakékoliv organizace. V 

době po druhé světové válce byla na trhu vysoká poptávka po všem, co bylo součástí 

normálního života mírového období, a začal boj o zákazníky. Boj probíhal například v 

automobilovém průmyslu v Americe mezi General motors, Ford Motor Company a Chrysler. 

Tyto automobilové společnosti byly členy takzvané Detroitské „Velké trojky“, která vládla 

americkému trhu s auty. Tyto automobilové společnosti se po léta předbíhaly jak v 

technologii a výrobě tak i v marketingu. A to vedlo ke skokovému zdokonalování 

managementu kvality. V průběhu tohoto boje se začala objevovat na trhu nová hrozba. Trh se 

začal zaplavovat levnějšími a kvalitnějšími japonskými výrobky. A to díky jejich lepším a 

vyspělejším metodám managementu kvality. [4] 

Z tohoto důvodu se zhruba až do osmdesátých let stal „japonský přistup“ k 

managementu kvality klíčovým. Až roku 1987 byly zveřejněny normy ISO 9000, které 

pramenily z řady britských norem BS 5750. Samozřejmě se změnou požadavků zákazníka se 

musely tyto normy aktualizovat a doplňovat, to vedlo k úpravám norem ISO v roce 1994 a v 

roce 2000 vznikla nová norma ISO 9000, která se skládala z ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. 

Posléze byla norma doplněna o normu ISO 9004 v roce 2008, tato norma sloužila jako 

doplnění již obsažených systémů. [7] 

 

                                                 
2
 PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80-7226-

543-1,str.ix 
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2.2 Řízení 

Řízení jako takové se dá popsat mnoha slovy jako je například „vedení“ z angličtiny 

„management“ nebo „control“ či japonsky jako „kanri“. Problémem je, že každý z těchto 

výrazů se lehce liší svým významem. Ale jejich hlavní myšlenkou je určení nějakého cíle či 

záměru a musíme najít co nejvíce efektivní cestu, která nás dovede k realizaci. [6] 

U řízení musíme samozřejmě počítat s lidským faktorem, který je velkou proměnnou v 

každé organizaci a proto by se mělo řízení upravovat na míru individuálně. 

V minulosti se uplatňoval způsob řízení jako je „nedělej zmetky“, „pracuj rychleji“ 

nebo „dělej to tak ať nás to moc nestojí“. Tímto způsobem se docílilo jen toho, že veškerá 

vina z neproduktivity spadala na ty dole, přitom většina viny byla právě na řídících a 

ředitelích. [6] 
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3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY 

 

Plánování kvality je základním kamenem k získání nutné kvality výrobku a má být použito v 

těchto bodech[1]:  

 při vývoji nových produktů či postupů 

 před změnou výrobků či procesů 

 jako reakce na chyby v kvalitě výrobků či procesů 

Hlavní částí při plánování kvality je jasné vytýčení reálných cílů, od kterých se odvíjí 

cesty k dosažení cíle i určitý časový plán činností. K vytyčení cílů kvality musí být proveden 

výzkum trhu, ze kterého by měly vyplynout potřeby zákazníka.  

Hlavním významem plánování kvality je změna ve strategiích. Dříve se uplatňovala 

strategie detekce, která se zaměřovala především na metody kontroly. Kontrola sice zabránila, 

aby zákazník obdržel vadný produkt, ale tato cesta nebyla zcela efektivní. Výhodnější je 

zařídit takové podmínky, při kterých by vadné produkty vůbec nebyly produkovány. Proto je 

tu strategie prevence, která předchází možné problémy, dříve než nastanou, což se pozitivně 

odráží na ekonomice. Díky tomu se při plánovacích etapách vyskytuje mnohem více chyb než 

při realizaci. Naopak odstranění těchto chyb se daří uskutečnit až při výrobě a kontrolách (viz 

obr. 1). [1] Celkově platí, že čím dříve se podaří odhalit chybu ve fázi plánování, tím menší 

budou výdaje na její nápravu. 

 

 

Obrázek 1: Časový rozdíl mezi vznikem chyb a jejich odstraňování[8] 
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3.1 Plány kvality 

Nejnovější verze normy ISO 9000 (ISO 9000:2015, zavedená jako ČSN EN ISO 9001:2016) 

definuje plány kvality následovně: „Specifikace postupů a souvisejících zdrojů, které se mají 

použít pro specifický objekt, kdy se mají použít a kdo je má použít.“ Plán kvality má 

spolupracovat s dalšími požadavky organizace a zajistit dosažení celkového požadavku na 

produkt či projekt. Samozřejmě se plán kvality může stát součástí většího plánu. 

Zkrácený obsah plánu kvality: [1] 

 Zkušební a kontrolní plány. 

 Management kontrol v průběhu procesu. 

 Co se má zkoušet, jaké postupy a pracovníci se mají použít. 

 U kterých kontrol by měl být řídící pracovník. 

 Kde, kdy a jak mají být prováděny: 

 typové zkoušky 

 ověření výrobku 

 certifikace a validace 

 

Každý plán kvality je nutno schválit osobami nebo organizacemi, které se na plánu 

podílely, popřípadě si zákazník může vyžádat osobní kontrolu plánu kvality. Při jakékoliv 

změně, ať se jedná o výrobek či metodu výroby, je důležité vykonat revitalizaci plánu. [1] 

3.1.1 Plánování kvality podle J. M. Jurana 

Tato metoda se zabývá plánováním kvality výrobku. V této kapitole budeme vycházet z obr. 

2. [1] 

1) Určení zákazníků 

Je velmi důležité určit si kdo je vlastně zákazník. Za zákazníka se dá považovat každý, kdo je 

nějak ovlivněn produktem. Tím pádem by se výrobce měl zajímat nejen o zákazníka, který si 

výrobek koupil, ale také o ty co s ním přijdou do kontaktu. 

2) Zjištění potřeb zákazníka 

Abychom zjistili, co nejvíce informací, je třeba čerpat z rozmanitých zdrojů, jako jsou 

například: dotazníky, průzkum trhu, servisní zprávy a rozhovory se zákazníky. Dodavatel by 

se měl zajímat i o to, co hodlá zákazník s produktem podnikat, aby mohl upřesnit požadavky 

na výrobek. 

3) Překlad potřeb zákazníka do řeči výrobce 

Jde o transformaci netechnického popisu zákazníka na technický. 

4) Stanovení měřitelných parametrů 

Vychází z bodu 3). Zapisuje se pomocí jasných hodnot či čísel. 

5) Zavedení měření 

Ne vše se dá změřit šuplerou, proto je nutné zajištění potřebných měřících metod. 
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6) Vývoj výrobku 

Zde se určují body kvality výrobku tak, aby vycházely ze zákazníkových požadavků. 

7) Optimalizace návrhu výrobku 

V této fázi dochází k vypilování návrhu tak, aby dodavatelé i zákazníci byli spokojeni a měli 

co nejmenší náklady. Toho se dá docílit správnou komunikací a důvěrou mezi zákazníkem a 

dodavatelem. 

8)Vývoj procesu 

Otázka použití správných technologických procesů by se měla řešit za přítomnosti 

technologa.  Smyslem tohoto bodu je promyslet možné technologie výroby a upravit návrh 

tak, aby byl možný zrealizovat. Samozřejmě se nesmí zapomenout na zhodnocení 

ekologických norem, bezpečnost a ochranu zdraví pracovníka. Dále nesmíme zapomenout na 

proces kontroly, při které bude sledován průběh procesu se zajištěním zpětné vazby pro 

možnost optimalizace. 

 

 

Obrázek 2: Postup plánování kvality výrobku dle J. M.Jurana [9] 
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9) Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu 

Jde o prokázání a udržení požadované kvality při výrobě série. Jako hodnotící kritérium nám 

poslouží indexy způsobilosti, které posuzují způsobilost procesu. 

10) Převod procesu do výrobních instrukcí 

V posledním bodě musíme naplánované procesy uplatnit ve výrobě, a proto je třeba stanovit 

příslušné výrobní instrukce. [1] 

  

3.1.2 Plánování kvality výrobku postupem APQP 

APQP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan) je metoda, která se zabývá 

vytyčováním kroků nutných k zajištění spokojenosti zákazníka s produktem a celkově 

usnadňuje plánování kvality a jednání s dodavateli. Na vývoji této metody spolupracovaly 

firmy Ford, General Motors a Chrysler. [1][4] Metodu APQP lze rozdělit do pěti prolínajících 

částí (viz obr.3)
3
:  

1) Plánování a definování. 

2) Návrh a vývoj výrobku. 

3) Návrh a vývoj procesu. 

4) Validace výrobku a procesu. 

5) Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření. 

 

Obrázek 3: Průběh plánování kvality výrobku postupem APQP [1, str. 18]  

  

                                                 
3
 PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80-7226-

543-1,str.18 
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 Je nutno dodat, že před každou fází musíme připravit školení pro pracovníky, kteří se 

budou podílet na jednotlivých fázích plánování kvality výrobku. A zajistit komunikaci mezi 

členy řízení kvality a členy výroby, konstrukce, technologie, kontroly, servisu zákazníků 

apod. [1] 

 

1) Plánování a definování[1] 

První fáze se věnuje pochopení zákazníka a všechny vykonané akce v průběhu uplatňování 

této metody by měly vést k poskytování kvalitnějšího výrobku. 

Naším hlavním zdrojem informací je zákazník a proto bychom se při sběru informací měli 

zaměřit na zdroje, jako jsou průzkum trhu a dříve získané informace (zprávy o provozu 

výrobku, připomínky prodejců, zprávy o řešení problémů, informace o způsobilosti apod.). 

Samozřejmě i zde se vyskytují určitá omezení, která mohou ovlivnit plánování, jako jsou 

náklady, zdroje firmy, časový plán a výzkum. 

 Z fáze plánování a definování by měl vyplynout cíl návrhu, který bude v průběhu 

realizace nést myšlenku zákazníka. Ze získaných informací by měl být vytvořen seznam 

potřebného materiálu a hlavní znaky výrobku, na které se váže předběžné stanovení procesu, 

na které bude třeba vynaložit větší pozornost. 

 Dalším klíčovým faktorem je získání podpory od vedení. Toho můžeme dosáhnout 

častým informováním vedení o dosažených cílech v průběhu plánování. Cílem je ukázat 

vedení, že plány jsou plněny a problémy definovány s připraveným řešením.  

 2) Návrh a vývoj výrobku[1] 

V této fázi je cílem podrobné a pečlivé přezkoumání technických požadavků. Tým, který 

pracuje na návrhu a vývoji výrobku by měl zvážit veškeré faktory návrhu a technicky je 

zhodnotit. 

K dosažení cíle by měla proběhnout analýza vzniku vad, která se provádí metodou FMEA 

(kap. 5.2). Tato metoda analyzuje možnost vzniku vad a hodnotí rizikovost. Hodnoty z této 

metody by se měly neustále aktualizovat v závislosti na potřebách zákazníka.  

Dále je třeba zajistit: [1] 

 Technologičnost návrhu, kde se optimalizuje vyrobitelnost a montáž výrobku. 

 Přezkoumání návrhu. 

 Výroba prototypu, která nám dává možnost zpětné vazby od zákazníka, z jehož 

hodnocení je možno upravit návrh.  

 Konstrukční výkresy. 

 Technické a materiálové specifikace. 

 Požadavky na zařízení, nářadí a vybavení tak, aby bylo koupeno ve správný čas, 

popřípadě půjčeno. 
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3) Návrh a vývoj procesu[1] 

Tato fáze vychází z cílů návrhu a vývoje výrobku a zajišťuje splnění očekávání zákazníka. Z 

této fáze by mělo být jasné: 

 Balení výrobku. Balení si může určit zákazník a mělo by zajistit ochranu výrobku, dokud 

nebude doručen. 

 Uspořádání pracoviště.  

 Předvýrobní plán kontrol. Jedná se o měření rozměrů, testy materiálu, zkoušky funkčnosti 

apod. Tyto testy se provádí před uvedením výrobku do sériové výroby a mají pomocí 

četných kontrol eliminovat neshody, které by mohly poškodit sérii.  

 Pracovní instrukce. Pracovní instrukce slouží k tomu, aby pracovník dokázal provádět 

daný proces. Instrukce by měly vycházet zejména z kontrolních plánů, výkresů, 

diagramů, norem, parametrů apod.  

4) Validace výrobku a procesu[1] 

Validace výrobku a procesu spočívá v kontrolování a ověřování. Při zjištění nesrovnalosti s 

požadavky zákazníka nebo technické nesrovnalosti je třeba nesrovnalost vyřešit dříve než 

nastane sériová výroba.  

Jedním z výstupů validace výrobku a procesu je ověřovací výroba, která probíhá s 

pomocí nářadí, pracovníků a různého vybavení. Údaje z ověřovacího provozu nám pomohou 

například v[1]:  

 Schválení dílu k výrobě. 

 Validační zkoušky výroby. 

 Závěrečné posouzení proveditelnosti. 

 Výrobní kontrolní plán. 

 A další. 

 

5)Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření[1] 

Jde o vyhodnocovací fázi, která hodnotí výsledky procesu za působení různých příčin. Tyto 

odchylky se snažíme identifikovat a zredukovat pomocí regulačních diagramů a dalších 

metod. Výsledkem by měly být zpracované návrhy, které počítají jak s náklady tak časovou 

náročností řešení. Tím by se měla zmenšit variabilita procesu. 

Stále je důležitá vazba se zákazníkem, která je nutná při uskutečňování změn. 

Většinou se v pomyslném partnerství se zákazníkem skrz dodávání a servis pokračuje v 

neustálém zlepšování a eliminaci problémů. 
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4 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY 

Neustálé zlepšování kvality bych definoval jako postup v efektivitě, který neustále den ode 

dne narůstá a nikdy nekončí. Neustálé zlepšování je při momentálním technologickém 

pokroku nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti a dosahuje kladných výsledků.  

Neustálé zlepšování kvality bych rozdělil na dva druhy. První druh se aplikoval 

zejména v západních zemích a říká se mu skokové zlepšování neboli Reengineering. Druhý 

druh funguje po stovky let v Japonsku a tomuto druhu se říká zlepšování po malých krocích 

neboli Kaizen. Na obrázku 4. je vidět že japonský přístup je mnohem produktivnější a proto 

bych se chtěl zaměřit hlavně na něj. [1] 

 

 

Obrázek 4: Porovnání japonského a „západního“ přístupu k procesu zlepšování[10] 

   

4.1 Kaizen 

Význam slova kaizen v Japonsku znamená neustálé zdokonalování. [5]  Kaizen by se mohl 

také brát jako životní styl, podle kterého by se měl každý člověk zlepšovat ve všem, co dělá a 

to od života pracovního až po rodinný. Tento druh myšlení je typický pro Japonsko, kde se 

lidé tímto stylem řídí již velmi dlouho a díky němu jsou na pomyslném ekonomickém 

vrcholu. Není se čemu divit, když japonské firmy musí omezovat svým pracovníků jejich 

strávený čas v práci a my v Česku netrpělivě sledujeme ručičky hodin už třicet minut před 

koncem pracovní doby. 

 Proces zdokonalování kaizen probíhá po malých přírůstcích a proto je jeho postup 

nenápadný, ale zato efektivní, nepřináší velká rizika a díky tomu není finančně náročný. 

Naproti tomu západní styl managementu sází na velké jednorázové inovace, které přinášejí 

velký risk a případná změna při nesprávné inovaci je velmi nákladná. [5] 

Termín kaizen v sobě skrývá známé metody absolutního řízení, jako jsou: Absolutní 

kontrola kvality (TQC), nulová poruchovost (ZD), právě v čas (JIT) a systém zlepšovacích 

návrhů. [5] 
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Při provádění metody kaizen se musí dodržovat dvě hlavní funkce: údržba a 

zdokonalování. Údržba se zaměřuje na vykonávání a udržování daných technologických a 

provozních procesů, které se standardizují do provozních postupů tak, aby mohly být 

opakovaně vykonávány. S tím, že cyklus udržování se snaží zlepšit tyto standardy. 

Zdokonalování se dá rozdělit na inovaci a kaizen. Kde kaizen zastupuje postupné zlepšování 

procesů po malých krocích bez velkých nákladů. Zato inovace spočívá v investici do nových 

technologii a přístrojů. Z tohoto rozdělení je patrné, že inovace se soustředí na finanční zdroje 

a kaizen na zdroje lidské, kde je zapotřebí lidského úsilí, komunikace, týmové práce a hlavně 

zdravý rozum. [5] 

 

 

4.1.1 Cykly PDCA a SDCA 

Jedním z nejdůležitějších pojmů v procesu kaizen je cyklus plánuj, udělej, zkontroluj, 

uskutečni (plan, do, check, act, – PDCA) viz obr. 5, který se stará o průběh procesu a zajišťuje 

neustálé zlepšování. Každá metodika pro zlepšování kvality se zakládá na těchto základních 

cyklech.[5] [1] 

 

Obrázek 5:Cyklus PDCA (vlevo), Cyklus SDCA (vpravo)[5, str. 22–23]  

 

První fáze takzvaná „Plánuj“ se soustředí na určení cíle. „Udělej“ se stará o realizaci 

plánu. Fáze „Zkontroluj“ má rozhodnout o úspěšnosti realizace plánu. „Uskutečni“ zavádí a 

normalizuje nový plán a zabraňuje návratu k původním chybám. Cyklus PDCA je nekonečný. 

Při dokončení cyklu se musí výsledný stav stabilizovat a ten slouží jako výchozí pro začátek 

dalšího cyklu PDCA. Většina pracovníků nemá iniciativu ke zlepšení, když se nachází ve 

stálém funkčním stavu, a proto je třeba, aby řídící orgán zadával nové cíle, které budou uvádět 

do chodu další cyklus. [5] 

Ke stabilizování nového plánu, tedy jako pomyslná pauza mezi dokončeným cyklem 

PDCA a dalším cyklem PDCA, je třeba provést cyklus standardizuj, udělej, zkontroluj, 

uskutečni (standardize, do, check, act SDCA) – viz obr. 5. Tento cyklus zkráceně stabilizuje 

dosažené procesy a cyklus PDCA se stará u zdokonalování. [5] 
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4.1.2 Hlavní postupy kaizen 

K úspěšnému provedení metody kaizen je třeba aplikovat tyto systémy
4
:
 

 Absolutní kontrola / řízení kvality 

 výrobní systém „právě včas“ 

 absolutní údržba výrobních prostředků 

 realizace politiky 

 systém zlepšovacích návrhů 

 činnost kroužku 

Absolutní kontrola / řízení kvality 

Pod pojmem „absolutní kontrola“ si každý představí mezinárodní princip TQM (total quality 

management). Ovšem tento princip se vyvinul z japonského principu TQC (total quality 

control), který se staral hlavně o kontrolu procesu produkce kvality. Jak princip TQM tak 

TQC mají zajistit firmě konkurenceschopnost, tím že zdokonalují kompletně všechny prvky 

podniku. Jedná se o metody, které postihují každou osobu v organizaci od vrcholového řízení 

až po dělníky a snaží se identifikovat, kontrolovat a zlepšovat procesy v organizaci. Úloha 

managementu spočívá v plánování a kontrole procesů na základě výsledků. 

Výrobní systém „právě v čas“ 

O tvorbu tohoto systému se zasloužila organizace Toyota Motor Company a smyslem tohoto 

systému je odbourat všechny aktivity, které nevedou ke zlepšení a zkvalitnění výrobku či 

procesu. Tento systém se staví na poměru času tvorby jednoho produktu s dobou trvání 

jednoho cyklu. Tento systém nám pomáhá snižovat náklady a tím pádem přispívá na zisku 

společnosti a redukuje prodlevu dodávek. 

Absolutní údržba výrobních prostředků 

Absolutní údržba výrobních prostředků je rozšířené v Japonsku i mimo něj a stará se o co 

největší zvýšení efektivity výrobního procesu pomocí totální preventivní údržby, která se 

provádí po celou dobu funkčnosti procesu. 

Realizace politiky 

Pro efektivní použití strategie kaizen je nutné, aby vrcholový management určil jasný cíl, 

kterého je nutno dosáhnout. Dále je důležité vytvořit plán jak strategii vsugerovat nižšímu 

managementu a dál až do výroby, s tím že se pracovní plán postupně konkretizuje. 

Systém zlepšovacích návrhů 

Tento systém se zakládá na pobízení zaměstnanců k předkládání zlepšovacích návrhů. Tyto 

návrhy osobně diskutují s vedením a snaží se je uvést do praxe. Tímto způsobem se zvyšuje 

zapojení zaměstnanců a dochází k určité formě vzdělávání. 

Činnost kroužků 

Jedná se o tvorbu neoficiálních skupin zaměstnanců, které provádí různé úkoly. Nejčastěji se 

kroužky zabývají kontrolou kvality, do které spadá problematika nákladů, bezpečnost práce i 

produktivita. I při aplikaci kroužků hraje důležitou roli management, který pomocí tohoto 

seskupení vzdělává zaměstnance a rozšiřuje systém kvality. [5] 

                                                 
4
 Imai, M.: Gemba Kaizen. Řízení a zlepšování kvality na pracovišti. Český překlad, 1. vydání, 

Computer Press, Brno, 2008, ISBN 80-251-0850-3, str. 24. 
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5 NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY 

Pro úspěšné plánování kvality a provádění kroků potřebných pro úspěšné řízení organizace je 

třeba aplikace nástrojů s velkou variací použití. V mé práci se chci zaměřit na dva nástroje, 

které jsou podle mého klíčové v procesu plánování i zlepšování kvality. Jedná se o metodu 

QFD, která se používá zejména k transformaci požadavků zákazníka v realizovatelné 

technické parametry. Z mého pohledu je metoda QFD jednou z nejdůležitějších metod 

managementu kvality a to z jednoho prostého důvodu. Každá organizace má za cíl uspokojit 

zákazníka a to se velmi těžce plní, když nedokážeme detailně určit, co vlastně zákazník chce. 

Další velmi důležitá metoda je metoda FMEA. Tato metoda se zabývá označením a 

odstraněním možných příčin vad v procesu plánování kvality. Touto metodou se zabraňuje 

vzniku chyb, které se můžou prodražit tím víc, čím později se na ně přijde. 

5.1 Metoda QFD 

Metoda QFD (Quality Function Deployment) je jedním z významných nástrojů používaných 

v průběhu procesu plánování i zlepšování kvality. Tato metoda stojí na používání maticového 

diagramu (více v kap. 5.1.2) a byla vytvořena v Japonsku roku 1966. Metoda QFD slouží k 

zaznamenávání i třídění požadavků zákazníka a poté tyto požadavky přetváří do dalších etap 

plánování a dále do výroby. Metoda QFD je také používána jako nástroj komunikace, při 

které je důležitá týmová práce pracovníků ze všech oborů, kteří se zapojují do vývoje 

produktu. To zahrnuje všechny pracovníky od manažerů a ekonomů až po samotnou výrobu. 

[1] 

 Použitím této metody dosáhneme vyšší spokojenosti zákazníků díky přesnějšímu 

plnění jejich požadavků. Dále nám zkrátí čas vývoje a rychleji vyhodnotí další procesy. Tyto 

výhody se vážou ke snížení nákladů na výzkum a následující výrobu. Mimo tyto výhody 

metoda QFD zvyšuje komunikaci na pracovišti, což vede ke větší informovanosti a nárůstu 

týmového ducha v organizaci. 

5.1.1 „Dům jakosti“ 

Metoda QFD se velmi často požívá jako překladač požadavků zákazníka na technické 

parametry produktu. Na obrázku 6. je vidět konečný tvar „domu jakosti“, připravený k 

transformaci požadavků zákazníka.  

 Práce s „domem jakosti“ probíhá v týmu mezi členy marketingu a vývoje. Členové 

marketingu sdělují informace od zákazníka a členové vývoj na základě těchto informací 

vytváří znaky kvality produktu. Následně jsou požadavky zákazníka a znaky kvality produktu 

zadány do řádků a sloupců maticového diagramu. [1]  

 Pro rozdělení jednotlivých požadavků podle důležitosti se používá bodové hodnocení 

od 1 až po 5 s tím, že 5 nejvyšší důležitost a 1 nejmenší důležitost. Další krok provádí 

většinou management, který hodnotí úroveň plnění požadavků. Pro hodnocení úrovně plnění 

se také používá bodový systém od 1 do 5 se stejnými pravidly. Nyní je úkolem týmu 

analyzovat všechny vztahy mezi znaky kvality a požadavky zákazníka. Úkol je řešen pomocí 

diskuze a výsledek je určen symbolem. Tyto symboly zastávají hodnotu důležitosti prvku a 

hodnotí se čísly 1 pro silnou důležitost, 3 pro průměrnou důležitost a 9 pro vysokou 

důležitost. [1]  
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Obrázek 6: „Dům jakosti“[1, str. 28] 

Než získáme základní vyhodnocení metody QFD (obrázek 7.), musíme Dopočítat hodnoty
5
:  

a) Koeficient plánovaného zlepšení: 

   
  
  

 (1)  

 

Pi – hodnocení, které chce v plnění požadavku firma dosáhnout 

Ni – momentální hodnocení plnění požadavku 

b) Koeficient vlivu na prodejnost 

Ci – koeficient vlivu na prodejnost (1 = minimální vliv, 1,2 = střední vliv, 1,5 = vysoký vliv)  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80-7226-

543-1,str.57-59.  
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c) Absolutní váha: 

            (2)  

 

Ai – stupeň důležitosti požadavku 

Bi – koeficient plánovaného zlepšení plnění požadavku 

Ci – koeficient vlivu na prodejnost 

d) Relativní váha %: 

   
  
   
 
   

     (3)  

 

n – celkový počet požadavků 

e) Relativní váha požadavku: 

           (4)  

 

Kij – koeficient míry důležitosti (1;3;9) 

f) Součty jednotlivých hodnot znaků kvality: 

       

 

   

 (5)  

 

g) Relativní váha znaku kvality %: 

   
  
   
 
   

     (6)  

m – počet znaků kvality 

I tato metoda zohledňuje faktor konkurence. O to se starají pracovníci vývoje, kteří 

porovnávají technické parametry konkurenčních výrobků na základě jednotlivých znaků 

kvality. [1] 

5.1.2 Maticový diagram 

Maticový diagram slouží k uspořádání různého množství údajů a identifikuje důležité body v 

jednotlivých místech. Údaje se uspořádávají do sloupců a řádků tak, aby se různými symboly 

mohla značit jejich vzájemná vazba. [1] 

Mezi tvary maticových diagramů patří typy„T“, „Y“ a „X“. Nejpoužívanější tvar maticového 

diagramu je typ „L“, ze kterého vychází všechny ostatní typy. Tento typ se používá ke hledání 

souvislostí mezi dvěma skupinami údajů s tím, že tyto skupiny mohou zastupovat cokoliv. 

Tento diagram nemá využití pouze v metodě QFD, ale taky například dokáže analyzovat jisté 

souvislosti mezi vlastnostmi produktu a vlastnostmi materiálu.[1]  
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Obrázek 7: Příklad kvantitativního vyhodnocení střední části„Domu jakosti“ při návrhu 

tužky [1, str. 60] 
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5.2 Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) podle mého názoru spadá mezi jedny z 

nejdůležitějších pro úsporu času, finančních i lidských zdrojů a především může zachránit i 

lidský život. Jedná se o metodu, která zamezuje výskytu chyb již na začátku plánování. K 

tomuto cíli je nutné vymyslet co nejvíce možných příčin selhání a následně je regulovat nebo 

kompletně odstranit. Z různých zdrojů jsem zjistil, že pro správné užití této metody se 

doporučuje nahlédnout do normy ČSN EN 60812, která uvádí velmi detailní postup použití. V 

této práci se zaměřím na aplikaci metody FMEA při návrhu výrobku.  

 Metoda FMEA byla vyvinuta NASA pro jejich vesmírný program Apollo v průběhu 

šedesátých let minulého století. Díky jejímu úspěchu při použití, se velmi rychle začala 

používat ke snížení výskytu neshod a to nejen ve vesmírném výzkumu. V průmyslu se začala 

objevovat v půli osmdesátých let i v Evropě, zejména u známých firem jako jsou Ford a 

Volkswagen. Metoda FMEA je flexibilní a dá se aplikovat na řadu situací, ve kterých 

zaručuje například: snížení počtu změn v realizační fázi, zkrácení vývojové fáze, zvýšení 

spokojenosti zákazníka, redukci ztrát zapříčiněnou nízkou kvalitou produktu atd. [1] 

Pozitivní efekt vrhá metoda FMEA i na organizaci, která ji aplikuje formou zlepšení 

komunikace mezi zaměstnanci jednotlivých odvětví. Soubor ISO 9000:2000 doporučuje 

použití metody FMEA a zákazníci se dobírají standardu, který tato metoda zajišťuje. Ke 

snížení rizik a poruchovosti výrobků i procesů je při použití metody FMEA netřeba velkých 

investic k dosažení bezchybné realizace jakéhokoliv návrhu. [1] 

Metoda FMEA se zavádí hlavně při vývoji nebo revitalizaci výrobku či procesu. Důležité je 

aplikovat metodu FMEA v dostatečném časovém předstihu, aby se případné změny stihly 

provést a realizovat za nižší náklady. [1] 

Týmová práce je klíčová pro efektivní užití metody FMEA, neboť je třeba názoru a znalostí 

širokého spektra odborníků. Tým musí obsahovat zástupce od vývoje až servis. Hlas 

zákazníka v týmu zastupuje pracovník marketingu. Tak jako v každém týmu, tak i zde musí 

být zkušený „kapitán“, který dohlíží na metodiku a řízení práce. [1] 

Proces požití metody FMEA se rozděluje do tří fází
6
: 

1) Analýza a hodnocení současného stavu. 

2) Návrh a opatření. 

3) Hodnocení stavu po realizaci opatření. 

Analýza se průběžně zapisuje do formuláře FMEA (obrázek 9.). Formulář by se měl 

neustále doplňovat, aby zůstal aktuální a měl by mít na začátku popis základních údajů o 

procesu čí výrobku, odpovědného pracovníka a určitý časový plán. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80-7226-

543-1,str.77. 
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5.2.1 Použití metody FMEA k návrhu výrobku 

Cílem je u vytvářeného výrobku odhalit všechny nedostatky, které by se mohly vyskytnout a 

vytvořit opatření pro jejich odstranění. 

 Na začátku procesu odpovědný pracovník všem detailně vysvětlí požadavky zákazníka 

a seznámí je se základními vlastnostmi a charakteristikami produktu. Na základě analýzy 

těchto informací se začne tvořit seznam možných vad, které by se mohly u výrobku 

vyskytnout. [1] 

U každé možné vady musí tým najít možné následky vad. Následkem vady se myslí 

to, jak bude vada působit na zákazníka. Dále je nutné u každé vady najít možnou příčinu. V 

případě nutnosti hlubšího prozkoumání se doporučuje využití diagramu příčin a následku. 

Popis příčin vad musí být detailní, aby šlo nalézt řešení k jejich odstranění. Před výsledným 

hodnocením je nutné ověřit navrhovaná řešení pomocí různých zkoušek, jako jsou: 

laboratorní testy, modelování, zkoušky prototypu atd. Pro urychlení se používají již 

předpřipravené katalogy možných vad, jejich důsledků i příčin. [1] 

Nyní, když jsou nám známy všechny vady i s jejich důsledky a příčinami, nastává čas 

hodnocení ze tří hledisek
7
: 

 Význam vady. 

 Očekávaný výskyt vady. 

 Odhalitelnost vady. 

Standardně se používá hodnotící škála od 1 do 10 bodů (čím více tím hůř).  

U významu vady jde o posudek, jak můžou jisté následky vady ovlivnit zákazníka. 

Pokud jde o ohrožení bezpečnosti tak se hodnotí vysoce devíti nebo desíti body. A logicky 

pokud zákazník nezaznamená jakýkoliv následek, je hodnocení mírné (1 bod). V případě 

kritického následku vady se opouští bodová škála hodnocení a hodnotí se symbolem. V otázce 

výskytu vady se tým soustředí na hodnocení četnosti možných vad u výrobku za jeho čas 

životnosti. Toto hodnocení většinou pramení ze zkušeností s podobnými výrobky popřípadě z 

počítačových simulací. Výskyt vady se vztahuje na nějakou příčinu vady, takže se jedná o 

pravděpodobnost výskytu vady.  U odhalitelnosti vady se hodnotí momentální proces 

kontroly, který kontroluje návrh výrobku před jeho vysláním do výroby. Pokud je šance pro 

odhalení vady vysoká tak bývá ohodnocena malým počtem bodů. A pokud vada nelze odhalit, 

je ohodnocení naopak vysoké. [1] 

S bodovým hodnocením ze všech tří hledisek nastane čas určení tzv. rizikového čísla 

(RPN – Risk Priority Number), které ukazuje součin všech tří bodových kritérií
8
: 

                                               (7)  

 

Na základě rizikového čísla je možno uspořádat jednotlivé vady podle jejich 

důležitosti. Rizikové číslo se pohybuje mezi 1 až 1000.  

  

                                                 
7
 PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80-7226-

543-1,str.79. 
8
 PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80-7226-

543-1,str.81. 
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Po stanovení rizikových čísel je nutné vybrat vady s nejvyšším rizikovým číslem a pro 

tyto vady vyhledat řešení, které rizikové číslo zmenší. Často používaná hodnota bezpečného 

rizikového čísla je 125. Jedná se o kritické číslo, které si může volit i zákazník a určuje určitý 

standard kvality. Můžou nastat i zvláštní situace při hodnocení rizik možných vad. Pro tyto 

situace existuje speciální tabulka (obrázek 8).  

 

Obrázek 8: Zvláštní situace při hodnocení rizika možných vad a potřebná opatření[11] 
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Obrázek 9: Příklad analýzy FMEA návrhu výrobku[1, str. 85] 
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6 LIDSKÝ FAKTOR V EFEKTIVITĚ PROCESU 

PLÁNOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY 

Jak je zmiňováno v průběhu celé této práce, nic není možné uskutečnit bez lidského faktoru. 

Určité funkce v organizaci se dají automatizovat či robotizovat tak, aby se omezily nevýhody 

a hlavně chyby lidské práce. To samozřejmě nelze aplikovat v oblasti řízení jako takovém 

nebo plánování či zlepšování kvality. Zde je vždy nutno lidské rozhodnutí, komunikace a 

týmové práce. S efektivitou lidského prvku v organizaci je spjata celá řada faktorů. Mám na 

mysli celkovou studii povahy každého pracovníka na základě přijímacího řízení k co 

nejlepšímu přiřazení a spojení jeho kvalit s požadovaným vykonáváním práce v organizaci. 

Každého člověka k vykonávání práce nutí jiný podnět neboli motivace. Většině lidí jde pouze 

o finanční ohodnocení, ale to není jediný způsob motivace. Jsou i lidé, kteří více dbají na své 

sociální postavení nebo celkové uznání za odvedenou práci. Žádnou z těchto informací 

bychom nezjistili bez komunikace. Komunikace je klíčem k vedení prosperující organizace. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout na fakt, že každá činnost v organizaci se provádí většinou 

v týmech. Ne nadarmo se říká, že víc hlav víc ví. Toto přísloví je podpořeno skutečností, 

jelikož jeden člověk nikdy nemůže vykonat práci efektivněji než tým lidí. Proto bych se chtěl 

v poslední kapitole bakalářské práce zaměřit hlavně na komunikaci a týmovou práci. 

6.1 Komunikace v organizaci 

Jedná se o sdělování informací v organizaci ve všech směrech. Tím myslím jak od vedení k 

zaměstnancům tak od zaměstnanců k vedení nebo napříč organizací. Pomocí komunikace 

zlepšujeme vztahy se zákazníky tak i mezi zaměstnanci. Nedostatek komunikace se 

zaměstnanci může vést k nedostatečné informovanosti o své práci a to vede k nesprávnému 

plnění daných úkolů. Nemohou spolupracovat se svými kolegy a mohou se vytvářet 

nesprávné názory o jejich práci. Pomyslná komunikační bariéra mezi jednotlivými frakcemi 

organizace silně ohrožuje dané termíny, celkový výsledek a samozřejmě spokojenost 

zákazníka. [2] 

Komunikace je nezbytná k objevení problémů v organizaci a akceptování nápravných 

opatření, stejně tak k vyhledávání příležitostí. Důležité je, aby zaměstnanec byl dostatečně 

informován o dění v organizaci, což může zapříčinit zvýšení jeho motivace, důvěry k 

nadřízeným a zájem o organizaci samotnou. Nesmí se stát, aby zaměstnanec měl pocit, že 

jeho připomínky jsou vedoucími nebrány v potaz. To by mohlo vést ke ztracení zájmu o práci, 

což snižuje efektivitu práce v organizaci. [2] 

Jednou z nejdůležitějších oblastí kde je nutná informovanost zaměstnanců, je fáze 

určování pracovních cílů. V této fázi je nejlepší, aby si první cíle navrhovali zaměstnanci 

sami. To by mělo podpořit jejich motivaci k další práci. Samozřejmě že k takovému návrhu 

musí mít zaměstnanec dostatek informací o hlavních cílech organizace. [2] 
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6.1.1 Komunikační bariéry 

Příčiny nedostatečné komunikace se dělí do dvou skupin. Na skupinu příčin systémových a 

skupinu příčin měkkých. [2] 

Systémové příčiny komunikačních nedostatků jsou spjaty s vnitřním uspořádáním 

společnosti. Zde dochází ke ztížení komunikace pomocí zbytečně složité struktury organizace. 

To znamená hodně vedoucích míst, velké množství specializovaných míst a nízká možnost 

nahrazení pracovníků. Dalším z problémů systémové komunikační bariery je 

přezaměstnanost. Téměř pokaždé, když je v organizaci nějaký problém, jde o to, že je v 

organizaci až moc zaměstnanců. Moc zaměstnanců v organizaci znamená vyšší nároky na 

komunikaci, zvyšuje možnost chyby a snižuje zodpovědnost za dosažené výsledky. [2] 

Měkké příčiny komunikačních problémů se týkají především vedoucích pracovníků. 

Přesněji jejich schopnosti komunikovat popřípadě jejich zvykům. Nejčastěji se můžeme u 

vedoucích pracovníků setkat s neschopností naslouchat. Dalším neduhem vedoucích 

pracovníků je vyhýbání se konverzaci se zaměstnanci, popřípadě zbytečné utajování 

informací, aby si zajistili svou moc nebo autoritu v organizaci. Jistý problém v komunikaci 

spočívá i v obavách z otevřené komunikace. Jde o strach z postihu za kritické vyjádření svých 

názorů. Často se stává, že pracovník při komunikaci s nadřízeným informace filtruje a přiklání 

se k opatrnému vyjadřování. Tento faktor podporuje záporný osobní přístup nadřízeného k 

nepříznivým informacím. Díky tomu se pracovníci snaží případné nepříjemnosti zatajit nebo 

svést na spolupracovníky. Tak či onak se informace stává nepravdivou a může vést k 

chybným rozhodnutím. [2] 

Signálem problému s komunikací v organizaci může být například komplikace se 

spoluprací a koordinací samotných zaměstnanců. Dalším signálem je slabý přístup 

zaměstnanců k vyjadřování vlastních názorů. Tento signál se projevuje například neaktivitou 

na schůzích či organizačních shromážděních. Neřešení těchto signálů může vést ke ztrátě 

respektu a autority vedení a při nejhorším může pracovník ztratit loajalitu k organizaci. [2] 

 

6.1.2 Jak posílit komunikaci 

Za prvé je nutné zbavit se organizačních nedostatků a v druhém kroku musíme zlepšit 

komunikační schopnosti, ke kterým patří odbourání nevhodných postojů ke komunikaci. [2] 

Do první kategorie patří pár základních úprav. V první řadě musí proběhnout úprava 

organizačního uspořádání. Jde o zeštíhlení organizace pomocí snížení počtu organizačních 

jednotek a sloučení určitých pracovních míst. Nutné je jasné určení informačních povinností 

na řídících i nižších místech. Dále musíme zesílit celkovou komunikační strukturu v 

organizaci. Zde je třeba zajistit přímou komunikaci mezi vedením a zaměstnanci, informování 

o cílech organizace, hospodářském stavu a nových důsledcích ovlivňujících jednotlivé útvary 

v organizaci. Velmi podstatné je vyhýbání se pouze písemným sdílením informací. Zanedbání 

přímé komunikace dává najevo nezájem o názory zaměstnance a v případě vyřčení těchto 

názorů podporuje možné obavy zaměstnance z postihu. Dalším zlepšením komunikace jsou 

případné návštěvy řídících pracovníků na pracovišti. Tyto návštěvy vedou k diskuzi mezi 

vedením a pracovníky o jejich námětech a pocitech o práci. To přináší silnou posilu v 

komunikaci. [2] 
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Druhá kategorie se zaměřuje na komunikační schopnosti vedoucích a jejich postoj ke 

komunikaci. Nejdůležitějším prvkem v druhé kategorii je schopnost naslouchat. Zde nejde 

pouze o vyslechnutí názoru pracovníka, ale také o potlačení předčasného zatracování návrhu, 

oceňování názoru i kritických připomínek. V případě zamítnutí návrhu je nutné vysvětlit z 

jakého důvodu tak bylo rozhodnuto. Mimo jiné do této kategorie patří i přesvědčivá 

komunikace. Ta se snaží přizpůsobit komunikaci adresátovi. Takovou komunikací dosáhneme 

lepšího pochopení ze strany pracovníka a nakloníme si ho na svou stranu. [2] 

6.2 Týmová práce 

Většina práce v organizacích se uskutečňuje ve skupinách neboli týmech. Týmová práce 

přináší do organizace plno benefitů například: koordinaci, zvýšení kvality práce, výkonu a 

motivace. Práce v týmu se také může pozitivně odrazit na vzdělávání a spokojenosti 

zaměstnanců. 

Obyčejná pracovní skupina ale automaticky není tým. Tým musí být správně řízen a vytvořen 

a to není tak lehké jak se zdá. Při tvoření týmu se často setkáme s nepochopením a dalšími 

problémy jak na straně vedoucích tak zaměstnanců. Špatně složený tým s nesprávným 

vůdcem nemá šanci efektivně splnit zadané úkoly. Proto vedení, tvoření a aplikace týmové 

práce jsou jedny z důležitých vlastností vedoucího pracovníka. [2] 

 

6.2.1 Tým a tvorba týmu 

Tým je skupina spolupracujících osob, která sdílí společný cíl, odpovědnost, důvěru v ostatní 

a pracují pod danými pravidly spolupráce. Tým je samostatná jednotka, která disponuje 

pravomocemi, jako jsou například určování pravidel o práci, rozdělení postupu práce a 

organizací. Tím pádem může tým pracovat bez každodenního dohledu manažera díky tomu, 

že na sebe členové týmu dohlíží navzájem z důvodu společné odpovědnosti. [2] 

Tým by měl ideálně vznikat z menších skupin od šesti až po deset osob. Každý člen by 

měl mít odlišné schopnosti, kterými se budou při práci doplňovat. Díky výběru členů s 

různými obory zaměření dokáže tým řešit efektivně jakýkoliv úkol. Proto se práce jednotlivce 

nemůže rovnat efektivitě osmi pracovníků. [2] 

Tvorba stabilního týmu potřebuje čas, ale hlavně vedení a podporu od manažera. 

Hlavními úkoly nadřízeného při vytváření týmu jsou[2]: 

 dosáhnout soudržnosti týmu, jde o pochopení společné zodpovědnosti mezi jednotlivými 

členy a poukázání na osobní i skupinové přínosy, 

 Vzájemné seznámení členů se svými schopnostmi a podle nich je dosadit do 

odpovídajících rolí, 

 určit pravidla práce ve spolupráci s týmem a poukázat na možné překážky ve spolupráci 

 naučit tým pracovat samostatně, jde o přenesení určitých pravomocí a odpovědnosti. 

  

  



 

40 

 

K vytvoření týmu musí proběhnout tři fáze. V první fázi pracují členové týmu většinou 

samostatně a jejich komunikace je omezená. Ve druhé fázi manažer diskutuje s týmem o práci 

a vlastních rozhodnutích. Tím je tým vtahován do tvorby vlastních rozhodnutí a řešení dané 

pracovní problematiky. V poslední fázi už jsou vidět první náznaky spolupráce a tým začíná 

vykazovat prvky samostatnosti. V tuto dobu se rozhodne, kdo bude vedoucí týmu. Buď se 

manažer ujme vedení a stane se členem týmu nebo se tohoto úkolu zmocní jeden ze členů 

týmu. V druhém případě by se manažer neměl nadále zapojovat do procesu rozhodování týmu 

a měl by pouze dohlížet na výsledky daného týmu. S tvorbou týmu je úzce spojen trénink 

zaměstnanců pro zlepšení týmové práce (team building). Cílem je prohloubit důvěru mezi 

členy týmu, která jim pomůže řešit konflikty a dovede je k nejlepšímu řešení problému. [2] 
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7 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Cílem bakalářské práce bylo rešeršní zpracování daného tématu, analyzovat možné přínosy 

pro přípravu rozhodnutí manažerů, posoudit vliv osobního přístupu manažerů na efektivitu 

používaných nástrojů a utvořit vlastní závěr o současném stavu problematiky. 

 Bakalářská práce byla rešeršně zpracována. Vycházel jsem z doporučené literatury a 

nabyté poznatky jsem si doplňoval ze všech možných zdrojů. 

 Pod cílem analýzy možného přínosu pro přípravu rozhodnutí manažerů jsem si 

představil jako soubor informací, na kterých manažer zakládá své rozhodnutí. V případě mé 

práce, jsou pod tímto cílem základní vyhodnocovací metody aplikované ve fázi plánování 

kvality ( FMEA a QFD). Další možný přínos spočívá v plánech kvality, kde bych kladl důraz 

na splnění každé fáze tak abychom dosáhli co nejobjektivnějšího rozhodnutí. Všechny tyto 

analýzy a postupy nám pomohou získat dostatek informací o problematice tak aby bylo 

možné zvolit nejlepší řešení. 

 Osobní přístup manažera na efektivitu použití daných nástrojů podle mě spočívá v 

komunikaci a práci v týmu. Člověk v roli manažera týmu pracovníků spolupracujících 

například na vyhodnocení zmíněné metody FMEA, nemůže disponovat například agresivitou 

a nadřazeností, ale schopností naslouchat a vytvářet logická rozhodnutí na základě získaných 

informací. 

Můj vlastní závěr o součastném stavu problematiky bych shrnul následovně. Myslím si, že 

nástroje managementu kvality jsou v součastné době plně funkční a jejich pozitivní vliv na 

efektivní výrobu je nepochybný. Problémy nastávají zejména v komunikaci. 

 

  



 

42 

 

  



 

43 

 

8 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval problematikou plánování a neustálého zlepšování 

kvality, popsal jsem dva podle mě nejdůležitější nástroje používané v již zmíněných 

procesech a na závěr jsem popsal komunikaci a týmovou práci, která je klíčová k uskutečnění 

všech zmíněných témat.   

 V kapitole plánování kvality jsem se zaměřil na dva způsoby. První velmi obecný 

způsob inspirován podle J.M.Jurana, který byl jedním z důležitých osobností v otázce řízení 

kvality, se zaměřuje na vytyčení hlavních operací k úspěšnému navrhnutí výrobku. Druhý 

způsob plánování kvality je metoda APQP (Advanced Product Quality Planning), která jako 

jedna z mála nemá japonské kořeny, ale pochází z Ameriky. Metoda APQP se uplatňovala 

především v automobilovém průmyslu, pro který byla vytvořena ale díky její univerzálnosti 

se dostala i do jiných odvětví průmyslu. Tato metoda zahrnuje celkový proces postupu vývoje 

výrobku od vytvoření prvotního konceptu až po výrobu. Zde jsem tyto metody popsal a 

vysvětlil.  

 V další kapitole jsem se věnoval neustálému zlepšování kvality. Na úvod jsem 

vysvětlil důležitost tohoto procesu, popsal hlavní myšlenku a osvětlil základní cykly. 

Myšlenka neustálého zlepšování kvality pochází z Japonska a zabývá se každodenním nikdy 

nekončícím zvýšením efektivity. Tomuto druhu zlepšování se říká z japonštiny „kaizen“. 

Kaizen není pouhý překlad. Jedná se o druh filozofie, která se dá aplikovat nejen na pracovní 

život člověka.  

 Následující kapitola se věnuje metodě QFD (Quality Function Deployment) a FMEA 

(Failure Mode and Effects Analysis). Metoda QFD je nástroj k transformaci požadavků 

zákazníka na technické parametry. Tato metoda se skládá z maticových diagramů, což jsou 

tabulky k uspořádání a identifikaci podstatných hodnot. Metoda QFD se používá na začátku 

procesu plánování výrobku při sběru informací od zákazníka. Druhá metoda FMEA se zabývá 

analýzou možných vad a jejich následků u výrobku. Metoda FMEA se používá v průběhu 

plánování výrobku. Hlavním cílem metody FMEA je snížení rizik a poruchovosti u výrobku.  

 V poslední kapitole jsem se věnoval lidskému faktoru, který hraje důležitou roli ve 

všech zmíněných postupech a metodách. Zde jsem se zaměřil na komunikaci a týmovou práci, 

které jsou velkým problémem u nejedné organizace. V kapitole o komunikaci je nejdůležitější 

informovanost zaměstnanců o dějích v organizaci, které je ovlivňují, přímá komunikace s 

kolegy i nadřízenými a jasná domluva na pracovních cílech i odpovědnosti. Dále jsem se ve 

své práci zmínil o možných komunikačních bariérách a možnostech posílení komunikace v 

organizaci. A na úplný konec jsem popsal týmovou práci, jak by měl tým vypadat a jak 

vytvořit samostatně pracující efektivní tým. 
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