
Kvalita a inovace
cílem předmětu je:

Pochopit filozofii zabezpečení kvality v 
dodavatelském řetězci „AP“. 

Školení ČSJ: QM, QA, ……



Předmět:   Kvalita a Inovace 
zejména v automobilovém průmyslu

• C í l předmětu:

• Seznámit studenty s reálnou fabrikou zaměřenou na výrobu automobilů, 
soustředit pozornost na oblast zabezpečení kvality produkce, včetně 
dodavatelského řetězce. 

• Základní výroba u OEM (Original Equipment Manufacturer) 
• Tj. činnosti, úkoly, návaznosti činností a příslušná oddělení…

• seznámení s velkým počtem nových pojmů a termínů….

• Nastínit způsob myšlení „kvalitáře“, ať už se vyskytuje na jakémkoli místě v QMS v AP.

(QMS – Quality Management System)



1. Přednáška  -pojem „Q“ v AP

Kvalita v AP – dále jen „Q“ – možnosti pojetí tématiky:

1) matematické přístupy, výpočty, statistika. Napsáno mnoho knih ….. 

2) Q v širším pojetí – celý systém řízení Q – je tu zákazník (OEM), jsou tu dodavatelé a mnoho 
aktivit, které musí být mezi sebou dokonale provázané – tedy získat alespoň orientační 
přehled o zabezpečení Q  – a matematika jako vhodný podpůrný prostředek.

výsledný produkt je automobil – a ten chceme mít kvalitní.  

Cílem Q-systému je v podstatě uspokojení požadavků zákazníka (OEM, konečný kupec-občan)



Úrovně znalostí pracovníků „Q“:
1) Pracovníci oddělení kvality přímo vytvářející postupy, řeší systémový přístup ke Q – a to pro zabezpečení kvality přímo v závodě, ve 

výrobě, v jednotlivých procesech. Ti  celou Q-problematiku musí znát VELMI DOBŘE, a aktivně ji aplikovat. Tedy nejvyšší nároky na znalosti 
a zkušenosti.

2) Pak tu musí být někdo, kdo celý tento systém musí zkontrolovat, jestli to funguje tak jak má, jestli to pracovníci dle bodu (1) udělali dobře. 
Takže to nemusí znát do detailu, aktivně, ale musí umět klást ty správné otázky o stavu a funkci Q-systému, a musí rozumět odpovědím! 
Dobré je, když ještě umí s těmi profesionály dle (1) diskutovat, filosofovat, a třeba jim i poradit, co a jak, a i navrhnout možná vylepšení.

3) Studenti na FS TUL – je velice málo času probrat Q-problematiku v potřebné šíři a hloubce. Takže získat znalost jen na úrovni „porozumění“.  
Tedy získat základní představu o Q-problematice, pochytit základní filosofii, pojmout základní terminologii, prostě bude-li se hovořit o 

kvalitě, tak aby příslušný inženýr byl v obraze – ať už je ve výrobě, v kvalitě, ve vývoji, na vysoké řídící úrovni…..

otázky –např.  KDO a JAK zadefinuje ty  Q-parametry, jak ty parametry nejlépe a nejefektivněji aplikovat, atd.…

Cílem je zajistit požadovaný kvalitní produkt – díl, celý automobil….. 
To potřebuji vědět dřív, než mi konečný zákazník (OEM, občan-kupec) řekne, že to dobré NENÍ. 
To je už pozdě, to už poškodí moji pověst jakožto kvalitního výrobce!!!!!

1. Axiom kvality: jsi-li spokojen se zakoupeným produktem, řekni to dalším deseti lidem. 
Jsi-li nespokojený s produktem, řekni to nám, výrobcům!!!
Výrobce nechť aplikuje metodiku „lessons learned“.                        



Jak vlastně vypadá takový OEM????? 
Výsledný produkt OEM je tedy automobil: např. Octavia Combi z roku 1961 …..

Nebo třeba nová Fabia, 4. generace…..

Z čeho se skládá takový vůz? – mnoho dílů (cca 5000-8000 dílů)

Kde je vezmu? Něco si vyrobím (vlastní díly), 

a něco musím nakoupit (nakupované díly)

Takže dnes OEM cca 85 a více % dílů nakupuje od dodavatelů…

(Lieferent, Zulieferant, supplier, subsupplier….)



• Jak vypadá „kvalitářské pole“ pro naše aktivity :

• Od surových dílů – výkovek, odlitek

• Přes složitější sestavy – svařenec karoserie  včetně spojovacích elementů 
(šrouby), až po posouzení kvality lakovaných povrchů – a to „VŠECH“. 

• VČETNĚ chromovaných ploch ! (např. Fa Fischer v Liberci – pochromované plasty)

Proč právě lakované plochy? Jsou na první pohled viditelné, v show-roomech
právě toto na počátku prodává… tam je rozhodující vizuální vjem!

K tomu neodmyslitelně patří „audit výrobku“ – protože právě o ten výrobek a 
jeho kvalitu nám jde v první řadě !

Ať už je to audit jednotlivých komponent, audit svařované karoserie, karoserie 
lakovaná, až po audit hotového vozu. A takový audit probíhá jak v automobilce 
(OEM) tak i v závodech jeho dodavatelů.



O E M 

Základem jsou montážní linky a k nim logistické plochy 

(sekvenční vychystávání dílů) – to jsou ty tzv. sklady.

Např.: v l a s t n í    d í l y 
Lisovny – výlisky pro karoserie – jaká je jejich kvalita? (plech – nakupovaný díl - jaká je jeho kvalita???) (Presswerk/Stanzerei, stamping)

Svařovny – jaký je proces svařování karoserie, jak se postupně ta „kastle“ (Hut, Body) svařuje dohromady? Jaká je kvalita svařenců? 
(Schweissen, welding)

Lakovny – jaká je kvalita laku??? (odstín, struktura laku, lesk, přilnavost, atd., jak je vlastně ta Q-laku definována a popsána?…….) 
(Lackierung, painting)

Montáž náprav (PN + ZN) – def. Q pro nápravy…….. (Montage, Assembly)

Montáž „powertrain“ - motor, převodovka – a kvalita všech komponent a celku !!!!! 

Montážní linky pro dveře

Slévárna – kvalita odlitku (Giesserei, Faundry shop)

Kovárna – kvalita výkovku (Schmiede, Forging shop)

Obrobny – obrábění odlitků a výkovků – jejich Q? (Zerspannung/Bearneitung, cutting)

Tepelné zpracování – Q – TZ (Waermebehandlung, Heat treatment)

Oddělení nákupu – nákup dílů od dodavatelů (Beschaffung, Purchase Dept.)



Dodavatelé – nakupované díly: např:

- Interiér

- Exteriér

Nutný přesný přehled CO, KDO, KDE a JAK vyrábí – a zodpovědný 
pracovník kvality OEM, který má tyto díly na starosti



Stále sledujeme tu „červenou niť“  – kvalita!!!!!

vstup

O E M výstup

Zabezpečení kvality ve výrobě
Zabezpečení kvality 
vstupů do výroby

Péče o finální výstup – kvalita 
výsledného produktu

Vývoj v OEM

stanovení kvalitativních požadavků - Výkresy, LAHy, (BMG), laboratoře… 



A nebo VR, KV, MB

Různá výrobní místa a výrobní sortiment různých OEM – např. VW, Škoda, KIA, Hyunday, Toyota,…. 

Bratislava, Kolín, Nošovice, Žilina, ……. 



2. Axiom „Q“

3.Kvalita se sama neudělá

4. Kvalita se sama nezlepšuje 

5. Nekontrolovaná činnost časem „zhovadí“ 

6) Kvalita se nedá vykontrolovat, kvalita se musí vyrobit !!!

1. Axiom kvality: Jsi-li spokojen se zakoupeným produktem, řekni to dalším deseti lidem. 

Jsi-li nespokojený s produktem, řekni to nám, výrobcům!!!



6. Kvalita se nedá vykontrolovat, Kvalita se musí vyrobit !!!!!!!!!!

Q: !!!
Pro efektivní aplikaci metod kvality je naprosto nezbytná dobrá 

znalost výrobních procesů !!!!
Viz. Např. tzv. diagram rybí kosti, nebo-li Ishikawův diagram
Nebo-li diagram „příčiny a následku“

Lidé, stroje, technologie(proces), 
nástroje, materiál, prostředí, atd….

Stále platí všechny axiomy kvality, zejména ten 6., tj.:!!

Q – není zadarmo !

Q – stojí peníze !!!!

Ale   P o z o r  !!!!!



Motto: Q – stojí peníze !!!!

•Q – nezačíná až ve výrobní hale, ale už na obrazovce CAD (Catia V.)

•Q – začíná už u konstruktéra !!! Ten musí znát nejen SW Catia, ale musí být 
nejen špičkový konstruktér, ale i dobrý technolog (tj. znalost procesů  a 
materiálů!!) a mít i povědomí o kvalitativních požadavcích!!!

Např. ctít zásady technologičnosti konstrukce!!!
Tedy: Konstruktér by měl navrhovat díly:

Tak přesně jak je to nutné, 
ale zároveň tak nepřesně 
jak je to možné!!!



• Odkud čerpá konstruktér své hluboké a široké znalosti??

• Čerpá své znalosti materiálů a procesů ze svého studia na VŠ (TUL) a 
dále jak od dodavatelů, tak subdodavatelů tak i od vlastních OEM 
laboratoří!! 

• Např.: Jak Laboratoře pro první vzorkování, tak i laboratoře ve 
vlastním vývoji (např. opora i pro BMG)



Kontrolní otázky (1.P)
1. Jak řeší OEM vstupní kontrolu komponent?

2. Popište systém zabezpečení jakosti u OEM

3. Jaké možnosti má konstruktér pro sdělení svých požadavků na jakost jím 
navrhovaného dílu?

4. Vyjmenujte základní axiomy kvality – vysvětlete význam

5. Co to je „diagram rybí kosti“ – význam

6. Vztah Kvality a nákladů na ni!

7. Základní pravidlo technologičnosti konstrukce – ve vztahu k tolerancím.

8. Kde bere konstruktér jistotu pro své kvalitativní požadavky na díl?


