
1-8Dreport 
2-7 nástrojů pro zlepšování kvality
3-korelační diagramy
4-Histogram
5-Gausova křivka a způsobilost procesu
6-Brain storming
7-Diagram rybí kosti
8-5x proč
9-Pareto diagram
10-F M E A
11-Q F D (viz. LAH-Q-ŠK, verze 3.0 i 4.0)
12-Analýza rizik
13-FTA
14-DOE
15-P D C A
16-Pyramida Maslowa
17-SPC – viz. „statistika“

Základní techniky 
jakosti, např…….. 



„Q“ - systémy řízení kvality - QMS

• Motto: 

1) složitá struktura řízení u OEM – mnoho útvarů, rozsáhlá výroba, 
mnoho procesních kroků (Prozess Schritte)

2) Vysoké nároky na Q-dodávaných dílů (filozofie OEM) –
konkurenční boj o finálního zákazníka

3) Rozsáhlá výroba dílů u dodavatelů/subdodavatelů, různé země, 
různé kontinenty

4) Rozhodující je už kvalita vstupních surovin !

Logicky tedy z toho vyplývají požadavky na nějaký systém řízení Q, který by to vše uvedl 
do souladu!!!



Q M S  
Quality Management System

Historie a současnost QMS

Vzájemná vazba QMS

International Automotive Task Force

Mezinárodní pracovní skupina pro 
automobilový průmysl



Filosofie jakosti – ČSJ radíTak pro začátek např.:

FiFo

-Nekontrolovaná 
činnost časem 
„zhovadí“ 

-Kvalita se sama 
neudělá

-Kvalita se sama 
nezlepšuje 

-Kvalita se nedá vykontrolovat,
kvalita se musí vyrobit

Již známé axiomy kvality:



Otcové- zakladatelé „jakosti“ - USA
• Dr. W.E. Deming (zejména 40.–50. léta 20. století) – učil 

Japonce. Byl žákem W.A. Shewharta – regulační diagramy, statistika.
Zaměřoval se na odhalení variability ve výrobě a hledal její příčiny. Usiloval o 
zapojení vrcholového managementu ke zdokonalování jakosti. Známý  cyklus PDCA.

Sestavil svých proslulých 14 bodů jako základ kvalitní funkčnosti amerických podniků, 
např. neustálé vzdělávání a sebevzdělávání každého zaměstnance ve firmě.

• P. B. Crosby: napsal knihu „Jakost je zdarma“ – 1979.
Založil zvláštní školící a konzultační institut v USA, který má dnes působit na všech 
kontinentech. Propaguje komplexní řízení jakosti s velkým důrazem na úlohu 
lidského činitele při tvorbě jakosti. Jeho filosofie jakosti je rovněž shrnuta v jeho 
hlavních 14-ti bodech. Např.: Jakost nerovná se dokonalost, jakost lze měřit, za 
jakost neodpovídá jen útvar řízení jakosti, ne všechny problémy s jakostí jsou jen ve 
výrobě !!!!!!!!!!!!!!!!!



Otcové- zakladatelé „jakosti“ - Japonsko
• Kaoru Ishikawa:
Od poloviny minulého století se zabývá zabezpečováním jakosti v různých 
japonských, ale i amerických firmách (Ford). Je, mimo jiné, autorem světoznámé 
příručky „Co je celopodnikové řízení jakosti?“.

Např.: „Řízení jakosti začíná a končí vzděláváním, průběžně se musí vzdělávat 
každý ve firmě - od prezidenta společnosti po řadového dělníka!“.

První krok při řízení jakosti je znát požadavky zákazníků!! Nebo: Nelze definovat 
jakost bez ohledu na cenu!!! Atd. -7 jednoduchých Q-nástrojů vyřeší až 95% problémů. 
(vývoják, záznamy, histogram, korelace, rybí kost, pareto, regulační diagram)

• Genichi Taguchi: statistik, který proslul zejména svým přístupem k 

experimentální práci v předvýrobních etapách – viz. DOE – nová strategie 
vývoje výrobků a procesů. Ta je dokladem japonského myšlení a přístupu k 
řízení jakosti, které Japonsko vyneslo do čela světových výrobců, pokud jde o 
dosahování jakosti. Proces kontinuálního zlepšování jakosti KVP!, tj. neustálé 
snižování variability vlastností výrobků kolem jejich cílových hodnot. 

Jakost výrobku a výrobní náklady jsou v rozhodující míře určeny konstrukcí dílu a 
technologií výroby – technologičnost konstrukce!!!! Klíčová role konstruktéra !!!



PLÁNOVÁNÍ KVALITY
část managementu kvality 
zaměřená na stanovení cílů 

kvality a na specifikování 
nezbytných procesů a 

souvisejících zdrojů pro 
splnění cílů kvality

ŘÍZENÍ KVALITY

část managementu kvality 
zaměřená na

splnění požadavků
na kvality

PROKAZOVÁNÍ KVALITY

část managementu kvality 
zaměřená na

poskytování důvěry,
že požadavky na kvalitu 

budou splněny

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY

část managementu kvality 
zaměřená na

zvyšování schopnosti
plnit požadavky

na kvalitu

MANAGEMENT KVALITY
koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY
systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu

KVALITA
stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik
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Automobilový průmysl

1999 2000

QS-9000 3rd Edition

ISO/TS 16949
vydání 1999

ISO/TS16949
2nd Ed.

2002

VDA 6.1

Systém nezávislý na oborech

2008 2009

ISO/TS16949
vydání 2009

2016

ISO 9001:1994
(generický standard)

ISO 9001:2000
(generický standard)

ISO 9001:2008
(generický standard)

ISO 9001:2015
(generický standard)

2015

IATF 16949
vydání 2016

2018

ukončení

platnosti 

ISO/TS
ukončení

platnosti 

QS 9000

Historický vývoj norem pro QMS

A)

B)



Základy - P  D  C  A 

• Demingův cyklus PDCA:

• P – plan ………..Plánuj

• D – do  ………….Dělej

• C  - check ……..Kontroluj

• A  - act ………….Jednej 



PDCA
• Plánuj: stanov cíle systému, a jeho procesů, včetně 

zdrojů, - vše v souladu s požadavky zákazníka, 
identifikuj rizika a zaměř se na ně

• Dělej: zaváděj to, co bylo naplánováno

• Kontroluj: monitoruj, měř procesy a výsledné produkty, 
a to ve vztahu k požadavkům a plánovaným činnostem, 
podávaje zprávy o výsledcích

• Jednej: podle potřeby přijímej opatření pro zlepšování 
výkonnosti.

Struktura normy: interní a externí vstupy do systému, požadavky 
zákazníka, potřeby a očekávání zainteresovaných stran



EN ISO 9001: 2015 (ČSN EN ISO 9001:2016); předpokládaná platnost do r. 2025)

• Uvedené požadavky s procesní orientací

• Lze tak lépe monitorovat výkonnost procesů na základě dosažených 
výsledků, na výstupech z jednotlivých procesů  

• umožňují monitorovat výkonnost systému managementu kvality jako celku

• Pro organizace je to zjednodušení oproti minulým vydáním a je zde i větší 
zapojení do oblasti managementu kvality.

• Předpokládá se, že zapojení vrcholového vedení by mělo vyústit v celkové 
zlepšení řízení organizace – prostě vést ke „kvalitnímu managementu“.

• Dobrá rada: „Neměňte co funguje a změňte vše, co nefunguje“

• Tato norma využívá nejen procesní přístup, ale i princip cyklu PDCA včetně 
zvažování rizik

• PDCA zajišťuje, že procesy jsou zajištěny, odpovídající zdroje jsou řízeny, 
stanoveny podmínky ke zlepšování a jedná se podle nich!

• Procesy – hodnotit „slabá místa“ – tam mohou být závažná rizika – ŽELVA!



Struktura ISO 9001 - PDCA

4. 
KONTEXT 

ORGANIZACE

Porozumění 
organizaci a 

jejímu kontextu

Porozumění 
potřebám a oče-

kávání zainte-
resovaných

stran

Určení rozsahu 
QMS

QMS a jeho 
procesy

5. 
VEDENÍ 

Vedení

a závazek

Zaměření na 
zákazníka

Politika 

kvality

Role, odpověd-
nosti a 

pravomoci v 
rámci 

organizace

6. 
PLÁNOVÁNÍ

Opatření pro 
řešení rizik a 
příležitostí

Cíle kvality a 
plánování jejich 
dosažitelnosti

Plánování 

změn

7.
PODPORA

Zdroje

(Lidské, M&M, 
Infrastruktura)

Kompetence

Povědomí

Komunikace

Dokumentovan
é informace

8.
PROVOZ

Plánování a 
řízení provozu

Požadavky na 
produkty a 

služby

Návrh a vývoj 
produktů a 

služeb

Kontrola při 
externím 

poskytování 
produktů a 

služeb

Výroba a 
poskytování 

služeb

Uvolňování 
produktů a 

služeb

Řízení 
neshodných 

výstupů

9.
HODNOCENÍ 
VÝKONNOSTI

Monitorování, 
měření, analýza 

a 
vyhodnocování

Interní audit

Přezkoumání 
systému 

managementu

10.
ZLEPŠOVÁNÍ

Obecně

Neshoda a 
nápravné 
opatření

Neustále 
zlepšování

PLAN DO CHECK ACT

Kap.1 – Předmět normy
Kap.2 – Citované dokumenty
Kap.3 – Termíny a definice
Kap.4 – Kontext organizace … a pak už



Pro DODAVATELE do OEM
QMS = IATF 16949

• Vychází z ISO 9001 – a k příslušným kapitolám (IATF má stejné 
kapitoly jako ISO 9001) má své, pro AP, potřebné doplňky.

Tento QMS ale není pro vlastní OEM –
automobilky si vymyslely tento systém, 
aby dodavatelé měli nastaveno ve  všech 
procesních krocích to samé, co je ve 
vlastní výrobě v OEM !!!
To je zárukou dosažení zákazníkem 
(OEM) požadované kvality!!!

OEM chce po dodavateli zejména:
cenu, „Q“, kapacitu, logistiku, ….. 
Vstřícná komunikace, zájem plnit přání zákazníka,…… 

Jak dodavatel prokáže implementaci QMS ve svém závodě?



ISO 9001 – IATF 16949

Úvod – Kap. 01 - 04
Kap.1 – Předmět normy
Kap.2 – Citované dokumenty
Kap.3 – Termíny a definice
Kap.4 – Kontext organizace …….





IATF 16949



Kap. 1 - 3



P - plánuj

4.1 a 4.2 shodné
4.3 a dále již doplňky

Viz. dále



POZOR na „Jemné“ formulace



Každý procesní krok musí být „čitelný“!! – žádný procesní krok nesmí být „black box“ !!! – v 
našem případě (AP - QMS) se jedná o hmotnou výrobu, jde o přetváření reálné matérie 

Železárna/ocelárna Válcovaná tyč

Zápustkové kování

Výkovek obrobna



Dle filozofie VDA 6.3 lze každý procesní krok zobrazit v podobě želvy
Zvolená Metodika – důsledný procesní přístup!!!

Např.:

Procesní krok – nutno ho dokonale popsat, zejména : CO, KDO, KDE, JAK, ČÍM, „PROČ“,….. 

Zápustkové kování



Znalost procesu – nutno zmapovat:

Kde řeším reklamace !!!



Systémy řízení jakosti

• ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality

• ISO/TS 16949:2009 Quality management systems
Particular requirements for the application of ISO 9001 for automotive 
production and relevant service part organizations. 

dnes aktuální: IATF 16949 (Standard - Ausgabe Oktober 2016 – Deutsch)
Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu

• VDA 6.1 QM- Systemaudit (serienprodukte)

• DIN EN ISO 14001:2015 Umweltmanagementsysteme
• DIN EN ISO 50001:2011 Energiemanagementsysteme

• DIN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagementsysteme
(bývalá: OHSAS 18001) 

• ISO/IEC 27 001:2013 Information security

management systems



Normy IMS – přehled, CZ-verze



IATF 16949 - P D C A – kapitoly, přehled

P – p l á n u j

Kap 4.

Kontex
organizace

- 4.1 Porozumění

kontextu

- 4.2 zainteresované

strany

- 4.3 Rozsah 

QMS

- 4.4 Procesy QMS

Kap. 5
Vedení

- 5.1 Vedení a 
závazek
- 5.2 Politika
- 5.3 Role, 
odpovědnosti a 
pravomoci

Kap. 6    
Plánování

- 6.1. Opatření 
pro řešení rizik a 
příležitostí
- 6.2  Cíle kvality
- 6.3 Plánování

změn

D – d ě l e j 

Kap 7.

Podpora

- 7.1 Zdroje 

- 7.2 Kompetence 

- 7.3 Povědomí

- 7.4 Komunikace

- 7.5 Dokumentova-

né informace

Kap. 8
Provoz

- 8.1 Plánování a řízení provozu
- 8.2 Požadavky na produkty a 
služby
8.3 Návrh a vývoj produktů a 
služeb
- 8.4 Řízení externě 
poskytovaných
procesů, produktů a služeb
- 8.5 Výroba a poskytování 
služeb
- 8.6 Uvolňování produktů a 
služeb
- 8.7 Řízení neshodných 
výstupů

C–kontroluj

Kap 9.

Hodnocení

výkonnosti

- 9.1 Monitorování, 
měření, analýza a 
vyhodnocování 

- 9.2  Interní audit 

- 9.3 Přezkoumání 
systému managementu 

A–jednej

Kap. 10        
Zlepšování 

- 10.1 Obecně
- 10.2  Neshoda a 
nápravné 
opatření 
- 10.3 Neustálé 
zlepšování (KVP)



P – p l á n u j

• Kap 4.
Kontex organizace

• 4.1 Porozumění 
kontextu

• 4.2 
Zainteresované 
strany

• 4.3 Rozsah QMS

• 4.4 Procesy QMS

 Kap. 5
Vedení

 5.1 Vedení a 
závazek

 5.2 Politika
 5.3 Role, 

odpovědnosti a 
pravomoci

o Kap. 6
Plánování

o 6.1. Opatření pro 
řešení rizik a 
příležitostí

o 6.2  Cíle kvality
o 6.3 Plánování změn



Příklady aplikace QMS, např.:

• Škoda – Auto (OEM): EN ISO ČSN 9001 

• ŠK – komponenty: VDA 6.1

• ŠK – nástrojárna : VDA 6.4

• Atd.

Dodavatelé do AP:

• IATF 16949 + ISO 14001 + nejlépe i 

ISO/IEC 27 001:2013 Information security management systems

(kvůli napojení na „HyperKVS“)

Subdodavatelé nejlépe IATF 16949, ale minimálně ISO 9001 !!!



P - plánuj

Kap.: 4.4.1.2.



P - plánuj

Kap.: 4.4.1.2.



P - plánuj



P - plánuj



P-plánuj



P - plánuj



P - plánuj



•5.kap: vedení (leadership)

•6. kap: plánování

P – p l á n u j – další kapitoly



D – d ě l e j 

• Kap 7.

Podpora

• 7.1 Zdroje 

• 7.2 Kompetence 

• 7.3 Povědomí

• 7.4 Komunikace

• 7.5 Dokumentované 
informace

 Kap. 8
Provoz

 8.1 Plánování a řízení provozu
 8.2 Požadavky na produkty a 

služby
 8.3 Návrh a vývoj produktů a 

služeb
 8.4 Řízení externě 

poskytovaných
procesů, produktů a služeb

 8.5 Výroba a poskytování služeb
 8.6 Uvolňování produktů a 

služeb
 8.7 Řízení neshodných výstupů



• Kap 9.

Hodnocení

výkonnosti

• 9.1 Monitorování, 
měření, analýza a 
vyhodnocování 

• 9.2  Interní audit 

• 9.3 Přezkoumání 
systému 
managementu 

 Kap. 10
Zlepšování

 10.1 Obecně
 10.2  Neshoda a nápravné 

opatření 
 10.3 Neustálé zlepšování (KVP)

C – k o n t r o l u j A – je d n e j



1. Cvičení – kontrolní otázky
1. Jaká systém řízení jakosti je uplatňován v dodavatelském řetězci 

automobilového průmyslu?
2. Jaká je základní filozofie pro vznik QMS?
3. Co to je FiFo?
4. Jmenujte aspoň tři jména – tzv. zakladatelé jakosti v AP
5. Základní funkce QMS
6. Co to je Demingův kruh – filozofie KVP.
7. Co to je EN ISO 9001:2015
8. Jaký je požadavek OEM pro QMS v řetězci dodavatelů do AP?
9. Jak dodavatel prokáže implementaci QMS ve svém závodě?
10. Co to je filozofie „želvy“? – kde se to uplatňuje? Je to dané nějakou 

normou?
11. Co to je VDA 6.1 ? 
12. Jaké další managementy systému se v závodech dodavatelů uplatňují?
13. Jaká je role pracovníka pro bezpečnost produktu? Jaká je požadovaná 

kvalifikace?
14. Co bychom měli vědět o procesu (procesní krok), který chceme 

hodnotit?


