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INTEGROVANÝ MANAGEMENT: 
KVALITA             2023 
 

 
 

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 
Nástroje a metody zlepšování kvality  
Nástroj pro identifikaci a posuzování rizik – FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 
APQP a PPAP  
Interní auditor IATF 16949 
Systematické řešení problémů v osmi krocích – Problem solving (8D)  
 
Všechna uvedená i další témata jsme pro Vás schopni realizovat jako zakázku na míru. 
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Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 
 

Úvod 
Norma ISO 9001 vydaná v roce 2000 a revidovaná v letech 2008 a 2015 řeší systém managementu kvality procesním 
přístupem a managementem rizik ve vztahu ke kontextu organizace. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech 
organizací, které jsou podle požadavků normy ISO 9001 nebo IATF 16949 certifikovány nebo se na certifikaci připravují. Znalost 
obsahu revidované normy v roce 2015 a její správný výklad je základem nejen pro vytvoření, zavádění, udržování a zlepšování 
systému managementu kvality organizace, ale i pro jeho auditování a vyhodnocování efektivnosti systému managementu 
kvality. V tomto kurzu budou účastníci seznámeni se všemi požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016.  

 

Cíle 
▪ Účastník kurzu získá za své aktivní účasti základní znalosti pro implementaci požadavků normy do systému 

managementu organizace a pro jeho udržování a neustálé zlepšování. 
 

Obsah 
▪ Termíny a definice 
▪ Zásady managementu kvality 
▪ Procesní přístup 
▪ Zvažování rizik 
▪ Kontext organizace 
▪ Vedení (leadership) 
▪ Plánování 
▪ Podpora 
▪ Provoz 
▪ Hodnocení výkonnosti 
▪ Zlepšování 

 

Metodika 
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí. 
 

Určeno 
Pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, 
představitelům managementu pro kvalitu, manažerům kvality nebo auditorům kvality. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–17.00 hod. 
 

Termín  Místo  Variabilní symbol 
3. 3. 2023 Praha 130701  
18. 9. 2023 Praha 130702 
 

Cena a rozsah 
4 400 Kč (bez DPH), 5 324 Kč (včetně 21 % DPH) 
1 den 
 

Manažer projektu 
Bohuslava Fejtová 
602 272 536, bfejtova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Nástroje a metody zlepšování kvality 
Navazující oblasti: Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 
 
 

Nástroje a metody zlepšování kvality  

 

Úvod 
Neustálé zlepšování kvality je nezbytné pro zvyšování konkurenčního postavení organizace. Všechna rozhodnutí k prokázání 
vhodnosti a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality musí být založena na určování, shromažďování 
a analyzování dat. Toto vyžaduje využívat v praxi vhodné a vyzkoušené metody a nástroje. 
 

Cíle 
▪ Poskytnout výcvik v aplikování nástrojů a metod ke zlepšování kvality, a to tak, aby účastníci kurzu zlepšili své pracovní 

procesy využíváním vhodných nástrojů, metod, analýz a přístupů.  
 

Obsah 
1. den 

▪ Základy cílového managementu 
▪ Základní nástroje a metody zlepšování kvality – formulář pro sběr údajů, vývojový diagram, diagram příčin a následků, 

Paretův diagram, histogram, bodový diagram, regulační diagram 
▪ Statistická regulace procesu – SPC, diagram afinity, benchmarking, brainstorming, stromový diagram, SWOT analýza, 
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5xWHY 
2. den 

▪ QFD – rozpracování požadavků na kvalitu 
▪ DOE – strategie plánování experimentů 
▪ Six Sigma – základy moderních přístupů k managementu 
▪ Balanced Scorecard – moderní přístup k managementu 

3. den 
▪ FMEA – analýza výskytu možných vad a následků: FMEA procesu, FMEA konstrukce, FMEA systému 
▪ FTA – analýza stromu poruchových stavů 

4. den 
▪ APQP – postupy a techniky použití při vývoji výrobků 
▪ PPAP – proces schvalování dílů do sériové výroby 

5. den 
▪ Japonské přístupy ke kvalitě – 5S, Muda, Mura, Muri a Lean Production 
 

Pozn.: U tohoto kurzu se lze účastnit jednotlivých témat/dnů.  
 

Metodika 
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, procvičení. 
 

Určeno 
Všem, kteří mají zájem o rozhodování založeném na objektivních faktech a o efektivní způsob zlepšování kvality v systému 
managementu kvality, jenž spočívá nejen v kvantitativních a kvalitativních datech, ale i ve správném zpracování, analýze 
a vyhodnocování těchto dat. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–17.00 hod., 
poslední den 9.00–13.00 hod. 
 

Termín  Místo  Variabilní symbol 
22. – 26. 5. 2023 Praha  130703  
23. – 27. 10. 2023 Praha  130704 
 

Cena a rozsah 
20 100 Kč (bez DPH), 24 321 Kč (včetně 21 % DPH) 
5 dnů 
 

Manažer projektu 
Bohuslava Fejtová 
602 272 536, bfejtova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující oblasti: 2. Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 
 
 

Nástroj pro identifikaci a posuzování rizik – FMEA (Failure Mode 
Effect Analysis) 

 

Úvod  
Analýza FMEA patří k základním metodám managementu rizik, které lze aplikovat pro plnění požadavků současně platných 
norem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 a mezinárodní normy řešící požadavky systému managementu BOZP. Analýza 
FMEA z původního uplatnění v armádě, kosmickém výzkumu a jaderné energetice se rychle rozšířila do mnoha dalších oborů, 
především u dodavatelů automobilového průmyslu. Pro efektivní uplatnění FMEA je vhodné mít v týmu aktivní zastoupení 
pracovníků všech předvýrobních i výrobních útvarů organizace, servisu a dalších. Všichni tito pracovníci a zejména budoucí 
vedoucí (moderátoři) týmů v tomto kurzu nejen principy FMEA pochopí, ale mohou se naučit analýzu FMEA prakticky používat. 
 

Cíle 
▪ Účastníci se při aktivní účasti naučí prakticky používat analýzu FMEA procesu (v případě zájmu také konstrukce a 

systému) v aplikacích podle svých zaměření a potřeb. 
 
 

Obsah 
▪ Principy FMEA 
▪ Klíčové faktory efektivní aplikace FMEA 
▪ Souvislost a návaznost FMEA na další metody 
▪ Vybrané nástroje a metody pro zlepšování kvality využívané při FMEA 
▪ FMEA procesu – cíle, možnosti, předpoklady, jednotlivé kroky 
▪ Procvičení na vybraném procesu 
 

Metodika 
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, ukázka a procvičení na zvoleném příkladu.  
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Určeno 
Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům, procesním inženýrům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, 
servisu, pracovníkům SMC a dalším odpovědným pracovníkům za procesy – budoucím uživatelům této důležité analýzy 
v různých aplikacích. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín  Místo    Variabilní symbol 
8. – 9. 6. 2023  Praha  130705 
4. – 5. 12. 2023  Praha  130706 
 

Cena a rozsah 
8 800 Kč (bez DPH), 10 648 Kč (včetně 21 % DPH) 
2 dny 
 

Manažer projektu 
Bohuslava Fejtová 
602 272 536, bfejtova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující oblasti: Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 
 
 

APQP a PPAP  
 

Úvod 
APQP – Advanced Product Quality Planning je rámec postupů a technik použitých při vývoji výrobků v průmyslu, zejména 
automobilového průmyslu. Je to moderní metoda pro plánování kvality produktu a plány kontrol a řízení procesů. 
PPAP – Production Part Approval Process je proces schvalování dílů do seriové výroby a používá se především 
v automobilovém průmyslu k upevnění důvěry v dodavatele součástí a jeho výrobní procesy. Tímto procesem se prokazuje, že 
všechny zákaznické konstrukční návrhy a specifikace požadavků jsou dodavatelem správně pochopeny a že má potenciál 
vyrábět produkt trvale splňující požadavky v průběhu sériové produkce při požadovaném kapacitním výkonu. 
 

Cíle 
▪ Účastníci se při aktivní účasti seznámí se vstupy a výstupy jednotlivých etap APQP, pochopí zásady plánování kvality 

produktu včetně metodiky plánu kontroly a řízení.  
▪ V procesu PPAP se seznámí s jednotlivými prvky PPAP a dokumenty o schválených technických změnách na všech 

úrovních předložení. 
 

Obsah 
▪ APQP – zásady plánování kvality produktu 
▪ Program plánování a definování 
▪ Návrh a vývoj produktu, procesu 
▪ Validace produktu a procesu 
▪ Metodika plánu kontroly a řízení 
▪ PPAP – proces schvalování dílů do sériové výroby 
▪ Významná výrobní dávka 
▪ Prvky PPAP, dokumentace 
▪ FMEA návrhu a FMEA procesu 
▪ Plán kontroly a řízení 
▪ MSA – analýza systému měření 
▪ Výsledky zkoušení, kontrolní prostředky 
▪ PSW – průvodka předložení dílu 
▪ Požadavky na oznámení a na předložení 

 

Metodika 
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady. 
 

Určeno 
Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, servisu a dalším 
odpovědným pracovníkům za procesy – budoucím uživatelům těchto postupů, technik a procesů. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–17.00 hod. 
 

Termín  Místo    Variabilní symbol 
25. 5. 2023  Praha  130707   
26. 10. 2023              Praha  130708 
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Cena a rozsah 
4 400 Kč (bez DPH), 5 324 Kč (včetně 21 % DPH) 
 

Manažer projektu 
Bohuslava Fejtová 
602 272 536, bfejtova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Interní auditor IATF 16949 
Navazující oblasti: Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 
 
 

Interní auditor IATF 16949  
 

Úvod 
Požadavky na systém managementu kvality v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v 
automobilovém průmyslu jsou uvedeny v aktualizované normě ISO 9001:2015 a v navazujícím standardu IATF 16949:2016. 
Organizace, které tento systém zavádějí nebo zaveden mají, musí provádět interní audity kvalifikovanými interními auditory. 
Součástí kompetence interního auditora je nejen znalost požadavků uvedených norem, ale také dovednost při provádění auditu  
 

Cíle 
Poskytnout internímu auditorovi východiska jeho kompetencí.  
Absolvent: 

▪ pochopí východiska pro požadavky na systém managementu kvality a s vybranými požadavky se seznámí, 
▪ seznámí se s metodikou auditu, 
▪ naučí se přípravě na interní audit včetně sestavení checklistu (auditního dotazníku), 
▪ pochopí východiska pro klasifikaci zjištění a pro sestavení záznamu o auditu. 

 

Obsah 
▪ Vztah ISO 9001 a IATF 16949 
▪ Požadavky ISO 9001 a IATF 16949 a jejich výklad 
▪ Klíčové pojmy auditu (program auditů, plán auditu, předmět auditu, kritéria auditu, zjištění z auditu, důkaz z auditu) 
▪ Způsoby a metody auditování (ISO 19011) 
▪ Nácvik: sestavení checklistu a záznamu o auditu 

 

Metodika 
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe, cvičení. 
 

Určeno 
Interním auditorům a manažerům kvality. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín  Místo    Variabilní symbol 
6. – 7. 6. 2023  Praha  130709  
6. – 7. 12. 2023  Praha  130710 
 

Cena a rozsah 
8 800 Kč (bez DPH), 10 648 Kč (včetně 21 % DPH) 
2 dny 
 

Manažer projektu 
Bohuslava Fejtová 
602 272 536, bfejtova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: APQP a PPAP 
Navazující oblasti: Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 
 
 

Systematické řešení problémů v osmi krocích – Problem solving 
(8D) 
 

Úvod 

Osvědčená metoda přístupu k systematickému řešení problému v osmi krocích. Zaměřuje se na zlepšování produktů a 
procesů prostřednictvím identifikace a analýzy kořenové příčiny problému a stanovením trvalého nápravného opatření. Klade 
ale důraz také na přijetí dočasného opatření s cílem neohrozit plynulost výroby. Metoda je obvykle používána inženýry kvality 
při řešení zvláště externích reklamací. V automotive je aplikace této metody zákazníky běžně vyžadována. 
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Cíle 
▪ Účastník kurzu získá za své aktivní účasti základní znalosti aplikace metody 8D včetně navazujících metod (Fishbone 

diagram, 5why, 5W1H a dalších). 
 

Obsah 
▪ 8 kroků řešení problémů 
▪ Rozbor jednotlivých kroků a jejich návaznost 
▪ Ukázka a příklad použití souvisejících metod v jednotlivých krocích 
▪ Rizika spojená s jednotlivými kroky a použitými metodami  

 

Metodika 
Interaktivní výklad s příklady, případovými studiemi a cílenou diskuzí. 
 

Určeno 
Pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především inženýrům a technikům kvality, manažerům kvality nebo 
auditorům kvality. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–17.00 hod. 
 

Termín Místo  Variabilní symbol 
5. 6. 2023 Praha  130711  
8. 12. 2023 Praha  130712 

 
Cena a rozsah 
4 400 Kč (bez DPH) 5 324 Kč (včetně 21 % DPH) 
1 den 
 

Manažer projektu 
Bohuslava Fejtová 
602 272 536, bfejtova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Nástroje a metody z 
lepšování kvality 
Navazující oblasti: Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 
 


