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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 

11. 4. 2019 Praha 190715 

3. 6. 2019 Praha 190716 

10. 10. 2019 Praha 190717 

2. 12. 2019 Praha 190718 
 

Cena a rozsah 
3 600 Kč (bez DPH), 4 356 Kč (včetně 21 % DPH) 
1 den 
 

Manažer projektu 
Martina Rydrychová 
226 006 376, mrydrychova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Interní auditor IATF 16949 
Navazující oblasti: 2. Vedení týmu, osobní a manažerské 
kompetence 
 


