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1) a) Historie péče o jakost, otcové jakosti, základní pojmy, norma ČSN EN ISO 9000 

b) Zákaznický servis 

 

2) a) Smyčka kvality, systém identifikace a sledovatelnosti 

b) Výrobní činnost (ekonomická, organizační příprava výroby, druhy výroby, evidence, 

výrobní kapacita). Normování (druhy norem, metody stanovení norem, význam 

normování. Řízení toku materiálu. 

 

3) a) TQM 

b) Systém ochrany spotřebitele v ČR Orgány státního dozoru a instituce v oblasti 

ochrany spotřebitele 

 

4) a) Auditování, audity procesu a produktu, norma ČSN EN ISO 19011 

b) Daňová soustava ČR  

 

5) a) Systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015 a hlavní změny oproti vydání 2008 

b) Regulační diagramy při kontrole měřením 

 

6) a) Systém environmentálního managementu, ochrana životního prostředí, norma ČSN 

EN ISO 14001 

b) Odbytová činnost podniku (úkoly útvaru odbytu, odbytové cesty, evidence, 

plánování, skladování, expedice). Marketing (pojem, postavení v podniku, 4P 

marketingového mixu). 

 

7) a) Oborové nadnárodní normy: AQAP; IATF 16949:2016 a jejich předchůdci. 

b) Měrový pořádek, jeho obsah a úloha, povinnosti a odpovědnosti pracovníků 

 

8) a) EMAS – porovnání s normou ISO 14001, základní zákonné požadavky v oblasti EMS 

(odpady, chemické látky, voda, vzduch, půda, havárie) 

b) Role logistiky v ekonomice státu a podniku. Zásobovací činnost podniku (pojem 

zásoba, členění, oceňování, evidence, normování zásob, náklady na zásobování, 

zjišťování nákupu, náplň činnosti zásobovacího útvaru). 

 

9) a) Management kvality, jeho úloha v organizaci, QM. Dokumentace kvality, záznamy, 

norma ISO TR 10013 

b) Podnik, život podniku (vznik, růst, sanace, zánik). Postavení podniku v tržní 

ekonomice (historie, subjekty trhu, poptávka a nabídka – vlivy na ně působící). 

 

 



10) a) Zlepšování kvality, jednoduché techniky, týmová práce, PDCA, Kaizen, 

reengineering 

b) Podnikání. Právní formy podnikání (živnosti, obchodní společnosti, družstva, státní 

podniky a další formy podnikání). 

 

11) a) Sedm jednoduchých nástrojů 

b) Odměňování (formy mezd, hrubá mzda a její složky mzdové doklady, roční 

zúčtování mzdy, motivační význam mzdy). Personální činnost 

 

12) a) Sedm nových nástrojů zlepšování kvality 

b) Náklady (pojem, členění, nákladová funkce, snižování nákladů). Kalkulace nákladů 

(kalkulační vzorec, kalkulační metody). 

 

13) a) Benchmarking, CCC metoda, brainstorming, time management 

b) Způsobilost procesů a její zjišťování 

 

14) a) QFD (domek kvality) 

b) Náklady na nedostatky v jakosti. Náklady na životní cyklus výrobku. Výnosy (pojem, 

členění, zvyšování výnosů). Hospodářský výsledek (pojem, druhy, použití). Analýzy 

bodu zvratu. 

 

15) a) Analýza rizik, FMEA, DOE, POKA-JOKE 

b) Normální rozdělení, jeho význam bodové odhady jeho parametrů 

 

16) a) Procesy, procesní přístup, měření výkonnosti procesů 

b) Chráněné zájmy spotřebitele (poctivost prodeje, zákaz diskriminace, bezpečnost 

výrobku, zákaz klamání spotřebitele, informační povinnost apod.) 

 

17) a) Organizační struktury, organizace podniku – delegování pravomocí, postavení 

útvaru řízení kvality a personálu, motivace ve vztahu ke kvalitě 

b) Statistické přejímky 

 

18) a) Spokojenost a loajalita zákazníka, jejich měření 

b) Majetek podniku (druhy majetku, oceňování, pořízení, evidence, likvidita, 

inventarizace). Zdroje krytí majetku (vlastní a cizí). 

 

19) a) Projektový management 

b) Ochrana spotřebitele u ekonomických a finančních služeb 

 

20) a) Značení výrobků CE a harmonizace právních předpisů EU pro výrobky. 
b) Podnikové řízení (plánování, organizování, vedení, kontrola, rozhodování) 

 

21) a) SWOT, EFQM 

b) Investiční činnost podniku (pojem investice, evidence, zdroje krytí, ukazatelé 

efektivnosti investic). Logistické informační systémy. 

 

22) a) HACCP 

b) Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, reklamací výrobků, prodejem na 

dálku 



 

23) a) Management zdrojů 

b) Měření fyzikálních a technických veličin. Metody a druhy měření, zásady správného 

měření, druhy chyb. 

 

24) a) Marketing, průzkum trhu, hodnota pro zákazníka 

b) Základní pojmy v metrologii, standardizaci a zkušebnictví, soustava jednotek SI 

Význam metrologie, standardizace a zkušebnictví, historie a místo v systému norem 

ISO 

 

25) a) Kvalita ve výrobě, kontrola kvality, neshody a jejich řízení (JIT, ověřování shody, 

identifikace, TPM) 

b) Regulační diagramy při kontrole srovnáváním 

 

 
Vypracovali: 

Ing. František Jonák 

Ing. Hana Chrbolková 

 

Schválil: Mgr. Luděk Benák 

 

Datum: 17. 9. 2020 

 

 

  

 


