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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
 

 
 
 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na další, již 
 

XXXIII. SEMINÁŘ 
ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST 

 
 
 

pořádané výborem odborné skupiny pro spolehlivost 
k problematice 

 
 

BEZ SPOLEHLIVOSTI 
NENÍ 

JAKOSTI 
 
 
 
 
 
 

Seminář se koná 
 

ve čtvrtek 27. listopadu 2008 ve 14.00 hodin 
ČSVTS – místnost č. 414 

Praha 1, Novotného lávka 5 
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Vážení přátelé, 
 

výbor odborné skupiny pro spolehlivost (VOSS) pokračuje ve výměně zkušeností při řešení 
problematiky spolehlivosti. V návaznosti na předchozí úspěšné semináře odborné skupiny pro spoleh-
livost (OSS) Vás zveme na další seminář. Zveme každého, kdo se hlásí k problematice spolehlivosti, 
ať aktivně či pasivně.  

Na programu dalšího, v pořadí již XXXIII. semináře odborné skupiny pro spolehlivost, budou 
tentokráte témata přednášek, která jsou určena především pracovníkům zabývajících se managemen-
tem podnikových problematik od ředitelských funkcí po expedici a servisní údržbu v rámci manage-
mentu systému jakosti (QMS). Dále je určena pracovníkům, kteří se naznačenými vlastnostmi jejich 
produktů dosud nemuseli odpovědně zabývat a kteří se domnívají, že kvalitní produkt vyprodukovaný 
podle pravidel QMS „musí být přece také spolehlivým produktem“. 

Na semináři budou předneseny tři příspěvky, kterými se snažíme objasnit, proč je uvedený 
předpoklad o jakosti bez cílené péče o spolehlivostní vlastnosti produktů zavádějící. Především už pro-
to, že v praxi mnohdy neplatí.  

První příspěvek, který  přednese ing. ing. Libor Obruča, je nazvaný „Spolehlivosti a jakost“. Je 
zaměřen na objasnění důvodů, proč jakostní (kvalitní) produkt, realizovaný podle požadavků ma-
nagementu systému kvality (QMS), nemusí být současně také spolehlivým produktem. Přednáška se 
mj. zaměřuje na objasnění pojmu, jak jsou spolehlivostní vlastnosti produktu definovány, a proč je ja-
kost (kvalita) produktu pouze podmínkou nutnou, že bude produkt spolehlivý, nikoliv podmín-
kou dostačující, aby to s vysokou (obvykle požadovanou) pravděpodobností, bylo splněno.  

Druhý příspěvek je aktuálním strukturovaným přehledem norem z oblasti spolehlivosti, dopl-
něným stručnými charakteristikami těchto dokumentů. Tento přehled uvede RNDr. Jaroslav Matějček, 
CSc., který je dlouholetým odborným zpracovatelem především IEC norem z této oblasti. Tyto normy 
jsou důležité především proto, že mohou, mj. posloužit nejen jako závazné normalizační dokumenty, 
ale v mnoha případech jsou použitelné jako důležité informační zdroje k dané problematice. 

Třetí příspěvek přednese ing. Obruča a chce Vás seznámit s metodou orientačního intervalové-
ho odhadu parametru MTBF jako ukazatele bezporuchovosti s využitím tabulkového procesoru Excel. 
Tento parametr je v souvislosti se spolehlivostí velmi často uváděn, citován a hlavně špatně interpre-
tován mnohými manažery. Bude rovněž vysvětleno, proč je dobré i tento orientační parametr bezporu-
chovosti vašich produktů zjišťovat. 

Jako obvykle Vám budeme vděčni i za sdělení jakýchkoliv dalších námětů a zkušeností 
k problematice spolehlivosti v již tradičně uváděných sférách: 
• informační, poznávací a vzdělávací (na úrovni středoškolské, vysokoškolské, postgraduální nebo 

různých seminářů a kurzů), 
• výzkumné (na vysokých školách, výzkumných ústavech nebo v podnikové oblasti), 
• aplikační (ve výrobních podnicích a v podnicích poskytujících služby), 
• poradenské (v oblasti systémů managementu jakosti apod.). 

Vaše aktivní účast může pozitivně ovlivnit náplň a průběh dalších seminářů naší odborné skupi-
ny pro spolehlivost! 

 
 
 
 
 
Sekretariát ČSJ: 

Česká společnost pro jakost 
Václava Smolíková 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
Tel.: 221 082 261, Fax: 221 082 229, e-mail: smolikova@csq.cz 

Ing. Libor OBRUČA 

konzultant a poradce systé-
mů jakosti a spolehlivosti 

prof. Ing. Václav LEGÁT, DrSc. 
předseda VOSS 
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PROGRAM SEMINÁŘE ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST 
 
14.00 – 14.15      Registrace účastníků 

 

14.15  Zahájení – prof. Ing.Václav Legát, DrSc.  

1. Spolehlivost a jakost  
Ing. Libor Obruča, konzultant a  poradce systémů  jakosti a spolehlivosti 

2. Aktuální přehled norem z oblasti spolehlivosti 
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., zpracovatel odborných překladů norem 

3. Metodika zjednodušeného intervalového odhadu parametru MTBF - ukazatele 
bezporuchovosti  
Ing. Libor Obruča 

4. Diskuse a závěr  - prof. Ing. Václav Legát, DrSc. 

 
 
 
Pro dobré logistické zajištění našeho semináře si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší účasti vy-
plněním a odesláním „přihlášky“ na adresu sekretariátu ČSJ  
-mail: smolikova@csq.cz 
 
� 

         v.s. 192/33 
Přihláška 

na seminář odborné skupiny pro spolehlivost 
27. listopadu 2008, 14.00 hodin v ČSTVS – místnost 414, Praha 1, Novotného lávka 5 

 
Titul, jméno, příjmení:………………………………………………….....................……….. 
 
Adresa bydliště, PSČ:………………………………………………...................................…. 

:……………………………………………….......................................…. 
 
Zaměstnavatel, PSČ:…………………………………………….......………………………... 

:………………………………………………......................................….. 
 
Tel.: ……………... Fax: …….……….. E-mail: ………………….…………………………. 
 
 
Člen ČSJ:    ano          ne   (zakroužkujte) 
 
 
 
 
Datum:...................................................    Podpis: ...................................................... 
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Organizační pokyny 
 
Místo konání: ČSVTS, místnost č.414 
    Novotného lávka 5, Praha 1 
Spojení:  stanice metra trasy A „Staroměstská“ a odtud  tramvají č. 17 nebo 18  
    (směr Národní divadlo), stanice „Karlovy lázně“ 
Termín konání: 27. listopadu 2008 
    14.00 – 14.15 registrace účastníků 
    14.15 – 17.00 vlastní program  
Vložné: Účast na semináři odborné skupiny pro spolehlivost  

je bezplatná. 
Účastníci dostanou sylaby. 
 

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 21. listopadu 2008 na adresu: 
 
Česká společnost pro jakost 
Václava Smolíková 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
fax: 221 082 229 
e-mail: smolikova@csq.cz 


