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Abstrakt  

 Cílem této bakalářské práce je objasnit problematiku, kterou zaujímáme vůči našim 

zákazníkům, zejména při řešení reklamace. Práce popisuje proces řešení reklamací za 

pomoci nástroje 8D Reportu. Práce se zaměřuje na postup při řešení zákaznických 

reklamací ve společnosti dodávající výrobky do automobilového průmyslu. Popisuje 

současný stav 8D Reportu ve společnosti, nejčastější příčiny vzniku problému a navrhuje, 

kde je potřeba zavést nápravné opatření. Navrhuje aplikaci vybraných nástrojů kvality k 

identifikování kořenové příčiny a určení místa vzniku problému.  
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Abstract 

The aim of this Bachelor thesis is to clarify the issues that we deal with our 

customers, especially when dealing with complaints. This work describes the complaint 

handling process using the 8D Report tool. The work focuses on the process of solving 

customer complaints in a company supplying products to the automotive industry. 

Describes the current state of the 8D Report in the company, the most common root causes 

of problems, and suggests where corrective actions are needed. It proposes the application 

of selected quality tools to identify the root causes and determine the location of the 

problem. 
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Úvod 

V dnešní době jsou na kvalitu kladeny čím dál větší požadavky. Je to způsobeno 

několika různými vlivy. Mezi tyto vlivy obvykle patří plnění zákaznických požadavků, 

neustálé zajišťování dostatečné efektivity procesů a minimalizování zákaznických 

reklamací. Zejména automobilový průmysl se neustále snaží klást co největší důraz na 

management kvality. Hlavním důvodem je zkvalitnění výroby, zdokonalení technologie 

výroby a zlepšování zavádění opatření, které zabrání opakovanému výskytu problému.  

 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu 8D Reportu jako nástroje pro řízení 

reklamací a navrhnout opatření pro zvyšování účinnosti jeho využívání a tím zlepšení 

procesu řízení reklamací. První část budeme věnovat definicím základních pojmů z oblasti 

řešené problematiky. Druhou, podstatnější část, pokrývá nástroje managementu kvality, 

které pomáhají vyřešit problémy, v našem případě reklamace.  

 

V praktické části bude přestavena společnost vyrábějící zejména chladiče a 

klimatizace do automobilového průmyslu. Bude představeno její produktové portfolio, vize 

společnosti a certifikace systémů managementu kvality. Ukážeme si současný stav 8D 

reportu ve společnosti, ukázku aplikace na konkrétním praktickém příkladu a postup, který 

je prováděn, když společnost obdrží zákaznickou reklamaci. Poté bude analyzován nástroj 

8D Report zaměřený na počet reklamací za určité období a na opakované reklamace, u 

kterého bude zjišťována jeho účinnost.  

 

Na závěr této bakalářské práce budou navržena opatření k zlepšení problematiky 

zákaznických reklamací a k lepší efektivnosti tohoto nástroje kvality. 
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1 SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY V 

SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM REKLAMACÍ 

V dnešním době je systém managementu kvality (SMK) standardem v oblasti 

požadavků na kvalitu. Systém managementu kvality lze definovat jako část 

celopodnikového řízení, která zaručuje maximální spokojenost ze strany zákazníka a to tím 

nejefektivnějším způsobem. 

 

Pro pojem kvalita je definována definice dle normy ČSN EN ISO 9000:2015 a ta 

zní: „Kvalita je stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu.“ 

[29] 

 

Stupeň je zde uváděn jako míra, nebo úroveň. 

Požadavek je potřeba nebo očekávání, který je běžně stanoven zákazníkem, legislativou, 

nebo je předpokládán. 

Inherentní charakteristiku chápeme jako znak rozlišující vlastnost produktu, procesu 

nebo systému. Tyto znaky kvality dělíme na kvantitativní (parametry) a kvalitativní 

(atributy). U kvantitativních znaků kvality dokážeme úroveň vyčíslit číslem, čili znaky 

jsou měřitelné. Naopak u kvalitativních znaků kvality úroveň nedokážeme vyčíslit čísly, 

jsou tedy neměřitelné, ale jejich úroveň zjistíme až porovnáním. [26] 

 

Pro pojem kvalita existuje mnohem více definic, nežli definice z normy. Ukažme si 

příklad dvou významných osobností, které interpretovaly tento pojem: 

 „Kvalita je způsobilost pro užití.“ (J. M. Juran) 

 „Kvalita je shoda s požadavky.“ (Philip B. Crosby) [26] 

 

Kvalita je pro každou organizaci důležitým faktorem, protože pomáhá udržovat 

svého zákazníka, který se rád vrací. Tudíž kvalitní výrobky snižují riziko a celkové 

náklady na vadné výrobky. [27] 

 

Nedílnou součástí systému managementu kvality je řízení neshodných produktů a 

reklamací, na které je tato práce orientována. 
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2 ŘÍZENÍ REKLAMACÍ 

Než se pustíme do samotného řízení zákaznických reklamací, je třeba si uvést 

základní pojmy z oblasti reklamace. Pojem reklamace je založen na nejvyšší 

nespokojenosti zákazníka s ohledem na požadavky na produkt, službu nebo proces. V 

užším slova smyslu můžeme reklamaci brát jako nesplnění požadavku zákazníka, čili vznik 

neshody nebo vady. 

 

2.1 Základní pojmy z řízení neshodného produktu 

 

 Pro přesnější rozhled v této problematice řízení reklamací je vhodné si uvést 

alespoň základní pojmenování. 

 

Neshoda - Nesplnění požadavku 

Vada - Neshoda vztahující se k zamýšlenému nebo specifikovanému použití 

Pozn. - Rozdíl mezi vadou a neshodou je velmi důležitý z hlediska právního významu, 

zejména ve vztahu k aspektům souvisejícím s odpovědností za produkt a službu. 

Pozn. - Zamýšlené použití, jak je předpokládáno zákazníkem, může být ovlivněno povahou 

informace poskytnuté dodavatelem, např. návodem k obsluze nebo údržbě.  

Shoda - Splnění požadavku 

Preventivní opatření - Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

potenciální nežádoucí situace a zabránění příčiny neshody 

Pozn. - Preventivní opatření přijímáme s cílem zabránit výskytu, zatímco nápravné 

opatření přijímáme s cílem zabránit opakovanému výskytu  

Náprava - Opatření k odstranění zjištěné neshody 

Pozn. - Nápravu lze provádět před nápravným opatřením, společně s nápravným 

opatřením, anebo po nápravném opatření 

Pozn. - Jako nápravu můžeme uvést přepracování, nebo přeřazení do jiné třídy 

Nápravné opatření - Opatření k odstranění příčiny neshody a zabránění jejímu 

opakovanému výskytu 

Přepracování - Opatření provedené na neshodném produktu nebo službě tak, aby byly ve 

shodě s požadavky 
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Přeřazení do jiné třídy - Změna třídy neshodného produktu nebo služby, aby byly ve 

shodě s požadavky, které se liší od původních požadavků 

Oprava - Opatření provedené na neshodném produktu nebo službě, aby byly přijatelné pro 

zamýšlené použití 

Pozn. - Oprava zahrnuje i doplňující opatření provedené na dříve shodném produktu nebo 

službě s cílem obnovit jejich používání, například jako součást výroby 

Pozn. - Úspěšná oprava neshodného produktu nebo služby nutně neznamená, že produkt 

nebo služba vyhoví požadavkům. Je možné, že spolu s opravou se bude požadovat výjimka. 

Výjimka - Povolení k použití nebo uvolnění produktu nebo služby, který/která nevyhovuje 

specifikovaným požadavkům 

Vyřazení - Opatření provedené na neshodném produktu nebo službě, aby se zabránilo 

jejich původně zamýšlenému použití 

Příklad – Recyklace, zničení 

Poskytovatel – Osoba nebo organizace, která poskytuje produkt 

Zákazník - Osoba nebo organizace, která přijímá produkt 

Zainteresovaná strana – Osoba nebo organizace, která může mít vliv na určité rozhodnutí 

nebo činnost. Jako příkladem může být zřizovatel, vlastníci, či zákazníci. 

 

2.1.1 Postup při řízení neshodného produktu 

 

Ve všech procesech poskytování služeb vznikají tzv. neshodné produkty. Jsou to 

produkty, které nejsou ve shodě s požadavky. Společnosti se vůči těmto produktům musí 

chovat předepsaným postupem, který se v souladu s normami ISO řad 9000 označuje jako 

„řízení neshodného produktu“. V souvislosti s tímto postupem je nutné upozornit na 

některé z výše uvedených definic pojmů. V praxi je velmi důležité, aby lidé porozuměli 

rozdílům mezi pojmy „neshoda“ a „vada“, resp. „přepracování“ a „oprava“, protože jejich 

definice jsou zásadně odlišné. Logický postup při procesu řízení neshodného produktu je 

vyjádřen pomocí vývojového diagramu na obr. 1. [26] 
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Je velice důležité všechny činnosti při řízení neshodného produktu zaznamenávat, 

aby bylo možné z těchto záznamů analyzovat pravé příčiny vzniku neshod a do budoucna 

jim předejít účinným opatřením preventivního charakteru. Právě nalezení příčin vzniku 

neshod je důležitou funkcí procesu řízení neshodného produktu. Společnosti se musí taktéž 

chovat i k neshodným produktům, které odhalí až zákazník v průběhu jejich používání. V 

praxi se tyto činnosti označují jako reklamace. [26] 

Obr. 1 - Vývojový diagram procesu řízení neshodného produktu [26] 
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2.2 Reklamace a stížnost 

 

 Úvodem této kapitoly si uveďme charakteristiku reklamace podle normy ČSN ISO 

10002:2009, která uvádí: „Reklamace je písemné nebo i ústní vyjádření zákazníkovy 

nespokojenosti či rozladění vztahující se určitému produktu.“ [30] 

 

Určitě stojí za zmínku, že reklamované zboží reprezentuje obvykle tu nejméně 

příjemnou formu zpětné vazby od zákazníka, tudíž reklamace zahrnujeme do kategorie 

výdajů na externí vady. Tento druh výdajů vzniká v případech, kdy zákazníkem 

specifikované požadavky nejsou splněny až po dodání zákazníkovi. Na druhou stranu, 

stížnosti a reklamace s nimi spojené představují standardní součást života každé 

organizace. Z toho vyplývá, že každá společnost má pro tuto verzi zpětné vazby zavedené 

postupy a mechanismy pro efektivní řešení se stížnostmi a reklamacemi. [1] 

 

 Pojmy stížnosti a reklamace bychom určitě neměli brát jako synonyma. Totiž 

definice slova stížnost může být charakterizována jako kritika nebo impuls zákazníka, 

vyplývající z jeho bezprostřední negativní zkušenosti s využití produktu, služby atd. Jsou 

případy, kdy stížnosti nemohou být vyřízeny okamžitě, měly by však být příkladem pro 

dodavatele jako inspirace ke zlepšení kvality svých výrobků. [1] 

 

 Na druhé straně můžeme reklamace považovat za projev nejvyšší nespokojenosti 

zákazníka, vyjádřený obvykle písemnou, nebo telefonickou formou a vyžadující okamžité 

řešení pomocí náhradního plnění, opravy apod.  

 

 Mnohé výzkumy naznačují, že asi každý 25. nespokojený zákazník skutečně zboží 

reklamuje. Důvody k tomuto stavu mohou být například: 

 pohodlnost a někdy i přílišná slušnost zákazníka, 

 krátká záruční lhůta, 

 velká vzdálenost mezi místem nákupu produktu a místem používání produktu. [1] 

 

 Proto organizace, které mají jen minimální objemy reklamací, nemůžou s jistotou 

tvrdit, že mají spokojené zákazníky. 
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2.3 Vybrané nástroje pro řízení reklamací 

 Jedním z rozhodujících požadavků na budování systému řízení kvality dle norem 

ISO řady 9000 je identifikace příčin snižujících kvalitu produktů a procesů, jejich 

odstranění a vytvoření podmínek pro to, aby se jejich vliv minimalizoval, či už vůbec 

nemohl projevovat. [3] 

 

 Již při začátcích řešení problému lze uplatnit Paretovo pravidlo, kde 20% úsilí vede 

k 80% výsledku. Jeden z klíčů k úspěšné aplikaci modelu pro zlepšení kvality v řízení 

reklamací začíná na vymezení problému. Jakmile zjistíme, co chceme změnit, musíme 

problém definovat co nejpodrobněji. Bohužel příliš často se snažíme skočit přímo k řešení, 

což právě nevede k hlubší analýze kořenových příčin. A právě úspěch přichází z adekvátní 

přípravy. [2] 

 

Do samotného řešení problému s reklamacemi se snažíme zapojit co nejvíce lidí pro 

efektivní analýzu příčin, což vede k použití brainstormingu.  

 

Při realizaci brainstormingu je třeba dodržovat tyto zásady: 

 musí být zaznamenán každý nápad; 

 kritika nápadů je zakázána; 

 nápady musí být zaznamenány čitelně; 

 formulace nápadů musí být jasná a stručná. [1] 

 

 Uveďme si v následujícím sledu vybrané nástroje pro řešení problémů 

s reklamacemi, které se používají nejčastěji, nebo jsou požadavkem pro automobilový 

průmysl. Jsou jimi: 

 5x Proč?, 

 Ishikawův diagram, 

 Paretův diagram, 

 Vývojový diagram, 

 Regulační diagram, 

 8D Report. 
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2.3.1 5x Proč? 

 

 Technika metody 5x Proč může být použita na několik aktivit, tudíž není to nástroj 

zaměřený pouze na řízení kvality. Metoda garantuje, že když pátráme po kořenové příčině 

dané události, potřebuje se vyšetřovatel zeptat na otázky „Proč?“ do té doby (nebo pětkrát, 

podle toho, co nastane dříve), než je kořenová příčina zřejmá. [4] 

 

Průběh metody 5x Proč? si uvedeme na následujícím příkladu, kde automatická 

ruka tlačí krajové lišty na kryt příliš velkou silou. 

 

Proč tlačí automatická ruka příliš velkou silou? Odlehčovací ventil se zadřel. 

Proč se odlehčovací ventil zadřel? Propustek ventilu není dostatečně promazán. 

Proč není propustek ventilu dostatečně promazán? Ložiska ovládající rozvodovou 

trysku jsou poškozena. 

Proč jsou ložiska poškozena? Olejová pumpa automatické ruky nemá dostatek oleje. 

Proč olejová pumpa nefunguje tak, jak má? Přívod pumpy je zanesen. 

Proč je přívod pumpy zanesen? Základní příčina => Na přívodu pumpy chybí filtr 

(který by tam podle manuálu být měl). [5] 

 

Na příkladu je vidět, že vždy nemusí být počet otázek přesně pět. Většinou ale pět 

otázek stačí k nalezení příčiny. 

 

2.3.2 Ishikawův diagram (Diagram příčin a následků) 

 

Diagram příčin a následků stručně a přehledně identifikuje příčiny a následky 

určitého problému. Tento diagram může být použit také jako analytický nástroj pro 

management rizik a kontrolu kvality. Nástroj zabraňuje přehlédnutí některých příčin 

problémů, se kterými se setkáváme, a poskytuje nezbytné prvky pro studium potenciálních 

řešení. Ishikawův diagram byl vynalezen profesorem Kaoru Ishikawou, chemickým 

inženýrem studující na univerzitě v Tokiu. Diagram poprvé použil v roce 1943 jako 

průkopník v oblasti řízení kvality k vysvětlení skupině inženýrů ve firmě Kawasaki Steel 

Works k pochopení problému založeném na celkové analýze komplexních faktorů. [6] 
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Tento grafický nástroj, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje příčiny 

daného následku, umožňuje najít skutečné příčiny následku a zvolit nejefektivnější řešení 

problému. Princip aplikace je založen na užití nástroje brainstormingu. 

 

Diagram obsahuje: 

 kořenové příčiny, 

 hlavní příčiny (Lidé, Materiál, Metody, Stroje (Zařízení), Prostředí), 

 sub-příčiny. 

 

 

Postup sestrojení Ishikawova diagramu lze rozdělit na 2 části, a to přípravu 

brainstormingu a realizaci brainstormingu. 

V rámci přípravy brainstormingu je třeba provést: 

 výběr vhodné místnosti a doby konání; 

 výběr vhodného kolektivu (5-8 osob); 

 příprava velkého archu papíru nebo tabule pro zápis nápadů (příčin efektu); 

 nakreslení základní rybí kosti. 

 

 

 

Obr. 2 - Ukázka Ishikawova diagramu (rybí kosti) [27] 
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V rámci realizace brainstormingu je třeba: 

 svolat kolektiv, 

 vyvěsit základní rybí kostru na všemi viditelné místo, 

 zvolit moderátora, 

 definovat problém, 

 definovat hlavní skupiny příčin. [3] 

 

 Při vyhodnocování Ishikawova diagramu je potřeba analyzovat výsledky řešení. 

K tomu se může použít jeden z přístupů a tím může být bodové hodnocení 

nejpravděpodobnějších příčin analyzovaného efektu. Metoda bodového hodnocení spočívá 

v tom, že každý člen ustanoveného týmu má možnost udělit určitý počet bodů (např. 5 

bodů) v několika kolech (nejčastěji ve třech) dle vlastního uvážení nejpravděpodobnějším 

příčinám. Pravidlo je, že člen nesmí dát stejný počet bodů, jaký dal v předchozím kole 

(např. v prvním kole přiřadí 2 body, v druhém kole 1 bod a v posledním kole 3 body). Tyto 

ohodnocené příčiny se dále zpracují v Paretově diagramu, který bude popsán v další 

kapitole. Po zvolení nejpravděpodobnějších příčin je třeba navrhnout a zavést opatření na 

odstranění těchto příčin. 

 

2.3.3 Paretův diagram 

 

 Je to nástroj založený italským ekonomem a sociologem Vilfredem Paretem v 19. 

století a ten uvedl, že 80% bohatství vlastní 20% obyvatelstva. Později ale americký 

odborník na kvalitu J. M. Juran tento diagram zobecnil jako Paretův princip (znám také 

jako pravidlo 80/20, ukázka je na obrázku č. 3). Juran formuloval, že 80% problémů s 

kvalitou je způsobeno 20% počtem příčin. Právě tyto příčiny pojmenoval „životně 

důležitou menšinou“ a proto na tyto příčiny je nutné se nejvíce zaměřit, analyzovat a 

odstranit, či minimalizovat jejich působení. Zbylých 80% nazval Juran „užitečnou 

většinou“.  

 

 V oblasti řízení kvality je Paretův princip jedním z nejefektivnějších, běžně 

dostupných a snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. Umožňuje oddělit podstatné 

faktory (např. příčiny určitého problému s úrovní kvality) od méně podstatných faktorů a 

ukázat, kam zaměřit úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování kvality. [3] 
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 Základním nástrojem Paretovy analýzy je Paretův diagram. Je to sloupcový graf 

zobrazující Paretovo rozdělení, které odlišuje významné faktory od méně významných. 

Sloupce v diagramu jsou seřazeny od nejvyššího k nejnižšímu.   

 

Využití tohoto nástroje může být při: 

 analýze reklamací z hlediska finančních ztrát, či důvodů reklamací, 

 analýze počtu neshodných výrobků, 

 analýze ztrát s nimi spojenými, 

 srovnání stavu před a po realizaci opatření ke zlepšení. [3] 

 

 Volba faktorů je dána problémem, který je třeba vyřešit. Může jít například o 

vysoký počet reklamací (faktory budou různé výrobky) nebo vysoký počet vad (faktory 

budou jednotlivé druhy vad). 

 

 

Obr. 3 - Paretův princip 80/20 [vlastní tvorba] 
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2.3.4 Vývojový diagram 

 

Vývojový diagram je grafický nástroj, pomocí kterého můžeme popsat jakýkoliv 

proces. Je to konečný orientovaný graf s jedním začátkem a jedním koncem. Proces je 

vyjádřen operačními bloky, které vyjadřují: 

 činnosti,   

 rozhodování, 

 spojnice. 

 

 V souvislosti s řešením reklamací umožňuje odhalení nedostatků v procesu, 

vysvětlení procesu zákazníkům a prokazování kvality, nebo srovnání ideálního a 

skutečného průběhu procesu. [3] 

 

 Při sestavování vývojového diagramu se pracuje opět v týmu. Pro správnou tvorbu 

je velmi důležitá volba otázek. Základní dotazy jsou například: 

 Co se stalo nejdříve? 

 Co má následovat? 

 Odkud materiál pochází? 

 Jak přichází do procesu? 

 Co se děje, rozhodne-li se ANO? 

 Co se děje, rozhodne-li se NE? 

 Co se stane, jsou-li výsledky zkoušky mimo tolerance? [3] 

 

Základní typy vývojových diagramů lze rozdělit do tří skupin: 

 lineární, 

 vstup/výstup, 

 integrovaný. 

 

Ukázky jednotlivých typů vývojových diagramů jsou zobrazeny na následujících 

obrázcích. 
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Obr. 4 – Typy vývojových diagramů [1] 

        

2.3.5 Regulační diagram 

 

 Regulační diagram je graf časové posloupnosti s přidanými "rozhodovacími 

liniemi". Tyto rozhodovací linie se používají k tomu, aby se snažili určit, zda je proces 

statisticky stabilní, či nikoliv. [8] 
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Hlavním cílem statistické regulace procesu je minimalizace počtu neshodných 

jednotek, popřípadě počtu neshod. Statistickou regulaci můžeme definovat jako průběžnou 

kontrolu procesu, která je založena na matematickostatistickém vyhodnocení kvality 

produktů. [3] 

 

Regulační diagramy byly vytvořeny americkým statistikem W. A. Shewhartem v 

roce 1923. Je to grafická pomůcka, která umožňuje oddělení náhodných příčin variability 

procesu od vymezitelných příčin. Ukázka regulačního diagram je na obrázku č. 6. 

 

Rozlišujeme náhodné vlivy (náhodné příčiny) a systematické vlivy (vymezitelné 

příčiny). V ČSN ISO 8258 se náhodné kolísání výrobního procesu chápe jako důsledek 

globálního působení náhodných příčin, které jsou inherentní složkou výrobního procesu. 

Vymezitelnými příčinami se míní identifikovatelné příčiny, vyvolávající reálnou změnu ve 

výrobním procesu. ČSN ISO 8258 požaduje, aby tyto typy příčin byly zjištěny, aby byla 

zjednána náprava a učiněna opatření, která zabraňují jejich opakování. Nový termín 

„vymezitelné příčiny" má charakterizovat výše formulované požadavky: identifikaci, 

nápravu a prevenci. [20] 

 

 

   Obr. 5 - Ukázka regulačního diagramu [vlastní tvorba] 
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 Statistická regulace procesu nám pomáhá odpovědět tyto otázky týkající se stížností 

zákazníků: 

 Kteří zákazníci reklamují nejvíce? 

 Co způsobuje reklamaci zákazníků? 

 Jak často přijímáme reklamace zákazníků? [9] 

 

 Cíle statistické regulace procesu mohou být: 

 udržet proces na požadované a stabilní úrovni, 

 předcházet neshodným produktům, 

 umožnit co nejrychlejší zásah do procesu v případě působení identifikovatelných 

příčin, 

 umožnit dostat proces do statisticky stabilního stavu. 

 

2.3.6 8D Report 

 

 Mezi hlavní nástroj pro vybranou problematiku řešení reklamací je zde tzv. 8D 

Report. Zkratka 8D se používá pro označení osmi disciplín (8 Disciplines). Součástí 

metody jsou všechny významné aspekty řešení problémů a managementu, uspořádaného 

do jediného strukturovaného procesu. 8D Report je často využívaným nástrojem pro 

komunikaci se zákazníkem právě při řízení reklamací. [5] 

 

 Koncept 8D Reportu byl rozvinut v roce 1970 společností Ford Motor Company a 

rychle se rozšiřoval v automobilovém průmyslu a poté i mimo automobilový průmysl. 

Metoda 8D se kromě automobilového průmyslu stala normou v případech, kde je potřebný 

přístup k řešení problémů. Příručka pro tuto metodiku byla zdokumentována a definována 

v „Team Oriented Problem Solving" (TOPS), česky „Týmové řešení problému“, který byl 

poprvé publikován v roce 1987. [10] 

 

Společnosti, které využívají metody k řešení problémů, jako je například 8D, 

získávají značnou výhodu. Mohou: 

 rychleji identifikovat základní příčiny a implementovat trvalá nápravná opatření, 

 v případě vzniku problému snáze zajistit trvající spokojenost zákazníků, 

 zabránit opakovanému výskytu problému, 
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 učit se prostřednictvím sdílených informací, které se opětovně využívají. [5] 

 

Výstupem 8D Reportu je nalezení kořenových příčin a vhodných nápravných 

opatření. Nyní si popišme si jednotlivé disciplíny této metodiky: 

 

 D0: Příprava na 8D 

 

8D proces se ve skutečnosti skládá z devíti kroků, protože obsahuje nultý krok, 

kterým je příprava na 8D postup. V tomto přípravném kroku by se zejména měla okamžitě 

provést vhodná nouzová opatření, potřebná pro ochranu zákazníka před příznakem 

problému a vyhodnotit potřebu aplikace procesu 8D. [11] 

 

 D1: Týmový přístup 

 

Účelem tohoto kroku je ustanovení týmu s odpovídajícími znalostmi o výrobku 

nebo procesu. Pokud je to možné, členové týmu by měli být s odpovídajícími dovednostmi, 

zkušenostmi a pravomocemi k implementaci řešení a nalezení nápravných opatření. V 

týmu je třeba ustanovit vedoucího týmu, který mívá označení „vlastník problému“. Tento 

vedoucí týmu nese veškerou odpovědnost za všechny aspekty a má právo na veškeré 

změny. Než se nominují členové řešitelského týmu, je třeba se přesvědčit, zda budou 

všichni ochotni s týmem pracovat a mít dostatek času. Jde totiž o rozdělení rolí členům 

týmu jako například moderátor, zapisovatel nebo organizátor schůzek řešitelského týmu. 

 

 D2: Popis problému 

 

Jelikož tento krok zahrnuje definování problémů a je kritický pro popis kořenové 

příčiny, musí se problém detailně specifikovat pomocí kvantifikovatelných parametrů. V 

rámci tohoto kroku by se měly nalézt odpovědi na otázky: 

 V čem je problém? 

 V čem spočívá odchylka? 

 Kde k problému dochází? 

 Kdy k problému dochází? 

 Jaký je rozsah problému? 
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Problémy lépe popíšeme za pomoci vhodných nástrojů analýzy dat a to například: 

 

 Kontrolní tabulky - Používají se pro sběr konkrétních dat o konkrétním procesu. 

 FMEA (Analýza možného výskytu a vlivu vad) - Proces vyhodnocení rizik. 

 Vývojové diagramy - Identifikují materiálové toky a další aspekty konkrétního 

procesu. 

 Histogram - Představuje množinu dat a zaměřuje se na fluktuaci těchto dat. 

 Procesní mapy - Obrazové znázornění organizace procesu. [5] 

 

Tímto krokem sbíráme fakta a tvoříme kvalifikovaný popis problému k jeho 

dokonalému vyřešení. V některých situacích můžeme, pokud je třeba, využít i 

stakeholderskou analýzu. Tato analýza se uplatňuje, pokud problém ovlivňuje i osoby 

mimo tým řešitelů, představuje vysokou finanční zátěž nebo zasahuje více oddělení 

společnosti. 

 

 D3: Implementace a verifikace dočasného opatření k zamezení škod 

 

Účelem třetího kroku 8D Reportu je definovat, ověřovat a implementovat ochranná 

opatření tohoto problému od jakéhokoliv interního či externího zákazníka. Jinými slovy, 

D3 převládá funkcemi jak chránit zákazníka od problému, dokud není vyřešen v D6. 

V některých případech řešení je volitelné realizovat pouze dočasné opatření ke zmírnění 

problémů a k redukci škod do doby, něž se implementuje trvalé nápravné opatření. Tohle 

dočasné opatření můžeme chápat jako takovou náplast, která zamezí tomu nejhoršímu 

stavu. U vybraných problémů se zase dočasná opatření přijímat nemusí. Proto je tento krok 

doslova volitelný a můžeme i přeskočit tuto disciplínu a přejít na krok čtvrtý. [12] 

 

 D4: Analýza základní příčiny 

 

Cílem analýzy kořenové příčiny (Root Case Analysis) je identifikace potencionální 

příčiny a pomocí analýzy určit kořenovou příčinu. Po nalezení kořenové příčiny následuje 

izolace a zamezení opětovného výskytu příčiny. Jako primární analýzu tohoto kroku 

můžeme použít již zmíněnou metodu 5x Proč? a to pro každou možnou příčinu. Mezi další 
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analýzy základní příčiny můžeme přiřadit také již zmíněný Ishikawův diagram (diagram 

příčin a následků), či analýza možného výskytu a vlivu vad (FMEA). 

 

Uveďme si základní a nejčastější příčiny:  

 návrh, 

 materiály, 

 dodané komponenty, 

 výroba, 

 přeprava. 

 

 D5: Stanovení trvalého nápravného opatření 

 

Do tohoto kroku vstupujeme s tím, že jsme identifikovali základní příčinu. 

V případě nenalezení této základní příčiny bychom správné řešení trvalého nápravného 

opatření pouze odhadovali. V této disciplíně je nesmírně důležité, aby navržené nápravné 

opatření eliminovalo kořenovou příčinu a nedošlo k jejímu opětovnému výskytu. Účelem 

tohoto kroku je vybrat nejvhodnější trvalé nápravné opatření pro odstranění kořenové 

příčiny a trvalé nápravné opatření pro místo úniku. U obou těchto opatření by měla být 

ověřena jejich účinnost a rovněž by mělo být ověřeno, zda jejich zavedení nebude mít 

jakýkoliv nežádoucí doprovodný efekt. Místo úniku v procesu je chápáno jako počáteční 

místo v procesu, které je nejbližší kořenové příčině, kde problém by měl být detekován, ale 

nebyl. Identifikace tohoto místa poskytne informace, zda stávající kontrolní systém je 

schopen možný vznik problému včas zachytit. Pokud ne, je potřeba navrhnout změnu 

kontrolního systému. Důležitým prvkem stanovení trvalého nápravného opatření je i 

analýza rizik, jelikož se jedná o důležitý krok celého 8D Reportu. [11, 13] 

 

Po stanovení trvalého nápravného opatření je nezbytně nutné ověřit jeho účinnost a 

spolehlivost. Je důležité opětovně provést sběr dat, provést jejich vyhodnocení a srovnat s 

předchozím stavem. Nejobjektivněji s pomocí statistických metod a to například: 

statistická regulace procesu (SPC), zpracování dat v histogramech, vyhodnocení 

způsobilosti procesů pomocí indexů Cp a Cpk, nebo Taguchiho ztrátové funkce, která 

nevyžaduje splnění předpokladu normality dat a ztráty za nekvalitu vyjadřuje i finančně. 

[14] 
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 D6: Uplatnění trvalého nápravného opatření a potvrzení jeho 

funkčnosti 

 

Hlavním námětem šestého kroku 8D Reportu je oblíbený cyklus PDCA, ze kterého 

ale použijeme jen tři jeho fáze. Jsou jimi části Do (Udělej), Control (Ověř) a Act (Zaveď). 

První fázi Plan (Plánuj) jsme použili v D5. Jinými slovy, cílem šestého kroku je 

definování, zavádění a monitorování funkčnosti trvalého nápravného opatření. [28] 

 

Monitorování funkčnosti zavedeného trvalého nápravného opatření je prováděno 

pomocí nástroji analýzy dat a jimi jsou například: 

 kontrolní tabulky, 

 histogramy, 

 regresní analýzy. [5] 

 

 D7: Zabránění opětovnému výskytu problému 

 

Předmětem předposledního kroku je zabránění opětovnému výskytu řešeného 

problému i potenciálních problémů podobných nebo souvisejících. Během tohoto kroku je 

důležité analyzovat, případně i změnit stávající procesy, metody systémy managementu a 

výrobní systémy. Zároveň by měla být sdílena mezi členy týmu doporučení pro následující 

neustálé zlepšování. [15] 

  

 D8: Uzavření problému a ocenění zásluh členům týmu 

 

V závěrečném kroku metodiky 8D Reportu se musíme přesvědčit o účinnosti námi 

přijatých opatření a zkompletovat zpracovanou dokumentaci ve zprávě 8D. Společně s 

kontrolou účinnosti oceňujeme zásluhy a veškeré aktivity všech členů řešitelského týmu. 

[28]  
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2.4 Vztahy mezi dodavateli a odběrateli 

 Vzájemné vztahy odběratelů s dodavateli mají ve velké míře vliv na konečnou 

kvalitu produktů a to až z 80%. V konečné fázi se projevují i u samotného spotřebitele. [7] 

 

Při budování partnerství by měla organizace brát v úvahu následující záležitosti: 

 vhodné poskytování informací partnerům tak, aby byly maximalizovány jejich 

příspěvky,  

 podporování partnerů ve smyslu poskytování zdrojů (jako jsou informace, znalosti, 

odborné posouzení, technologie, procesy a sdílený výcvik),  

 sdílení zisků a ztrát s partnery, 

 zvyšování výkonnosti partnerů. [16] 

 

V kapitole 6.4 - Partneři a dodavatelé podle normy ISO 9004:2009 je uvedena tato 

spojitost: 

„Partnery mohou být dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb, technologické a finanční 

instituce, vládní a nevládní organizace a další zainteresované strany. 

Partneři mohou poskytovat jakýkoli zdroj, a to podle toho, jak je odsouhlaseno a 

stanoveno v dohodě o partnerství.“ [16] 

 

2.5 Opatření k předcházení reklamacím 

 Nápravná a preventivní opatření jsou účinnými nástroji průběžného zlepšování 

systémů řízení kvality laboratoře ve smyslu ISO 17025 a ISO 9001. Opatření rozeznáváme 

buď nápravné, nebo preventivní. Nápravné opatření je činnost, která by měla být použita k 

zastavení a odstranění opakovaného výskytu neshod. Naopak preventivní opatření je 

činnost, která umožňuje zabránit případnému vzniku neshody. Nápravné opatření musí být 

zavedeno, pokud již problém existuje. Pokud takový problém neexistuje, ale existuje 

předpoklad pro jeho výskyt, musí být přijato preventivní opatření. [17] 

 

 Předcházení reklamacím je v zájmu nejen dodavatele, ale i odběratele. Obě dvě 

strany se proto snaží dojít k takovému stavu, aby se reklamace vůbec nevyskytovaly. Pro 

řešení problematiky reklamací je potřeba vzít v potaz fakt, že příčina vzniku neshody, 

následně pak reklamace, může vzniknout už ve fázi návrhu a vývoje výrobku.  
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Nejčastěji se příčiny hledají v následujících oblastech, které jsou shodné s 

diagramem příčin následků. Jsou jimi:  

 materiál, 

 zařízení, 

 metody, 

 lidé, 

 prostředí.  

 

V minulosti se za rozhodující etapu z hlediska kvality konečného produktu 

považovala vlastní výroba. V současné době se již všeobecně uznává, že o výsledné kvalitě 

produktu se až z osmdesáti procent rozhoduje již v předvýrobních etapách, tedy v průběhu 

plánování kvality produktů. [18] 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

Německá společnost působící ve 170 výrobních místech na 5 kontinentech se 

zabývá výrobou hnacích systémů a klimatizační techniky. Výrobky jsou vyráběny od 

motorových systémů, filtrace, mechatroniky až po tepelné řízení. 

 

 Společnost, jež má zastoupení i v České republice, konkrétně 

v Moravskoslezském kraji, dodává do automobilového průmyslu komponenty pro chlazení 

motorů osobních a nákladních automobilů. 

 

3.1 Produktové portfolio 

 Produkty společnosti pro osobní a nákladní vozidla demonstrují unikátní 

systémovou kompetenci, protože se zabývá všemi důležitými problémy souvisejícími 

chladící technikou vozidel. 

 

Mezi hlavní produkty se řadí: 

 

Klimatizace: 
 

 Kondenzátor - Jako hlavní součást klimatizačního okruhu je integrován do modulu         chlazení motoru, kde se používá k ochlazování a kondenzaci       

stlačeného plynného chladiva z kompresoru. Kondenzátory zajišťují 

rychlé chlazení prostoru pro cestující díky optimálnímu 

přizpůsobení přenosu tepla a poklesu tlaku na chladicí kapalinu i na 

straně vzduchu. [21] 

 

 Ventilátor - Jako konečný díl klimatizace se nabízí od klasických typů s dvěma         

   vzduchovými kanály a to se spirálovitým kanálem s difúzním    

   průtokem a se středovým kanálem pro průtok vzduchu. Uživatelé  

   vozidel mohou tyto dva typy proudění vzduchu přizpůsobit 

        svým podmínkám a osobním komfortním požadavkům.[21] 
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Chlazení:  

 

 Chladič - Nejdůležitější součástí chladicího modulu je chladič, který se skládá z  

     jádra chladiče a plastových nádrží se všemi potřebnými spoji a  

               upevňovacími prvky. Jádro radiátoru je obvykle vyrobeno z hliníku. [21]  

 

 Nízkoteplotní chladiče - Chladič systému nepřímého naplnění vzduchového  

         chlazení je navržen tak, aby byl kompaktnější než chladič   

         vzduchu s přímým nábojem, aniž by to bylo ohroženo  

         výkonem. Je to proto, že se teplo přenáší ze vzduchu na  

         chladicí kapalinu. Nízkoteplotní chladič lze proto také  

         použít jako optimální tepelnou úpravu lithium-iontové  

         baterie citlivé na teplotu, která brzy bude kondenzátorem  

         chladicího okruhu. [21] 

 

 Chladící moduly - Chladicí moduly obsahují několik komponentů pro chlazení 

              motoru jakož i kondenzátor, který tvoří součást klimatizačního 

                   okruhu. Moduly jsou sestaveny podle návrhu koncepce vozidla, 

                   čímž se snižují náklady na vývoj, výrobu a logistiku. [21] 

  

 Chladiče plnícího vzduchu- Jedním z hlavních opatření ke snížení spotřeby paliva 

              a tím i emisí CO2 je snížení objemu zdvihu, obvykle v 

              kombinaci s turbodmychadlem, aby se udržel nebo 

              zlepšil výkon a točivý moment. Tyto chladiče vytváří 

              teploty přiváděného vzduchu v blízkosti teploty 

              chladicí kapaliny pomocí dvoustupňového procesu 

              chlazení. [21] 

 

 Jádra ohřívače - Aby bylo možné ohřívat kabinu vozidla, musí jádro ohřívače  

          používat teplo emitované motorem, tj. teplota chladicí kapaliny.  

          Jádra ohřívače jsou perfektně přizpůsobena příslušným motorům a  

          jejich tepelnému výkonu. Jsou charakterizovány svým  

          kompaktním rozměrem a nízkým tlakovým spádem jak na chladicí  

          kapalině, tak na straně vzduchu. [21] 
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3.2 Mise a vize společnosti 

 Hlavním posláním společnosti je nabídnout inovativní mobilní řešení, která bude 

znamenat čistý vzduch, efektivitu paliva a potěšení z jízdy. Cílem je plnit tuto misi po celé 

hnací síti, bez ohledu na to, zda je vozidlo poháněno spalovacím motorem, baterií nebo 

palivovým článkem.  

Inspirativní řešení je tvořeno pro zákazníky a řešení otázek kupujících vozidel je spojeno s 

tématy čistého vzduchu, a to jak uvnitř, tak i mimo vozidlo, efektivnost paliva a radost 

z jízdy. 

 

Do vize společnosti lze zařadit: 

 

 vývoj technologických inovací jako faktor rozdílu konkurenceschopnosti, 

 schopnost organizace nabídnout nejen komponenty a systémy, ale především 

řešení technologických problémů, 

 definice inovačního procesu zaměřeného na okamžité a budoucí potřeby trhu, 

jakož i na sociální odpovědnosti, jako jsou snížení emisí, úspora energie, životnost 

výrobku, atd. [21] 

 

3.3 Systém managementu kvality 

 Historie certifikace managementu kvality a ochrany životního prostředí:  

 ISO 9001 : 2015, 

 ISO 14001 : 2016, 

 OHSAS 18001 : 2015, 

 IATF 16949 : 2016. 

 

 Pro zákazníky firmy znamená kvalita bezporuchovou montáž, spokojené koncové 

zákazníky, bez stažení výrobku a tedy silnou značkou. Pro společnost je kvalita 

významným faktorem v celosvětovém úspěchu a neustálém zlepšování. 
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3.4 Standard pro automobilový průmysl 

 S ohledem na specifické požadavky výrobců automobilů na systém managementu 

kvality dodavatelů a jejich harmonizaci, byly požadavky normy ISO 9001 doplněny 

mezinárodní pracovní skupinou pro sektor automobilového průmyslu (IATF) a 

vydaly technickou specifikaci IATF 16949. [23] 

 

IATF je pouze pro tento případ skupina automobilových výrobců a jejich 

příslušných obchodních sdružení, vytvořená tak, aby poskytovala zákazníkům v oblasti 

automobilového průmyslu kvalitnější výrobky po celém světě. Konkrétně jsou účely, pro 

které je stanovena IATF: 

 rozvíjet souhlas o mezinárodních základních požadavcích na systém kvality, 

 rozvíjet zásady a postupy pro společnou registraci schématu IATF třetí 

strany s cílem zajistit konzistenci na celém světě, 

 poskytnout odpovídající školení na podporu požadavků IATF 16949 a 

registračního schématu IATF, 

 vytvořit formální styky s příslušnými orgány na podporu cílů IATF. [24] 

 

Mezi nejznámější členy IATF patří následující výrobci automobilů: BMW Group, 

Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Group, Renault, 

Volkswagen AG, atd. [24] 

 

IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů 

pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní 

požadavky na systém managementu kvality, které jsou požadovány výrobci automobilů. 

[23] 

 

 

https://www.cqs.cz/Nase-sluzby/ISO-9001.html
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4 ANALÝZA ÚČINNOSTI 8D REPORTU JAKO 

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ REKLAMACÍ 

 

V následujících kapitolách je na základě jak počtu reklamací za určité období, tak i 

počtu opakujících se reklamací provedena analýza účinnosti aplikace 8D Reportů. Úvodem 

je popsán základní postup při obdržení reklamace a současného stavu 8D Reportu ve 

společnosti. Následuje analýza provedených 8D v jednotlivých fázích reportu a závěrečné 

shrnutí aplikovaných postupů.  

 

4.1 Postup při obdržení reklamace od zákazníka ve společnosti  

 Jestliže společnost obdrží reklamaci ze strany zákazníka, je daný jasný postup, jak 

s tímto problémem nakládat.  

 

Postup při obdržení zákaznické reklamace můžeme stručně popsat takto: 

 

1) Zákazník poskytne dodavateli v písemné nebo telefonické formě informace ohledně 

reklamovaného zboží. [21] 

 

2) Druhým krokem při řešení reklamace je stanovení „Okamžitých opatření“ (krok 

D3). Zároveň je vhodné dát zákazníkovi vědět, že se společnost o reklamaci 

dozvěděla a pracuje na řešení. Okamžitá opatření (jejich účelem je okamžitá 

ochrana před další neshodnou dodávkou) mají charakter:  

 kontrola skladů,  

 kontrola skladů v jiných lokalitách, kam byl vadný díl dodán, 

 kontrola podobných dílů, 

 je nutné informovat o problému také pracovníky výroby. [21] 

 

3) Po zavedení krátkodobých opatření je zákazník oddělením kvality nejpozději do 24 

hodin (v některých případech do 48 hodin) informován o aktuálním stavu 

zpracování reklamace. V některých případech je třeba odeslat do 24 hodin 

(případně do 48 hodin) i krok D4 - tedy „Kořenovou příčinu problému“. U jiných 
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zákazníků se krok D4 odesílá do 7 dní od obdržení reklamace. Tyto lhůty závisí na 

specifických požadavcích zákazníka (CSR). [21] 

 

4) Po zjištění kořenové příčiny společnost používá metody 5Proč, Ishikawův diagram, 

týmový přístup aj. Zjišťujeme: Proč byla vada vyrobena a Proč byla odeslána 

k zákazníkovi. [21] 

 

5) Po stanovení kořenových příčin je nutné stanovit i „Nápravná opatření“ (krok D5) 

k jejich zamezení. Tato opatření společnost definuje a naplánuje jejich zavedení do 

procesu. Krok D5 se odešle zákazníkovi zpravidla do 14 dní od obdržení reklamace 

(v některých případech pouze do 10 dní - CSR). [21] 

 

6) Po zavedení nápravných opatření je nutné „Ověření“ těchto opatření (krok D6). Zde 

se definuje, jakým způsobem účinnost stanovených opatření ověříme. Jednou z 

možností, jak opatření ověřit, je kontrola výroby po dvou měsících od jeho 

zavedení. Krok D6 se odešle zákazníkovi zpravidla do 30 dnů od obdržení 

reklamace (v některých případech pouze do 10 dní - CSR). [21] 

 

7) Pokud se opatření po verifikaci jeví jako účinná, mohou být aplikována na podobné 

díly, na další procesní kroky anebo na další linky. V tomto kroku se také definuje, 

jaké procesní dokumenty byly pozměněny (FMEA, atd.) V tomto případě se jedná 

o „Preventivní opatření“ vzniku reklamované vady (krok D7). Tento krok je 

zákazníkovi odeslán obvykle do 30 dnů od obdržení reklamace (v některých 

případech pouze do 15 dní - CSR). [21] 

 

8) Závěrečným krokem je shrnutí celého problému, zavedených opatření a uzavření 

šetření ze strany dodavatele. Shrnutí je projednáno v týmu a všichni členové týmu 

musí souhlasit s obsahem 8D Reportu, nutné je jejich akceptování. V některých 

případech jsou nutné i podpisy členů týmu. [21] 

 

Kompletní 8D Report se odesílá zákazníkovi do 30 dnů od obdržení reklamace (v 

některých případech pouze do 15 dní - CSR). Pokud zákazník akceptuje všechna nápravná 

opatření, reklamace se může uzavřít. [21] 
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Kdy mají být jednotlivé kroky 8D Reportu odeslány zákazníkovi, najdeme 

v tabulce č. 1, kde jsou zobrazeny lhůty pro nejvýznamnější zákazníky společnosti 

z hlediska objemu a pravidelnosti dodávek. Tyto lhůty jsou vyjádřeny v počtech dnů (viz. 

druhý řádek tabulky). 

 

Tab. 1 - Harmonogram odesílání jednotlivých kroků zákazníkům [21] 

Zákazník Úprava pro automatický výpočet nejpřísnější varianty 

Počet dní 1 7 14 30 30 40 30 

Poznámka Fáze D3 D4 D5 D6 D7 LL D8 

Audi 1 7 14 30 30 40 30   

Benteler 1 7 14 30 30 40 30   

BMW 1 7 14 30 30 40 30   

BWI 1 7 10 10 30 40 15   

Dacia 1 2 10 10 30 40 30   

Daimler 1 7 14 30 30 40 30   

Fiat-Auto  1 7 14 30 30 40 30   

Ford 1 7 14 30 30 40 30   

GM 1 7 14 30 30 40 15   

Honda 1 7 14 30 30 40 15   

Mercedes 1 7 14 30 30 40 30   

 

 

4.2 Současný stav 8D Reportu ve společnosti 

 

 Společnost používá nástroj 8D Report v problematice řízení zákaznických 

reklamací se záměrem efektivního a úspěšného výsledku daného problému s pomocí všech 

zúčastněných na řešení problému. Hlavním cílem je vyřešit reklamaci rychle a pokud 

možno za co nejmenší náklady, což vede k zvýšení spokojenosti zákazníka. [21] 

 

Společnost specifikuje kroky 8D Reportu takto: 

 D1 - Tým pro řešení problému / Problem solving team, 

 D2 - Popis problému / Problem Description, 

 D3 - Ochranná opatření / Containment action, 

 D4 - Kořenová příčina / Root cause, 

 D5 - Případná nápravná opatření / Potential corrective action, 
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 D6 - Realizovaná nápravná opatření / Implemented corrective action, 

 D7 - Opatření k zabránění opakování / Action to prevent recurrence, 

 D8 - Závěr / Conclusion. 

 

4.2.1 D1 - Tým pro řešení problému / Problem solving team 

 

 Úkolem se sestavit tým, který se bude podílet na řešení problému. Členové týmu 

musí mít dostatečné informace o důležitosti problému. Musí znát vše o produktu, který je 

v reklamačním řízení. Takovými členy týmu obvykle jsou: zástupce výroby, technolog 

výroby, manažer kvality a operátor. V této fázi je uvedena informace, kdo je zákazník a 

dodavatel. [21] 

 

4.2.2 D2 - Popis problému / Problem Description 

 

 V druhém kroku se provede nejdříve stručný popis problému k jeho identifikaci 

a  následně se problém specifikuje detailněji. Dále je nutné odebrat popis z inspekční 

zprávy zákazníka a v případě potřeby popsat podrobně počet dílů, typ defektů, místo 

závady, atd. Jako pomůcku k popisu můžeme dodat fotodokumentaci a příslušné soubory 

vztahující se k problému, které se vloží do přílohy 8D Reportu. Je také vhodné popsat, kdy 

k problému došlo, při které pracovní směně nebo v jaké dávce problém nastal. [21] 

  

4.2.3 D3 - Ochranná opatření / Containment action 

 

 Zde se specifikuje, v jaké oblasti budeme realizovat ochranná opatření. Je tím 

například myšleno, zda u zákazníka, v přepravě, ve společnosti, atd. Bude-li to vhodné, 

zvážíme i náhradní díly s díly originálního servisu. Pokud to situace bude vyžadovat, je 

nutné odhadnout finanční dopad v procentech každého ochranného opatření. Na závěr D3 

tým určí člena, kterému je určena odpovědnost za navrhnuté ochranné opatření, dále se 

určí plánovaný datum zahájení a aktuální stav opatření (otevřený, v procesu, uzavřený). 

[21] 
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4.2.4 D4 - Kořenová příčina / Root cause  

 

 Použití formuláře vytvořeného společností je pro tuto analýzu kořenové příčiny 

povinné. Zde je prostor pro použití metody „5x Proč?“. Je povinností se ujistit, zda se na 

otázky vhodně odpovědělo. 

Příklad otázek si můžeme nastínit takto: 

 Byla tato reklamace způsobena selháním produktu společnosti? 

 Jak došlo k technickému selhání tohoto produktu? 

 Jak se technicky stalo, že naše zajišťování kvality nezastavilo selhání tohoto 

produktu před dodáním zákazníkovi? [21] 

 

4.2.5 D5 - Případná nápravná opatření / Potential corrective action 

 

 Po nalezení kořenové příčiny následuje návrh nápravných opatření. Nejdříve se 

uvede obecně navržené opatření a poté se doplní, jaký by mohl mít efekt na nalezenou 

příčinu po jeho zavedení. [21] 

   

4.2.6 D6 - Realizovaná nápravná opatření / Implemented corrective action 

 

 Jestliže se v předchozím kroku navrhla nápravná opatření, je nutné tyto opatření 

aplikovat v procesech. Požadavkem firmy je, aby bylo stanoveno minimálně jedno 

nápravné opatření. Na závěr tohoto kroku se uvede datum platnosti implementovaných 

nápravných opatření, které je většinou s okamžitou platností. [21] 

 

4.2.7 D7 - Opatření k zabránění opakování / Action to prevent recurrence 

 

Účelem D7 je identifikovat oblasti, kde problém může pravděpodobně nastat. Musí 

se proto upravit stávající procesy, metody, předpisové dokumentace, a jiné, aby se 

zabránilo opakovanému výskytu problému. [21]  

4.2.8 D8 - Závěr / Conclusion 

 

 V posledním kroku je schválen 8D report všemi členy týmu a sumarizován status 

celého 8D. Na konci probíhá gratulování týmu k úspěšnému vyřešení problému. [21] 

 



33 

 

4.3 Analýza zákaznických reklamací 

Pro analýzu zákaznických reklamací bylo zvoleno období od ledna 2014 do srpna 

2017. Přehled procentuálního počtu reklamací vyřešených pomocí nástroje 8D Reportu za 

určité období je uvedený na obrázku č. 7. Tento procentuální počet reklamací je 

z celkových 552 reklamací za uvedené období.  

 

 

Obr. 6 - Graf složení zákaznických reklamací [21] 

 

Z obrázku je evidentní, že nejvíce reklamací bylo zaznamenáno od automobilové 

společnosti BMW a to z 20%.  

 

Jestliže si pro zajímavost ukážeme počet reklamací s účastí 5 zákazníků zvlášť za 

rok 2016 a 2017, můžeme říci, že německá společnost BMW měla největší podíl na počtu 

reklamací po celý rok 2016, ale to i v následujícím roce, což je viditelné z obrázku č. 8. 

 

 

 



34 

 

 

Obr. 7 - Seznam automobilových společností v rámci zákaznických reklamací za 

rok 2016 a 2017 [21] 

 

 Po porovnání počtu zákaznických reklamací za tyto dva roky můžeme zdůraznit 

fakt, že nastalo výrazné zlepšení u zákazníků Audi a VW, kteří se ve druhém sledovaném 

období již nezobrazují. 

  

Před uvedením nejčastějších reklamací si ještě uveďme, které projekty byly v rámci 

reklamací vyřešeny. Tyto projekty uvedené v obrázku č. 9 jsou vztaženy k jednotlivým 

automobilovým výrobcům. 

 

 

Obr. 8 - Seznam projektů v rámci zákaznických reklamací za rok 2016 a 2017 [21] 

 

 Opět po srovnání za tyto dva roky můžeme konstatovat, že se společnost výrazně 

zlepšila v projektu Audi MLB evo B9 VA. Jedná se o projekt shodného uložení chlazení 

v karoserii pro více typů, tedy zjednodušení konstrukce a snížení výrobních nákladů. [19] 

 

4.3.1 Nejčastější reklamace 

 

Před samotnou analýzou 8D Reportů je třeba si položit základní otázku: „Jakým 

objektivním způsobem budeme hodnotit účinnost 8D Reportů?“. Nalezení objektivního 
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způsobu není zrovna snadné, ale na základě možností a informací, které společnost 

poskytla, by se mohlo postupovat následujícími dvěma způsoby, respektive jejich 

kombinací. 

a) Sledování trendu počtu reklamací za určité období, 

b) Analýza a vyhodnocování konkrétních realizovaných 8D Reportů a jejich 

výsledků (zavedená nápravná opatření a jejich účinnost). 

 

Nedostatek ve sledování trendu počtu reklamací za určité období je takový, zda 

jsme schopni jednoznačně vyhodnotit, že na snižování reklamací má podíl pouze nástroj 

8D Report. Obecně se na trendu počtu reklamací podílí vždy více vlivů. Předpokládejme 

tedy, že na změny v trendech se podílejí i další systematické vlivy, ale jedním z nich může 

být právě aplikace vhodného nástroje. V našem případě je to nástroj 8D Report. Proto bylo 

provedeno porovnání počtu reklamací za období od 1. ledna 2014 do 30. srpna 2017 (viz. 

údaje z tabulky č. 2). Pomocí těchto dat bude možné sledovat trend v počtech reklamací 

(viz. obr. 9). Tyto údaje byly poskytnuty k následujícímu objemu výroby:  

 rok 2014 - vyrobeno 6,9 milionů kusů, 

 rok 2015 - vyrobeno 7 milionů kusů, 

 rok 2016 - vyrobeno 7,6 milionů kusů, 

 rok 2017 - vyrobeno 9 milionů kusů. 

  

Tab. 2 - Seznam nejčastějších reklamací za období 2014 – 2017 [21] 

Proces 2014 2015 2016 2017 

Balení 31 29 29 12 

Značkování 28 27 27 21 

Montáž gumových pouzder 18 17 17 10 

Montáž svorek 12 18 17 18 

Logistika 7 9 9 14 

Lakování 11 13 13 14 

Montáž kroužků 15 14 14 7 

Kontrola tvaru dílu 9 11 10 14 

Inkoustové značení 3 2 2 1 

Ostatní 9 8 8 4 

Celkem 143 148 146 115 
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V tabulce je zvýrazněno červenou barvou nárůst počtu reklamací za celkové 

sledované období. Pro přehlednější orientaci ve sledování trendů byl vytvořen následující 

obrázek č. 9. 

 

Obr. 9 - Vývoj počtu reklamací za období 2014 – 2017 [Vlastní tvorba] 

 

Výsledkem analýzy je zjištění, že se počet reklamací snížil a to v šesti z deseti 

procesů. První úhel pohledu je z hlediska vyhodnocení trendu z celkového počtu 

reklamací. Připustíme-li, že nástroj 8D Report jako jeden z mnoha vlivů se podílí na 

snižování počtu reklamací, z celkového počtu reklamací se zdá, že tento nástroj pomohl ke 

snížení až v roce 2017. Druhý úhel pohledu je z hlediska počtu reklamací v jednotlivých 

procesech. U těchto 10 procesů byl sledován trend v počtu reklamací, z čehož vyplývá 

pouze matematickým vyhodnocením v jednotlivých letech, že u šesti z deseti procesů se 

počet reklamací snižoval. Avšak u zbylých čtyř procesů je sledovaný trend narůstající.  

 

V případě sníženého počtu reklamací se těchto šest procesů řešilo pomocí nástroje 

8D Report. Nicméně v průběhu čtyř let v těchto jednotlivých procesech působily i ostatní 

systematické vlivy a to například možné změny procesů, změny na straně zákazníka, 
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přechod na nový informační systém, či optimalizace organizační struktury, které pomohly 

k tomu, že nápravná opatření se ukázala jako účinná. Rovněž u čtyř procesů, kde se 

ukázalo, že se meziroční nárůst reklamací zvyšuje, i když při jejich řešení byla rovněž 

použita metodika 8D, nelze z tohoto jednoznačně usoudit, že metodika byla účinná, neboť 

na zlepšení či zhoršení počtu reklamací se podílí i kombinace dalších systematických 

vlivů. 

 

 Na základě tohoto srovnání, kde v šesti z deseti procesů se podařil počet reklamací 

snížit a naopak u zbylých čtyř procesů se počet reklamací zvýšil, připustíme-li, že za tím 

stojí mimo jiné nástroj 8D Report, nelze jednoznačně konstatovat, že metodika 8D Report 

je zcela účinná. Proto se přistoupilo k porovnání jednotlivých 8D Reportů. Na základě 

porovnání pro vyhodnocení konkrétních 8D Reportů bylo vhodné si vybrat 8D Reporty 

z výše zmíněných deseti procesů, u kterých se počet reklamací snížil a porovnat je s těmi, u 

kterých počet reklamací narůstal. 

 

Při prozkoumávání 8D Reportů jsem narazil na opakovanou reklamaci, která se 

v roce 2016 nepodařila vyřešit. Úspěšně vyřešena byla až v roce 2018. Analýza opakované 

reklamace je uvedena v následující kapitole. 

 

4.3.2 Opakované reklamace 

 

Společnost se nezabývá pouze nárůstem počtu reklamací za určité období, ale také 

začala od roku 2017 sledovat nový ukazatel a tím je počet opakovaných reklamací. Tento 

nový ukazatel pomůže zvýšit spokojenost zákazníků a také rozšířit neustálé zlepšování 

systému managementu kvality.  V rámci firmy je definováno kritérium pro vymezení 

pojmu opakovaná reklamace: „Za opakovanou reklamaci se považuje ta, která se vyskytla 

u stejného čísla dílu v době kratší než 6 měsíců. Po uplynutí doby 6 měsíců se již reklamace 

u stejného čísla dílu za opakovanou nepovažuje“. [21] 

 

Pomocí tabulky č. 3 si ukážeme, která opakovaná reklamace postihla daný proces 

za období od roku 2016 do roku 2017. Zvolené období je z toho důvodu, protože 

společnost zavedla kritérium opakovaných reklamací v roce 2017 a porovnávala stav 

oproti minulému roku. 
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Tab. 3 - Výčet počtu reklamací za období 2016/2017 [21] 

Proces 2016 2017 

Balení 30 12 

Značkování 27 21 

Montáž gumových pouzder 19 10 

Montáž svorek 17 18 

Logistika 9 14 

Lakování 13 14 

Montáž kroužků 14 7 

Kontrola tvaru dílu 10 14 

Inkoustové značení 2 1 

Ostatní 9 4 

 

Pomocí analýzy 8D Reportů bylo zjištěno, že opakovaná reklamace postihla pouze 

logistiku. Z analýzy 8D Reportu se zjistilo, že v kroku D4, čili analýza kořenové příčiny, 

se nedostatečně uvedly příčiny vzniku opožděného dodání dílů a v nepožadovaném 

množství. Následně navržená a zavedená nápravná opatření v roce 2016 nebyla dostatečně 

účinná. Za tímto problémem stojí fakt, že řešení reklamace nebylo prováděno v týmu, ale 

pouze jedním pracovníkem z oddělení logistiky. Tudíž slabou stránkou bylo nepoužití 

nástroje brainstorming a 5x Proč?, a proto nebyla kořenová příčina dostatečně nalezena. 

Situaci nám zobrazí následující obrázky č. 10 a č. 11. 

 

Obr. 10 - Krok D4: Analýza kořenové příčiny v roce 2016 [21] 
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Po analýze kořenových příčin pracovník zavedl nápravné opatření, které vedlo 

k zabránění opakovanému výskytu problému. Tohle opatření je k nahlédnutí 

na následujícím obrázku č. 12. 

 

Obr. 11 - Krok D6: Realizace nápravných opatření v roce 2016 [21] 

 

Jenže společnost v roce 2017 evidovala opakovanou reklamaci, čili reklamaci do 

doby kratší než šesti měsíců. Zde lze jednoznačně určit, že nástroj 8D Report se neprojevil 

jako účinný. Členové týmu provedli analýzu 8D Reportu z roku 2016 a doplnili příčinu 

vzniku, které daný problém způsobil (zvýrazněna červeně). V tomto roce se již uplatnil 

týmový přístup a použil se brainstorming a metoda 5x Proč?. Došlo tak k nalezení 

kořenové příčiny. Situace je zobrazena na obrázku č. 12 a č. 13. 
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Obr. 12 - Krok D4: Analýza kořenové příčiny v roce 2017 [21] 

 

Po úspěšném nalezení doplňující kořenové příčiny tým navrhl dodatečné nápravné 

opatření (zvýrazněné červeně), které je k nahlédnutí na následujícím obrázku č. 13. 

Společnost od realizace těchto nápravných opatření neevidovala v následujícím roce 2018 

opakovanou reklamaci na stejnou neshodu, tudíž nápravná opatření byla účinná. 

 

Obr. 13 - Krok D6: Realizace nápravných opatření v roce 2017 [21] 
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Vyhodnocení účinnosti 8D Reportu v rámci opakovaných reklamací za období od 

2016 do 2017 nebylo úplně možno zjistit, protože od zavedení těchto doplněných 

nápravných opatření nebyla v procesu logistiky v průběhu psaní této práce evidována 

opakovaná reklamace. Z čehož ale na druhou stranu vyplývá, že navržená a zavedená 

nápravná opatření byla dostatečně účinná, tudíž nástroj 8D Report z hlediska opakovaných 

reklamací je účinný. 

 

A proto bylo účelné si porovnat tyto procesy. V určité fázi 8D Reportu nebyl při 

analýze kořenové příčiny použit brainstorming a metoda 5xProč?. Na základě toho se 

budou porovnávat ostatní 8D Reporty, u kterých jeho použití nebylo účinné, protože se 

nedůsledným definováním určily kořenové příčiny a následně se nevhodně zvolily 

nápravná opatření. Těmito procesy je myšleno montáž svorek, lakování a kontrola tvaru 

dílu. 

 

4.3.3 Porovnání ostatních 8D Reportů 

 

Nyní si ukažme v tabulkách u tří zmíněných procesů jejich podrobné neshody. Tyto 

tři procesy byly vybrány z toho důvodu, protože za sledované čtyřleté období se počty 

jejich reklamací zvýšily. Ve většině případů bylo zjištěno nedostatečné určení kořenové 

příčiny, protože nebyl použit týmový přístup a metoda 5xProč?, což můžou potvrdit tyto 

následující tabulky u každého procesu. 

 

Pod jednotlivými tabulkami je vždy zmíněno, pro kterou nejčetnější neshodu bylo 

realizováno nápravné opatření a jaká byla jejich následná účinnost. Rovněž jsou vždy 

uvedeny nejčastější kořenové příčiny. 

 

 Montáž svorek 

 

Jako nejčastější neshoda v tomto procesu byla vyhodnocena nesprávná montáž a 

nesprávná pozice. Jelikož v průběhu těchto čtyř let působí na proces i jiné systematické 

vlivy, v tomto případě například změna montážního zařízení, byla v tomto procesu 

nalezena jedna z nejčastějších kořenových příčin. Jako kořenová příčina v kroku D4 byla 

označena technická nezpůsobilost montážního zařízení. Proto bylo týmem v kroku D6 

implementováno nápravné opatření a to takové, které se vztahuje k práci s pracovníky. 
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Tým doplnil, aby byly zvýšeny motivační pobídky k výkonu, častější zaškolování 

pracovníků, nebo průběžné testování. Jako opatření k zabránění opakování neshody byl 

doporučen neustálý vývoj zařízení za provozu, čímž se pomůže ke zlepšení technické 

způsobilosti zařízení. Pokud bude třeba, není vyloučena případná metodika Poka-Yoke. 

Pomocí těchto nápravných opatření se účinnost projevila pouze u nesprávné montáže a 

nesprávné pozice svorek, která byla v roce 2017 snížena (viz. tabulka 4). 

 

Tab. 4 - Výčet neshod u montáže svorek [21] 

Montáž svorek 2014 2015 2016 2017 

Chybějící svorka 2 3 2 4 

Nesprávná montáž 5 6 7 3 

Otočeno 0 2 1 3 

Poškozeno 1 2 1 1 

Nesprávná pozice 2 3 5 1 

Nesprávná symetrie 0 1 0 0 

Nesprávný úhel 2 1 1 3 

Není specifikováno 0 0 0 0 

 

 Lakování 

 

V tomto procesu bylo vyhodnoceno mechanické poškození laku jako nejčetnější 

neshoda. Podle analýzy 8D Reportů se našly dvě kořenové příčiny a tím byly kapky laku 

v místech zavěšení a skladování do beden v průběhu rozpracované výroby. Proto členové 

týmu ve fázi D6 navrhli tři nápravná opatření. Byli jimi nový lakovací prášek s přídavným 

voskem, odstranění přepravy nalakovaných výrobku mezi halami H1 a H2 a významné 

snížení Work in Progress. Tím je myšleno snížení počtu kusů, které jsou v rozpracované 

výrobě. Tyto zavedené nápravné opatření vedly k snížení mechanickému poškození 

způsobených přepravou a manipulací, což je viditelné z tabulky 5. Ukázka 8D Reportu pro 

tento proces je uvedena v příloze č. 1. U ostatních neshod se počet reklamací tak výrazně 

nesnížil, protože nebyla použita 5x proč?. 
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Tab. 5 -  Výčet neshod u lakování [21] 

Lakování 2014 2015 2016 2017 

Vada laku 3 4 2 2 

Mechanické poškození 6 5 10 2 

Přilnavost laku 0 0 0 1 

Příliš tenká vrstva 1 2 1 1 

Příliš tlustá vrstva 0 2 0 2 

Ruční namáčení 1 0 0 2 

Není specifikováno 0 0 0 2 

 

 Kontrola tvaru dílu 

 

V posledním sledovaném procesu byla na základě týmové práci vyhodnocena opět 

jedna z nejčetnějších neshod, čímž byl nesprávný tvar způsobený nesprávným narovnáním. 

I přes působení ostatních systematických vlivů na proces byla ruční operace vyhodnocena 

jako kořenová příčina této neshody. Zavedené nápravné opatření závisí na zkušenostech 

pracovníka, takže i když bylo zavedeno opatření týkající se vizuální kontroly, či práce 

s kvalifikovanějšími zkušenostmi pracovníka, stále by se nepodařilo dosáhnout 

stoprocentní účinnosti. Je to tím, že tato manuální práce se nedá zautomatizovat. V jednom 

případě na základě odsouhlasení zákazníka bylo dohodnuto, že tato neshoda se může 

opakovat pouze jednou. Neshody pro tento proces jsou uvedeny v následující tabulce 6. 

 

Tab. 6 - Výčet neshod u kontroly tvaru dílu [21] 

Kontrola tvaru dílu 2014 2015 2016 2017 

Koroze 1 1 0 0 

Zlomení 2 3 2 2 

Mechanické poškození 1 2 2 2 

Nesprávný tvar 4 5 6 4 

Otlak 1 0 1 0 

Není specifikováno 0 0 0 0 

 

4.3.4 Zdroje reklamací 

 

Závěrem této analýzy si ukažme, kdo je hlavním zdrojem reklamací za naše 

sledované období. Poskytnuté údaje v tabulce č. 7 jsou sumou za uvedené období.  
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Tab. 7 - Seznam zdrojů reklamací za sledované období [21] 

Zdroj reklamací 2014 2015 2016 2017 

Lidská chyba 98 96 94 54 

Chyba zařízení 21 19 21 20 

Chyba materiálu 4 5 6 5 

Nesprávná metoda 13 15 12 19 

Prostředí 1 2 2 1 

Měření 6 5 6 4 

Není specifikováno 0 8 5 12 

 

Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na vzniku reklamací má chyba pracovníků. 

V porovnání s chybou zařízení je to opravdu markantní rozdíl. Pro přehlednější orientaci 

v tabulce nám pomůže následující obrázek č. 14. 

 

Výrazné zlepšení v roce 2017 se uskutečnilo z toho důvodu, protože jako hlavní 

kořenová příčina způsobených reklamací se našla právě chyba pracovníků, která se nedá 

nahradit automatizací. Proto se týmem vybraly a následně implementovaly nápravné 

opatření, které jsou zavedeny ve fázích D5 a D6. Tyto vybrané a zavedené nápravné 

opatření jsou k nahlédnutí na následujícím obrázku č. 7. 
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Nástroj 8D Reportu pro tuto analýzu se jeví jako účinný, protože v posledním 

sledovaném období se počet chyb pracovníků, coby nejčastější příčina vzniku problémů, 

výrazně snížil a to za pomoci zavedených nápravných opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8 - Tabulka navržených a implementovaných nápravných opatření [21] 
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Příčiny vznikající v důsledku chyb pracovníků byly vyhodnoceny jako nejčastější. 

Pro zabránění opakovanému výskytu neshod je nutné pracovníky motivovat k důslednosti 

provádění jejich odborné práce.   

 

Tato část práce je zaměřena na tvorbu a realizaci opatření pro zamezení vzniku 

neshod a reklamací.  

 

5.1 Častější použití nástrojů kvality 

Z analýzy 8D Reportů se zjistilo, že v případě opakované reklamace procesu 

logistiky v roce 2016, ale i ostatních analyzovaných reklamací, nebyl použit pro analýzu 

kořenové příčiny týmový přístup, ale pouze přístup pomoci jednoho pracovníka z oddělení 

logistiky. Z tohoto důvodu, kdy pracovník nedostatečně určil kořenové příčiny, došlo 

k opakované reklamaci. Naopak v roce 2017 již byla použita k odhalení kořenové příčiny 

týmová práce, konkrétně brainstorming a metodu 5x Proč?, která tyto nedostatky v analýze 

kořenové příčiny pomohla najít. 

 

 Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby společnost začala využívat širší nabídku 

z nástrojů kvality častěji, jako je například nástroj 5x Proč?, nebo Ishikawův diagram a to 

zejména pro proces logistiky. Například nástroj Ishikawův diagram řádně pomáhá 

k analyzování příčin daného následku, což je ve fázi D4 zcela potřebné zjistit.  

 

5.2  Vyhodnocování opakovaných reklamací 

Jelikož současné kritérium společnosti pro opakované reklamace pojednává o tom, 

že za opakovanou reklamaci se považuje ta, která se vyskytla u stejného dílu v době kratší 

než šesti měsíců, bylo by vhodné toto kritérium upravit na sledování opakovaných 

reklamací v intervalu kratším než dvanácti měsíců. V druhé fázi návrhu by bylo výstižné 

rozšířit sledování opakovaných reklamací na více zákazníků, než tomu bylo doposud, kdy 

se orientovalo pouze na jednoho největšího zákazníka. V poslední řadě v rámci 

opakovaných reklamací je důležité, aby se porovnávaly právě ty 8D Reporty, které nebyly 
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účinné a našly se tak jejich nedostatky v řešení. Tohle zavedení vede k častějšímu 

používání nástroje Lessons Learned. 

Lessons Learned (LL) vede k účinnému předcházení opakujícím se chybám, které 

byly v minulosti řešeny a vyřešeny. Často pomocí LL nacházíme vzor, či příklad pro řešení 

nových případů nekvalitních výrobků. Hlavním úkolem pro efektivní využití LL zůstává na 

pracovníkovi a na snaze učit se z vlastních chyb. V souvislosti s 8D Reportem v posledních 

krocích dochází k ověření účinnosti zavedených opatření a informování ostatních oddělení 

a závodů - tj. využití metodiky LL. Zákazník dostává informaci, že výrobní závod zajistil, 

že neobdrží stejný nekvalitní produkt nejen ze závodu, který chybu zpracovává, ale i od 

ostatních poboček firmy, které se zabývají výrobou stejného či podobného produktu. Tato 

myšlenka získává velký význam zejména u velkých nadnárodních společností, mezi které 

sledovaná společnost také patří. 

 

Těmito navrženími a rozšířeními bude nadále lepší sledovat účinnost 8D Reportu 

jako nástroje pro řízení reklamací. 

 

5.3 Ishikawův diagram 

Posledním návrhem na zlepšení je sestavení Ishikawova diagramu, neboli diagramu 

příčin a následků pro definování souvislostí mezi jednotlivými vlivy na následek u čtyř 

procesů, jimiž byla logistika, montáž svorek, lakování a kontrola tvaru dílu. Nedodržování 

činností nebo podcenění některých vlivů může vést ke vzniku neshod.  

 

Byly definovány činnosti v oblastech:  

• Lidé, 

• Materiál,  

• Metoda,  

• Prostředí,  

• Stroj a zařízení.  
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Sestavený diagram příčin a následku, který je zobrazen na obrázku 15, poskytuje 

oblasti, na které je třeba se zejména zaměřit k eliminaci hlavní příčině reklamací, kterou 

byla chyba pracovníka. 

  

 

Obr. 15 - Ishikawův diagram [vlastní tvorba] 

 

 Z hlediska příčin, které mají největší vliv na daný následek, čímž je chyba 

pracovníka, byly vyhodnoceny následující nejpravděpodobnější příčiny, které jsou 

seřazeny na základě bodového hodnocení od nejvýznamnějších po méně významné: 

 nedodržení výrobního postupu, 

 nesprávná kontrola výrobku, 

 nepravidelné školení, 

 neznalost vad, 

 nepravidelná údržba zařízení, 

 

Na těchto pět oblastí příčin by se měla společnost nejvíce zaměřit, aby se snížily 

počty zdrojů reklamací. Naznačením tohoto nástroje bylo ukázáno, jak jej použít v praxi a 

s jeho pomoci snadněji identifikovat kořenové příčiny. Použitím Ishikawova diagramu ve 
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fázi D4 se přispěje k lepší účinnosti 8D Reportu a tím pádem ke snížení celkového počtu 

reklamací. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza účinnosti 8D Reportu jako nástroje pro řízení 

reklamací, vyhodnotit výsledky a navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího stavu 

společnosti v oblasti řízení reklamací. 

 

V teoretické části této práce byly popsány definice základních pojmů týkající se 

oblasti systémů managementu kvality. Byly zde popsány vybrané nástroje kvality, které se 

na řešení problémů podílejí a to: Ishikawův diagram, Paretův diagram, metoda 5x Proč, 

vývojový a regulační diagram. Největší pozornost se věnovala metodice 8D Reportu, která 

byla klíčová pro tuto analýzu.  

 

V praktické části byla představena společnost, vyrábějící komponenty do 

automobilového průmyslu. Zmíněna byla i mise a vize společnosti a také jejich 

produktové portfolio. Hlavní části praktické části byla věnována analýza 8D reportu při 

řešení zákaznických reklamací. V úvodu analýzy je popsán stávající stav 8D Reportu, 

který společnost používá k řešení problémů. Další část tvoří postup při obdržení reklamace 

ze strany zákazníka, aby bylo zřejmé, jak k reklamacím společnost přistupuje. 

 

K analyzované části byly poskytnuty data za poslední čtyři roky a to od 1. ledna 

2014 do 1. srpna 2017. Analýzou se zjistilo, že k zvýšení počtu reklamací došlo u čtyř 

procesů. Mezi tyto procesy patřila logistika, montáž svorek, lakování a tvar dílu. Při 

prozkoumávání 8D Reportů byla objevena opakovaná reklamace týkající se logistiky. 

V této části analýzy se porovnávaly dva 8D Reporty, aby se zjistilo, co zapříčinilo pozdní 

dodávku a dodání materiálu v nesprávném množství.  Po srovnání se zjistilo, že v roce 

2016 nebyl použit týmový přístup a metoda 5x Proč?, což by pomohlo k odhalení 

kořenových příčin. Na základě toho se zavedlo nápravné opatření, díky kterému 

společnost již neevidovala opakovanou reklamaci podle zavedené definice. 

 

Na základě ostatních tří procesů se porovnávaly ty 8D Reporty, u kterých použití 

této metodiky nebylo účinné. Většinou bylo zjištěno nedostatečné určení kořenové příčiny, 

protože nebyl použit týmový přístup a metoda 5xProč?. U každého ze tří procesů se 

navrhlo nápravné opatření v kroku D6, jelikož při analýze kořenové příčiny v kroku D4 se 

zjistilo, že nejčastější příčinou vzniku reklamace byla chyba pracovníků. Nástroj 8D 
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Report se z tohoto hlediska jeví jako účinný, protože v posledním sledovaném období se 

počet chyb pracovníků, za pomocí zavedených nápravných opatření výrazně snížil. 

 

Na základě této analýzy lze konstatovat, že 8D Report jako nástroj pro řízení 

reklamací je pro analyzovanou společnost účinný. 
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