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ANOTACE

Téma bakalářské práce: Aplikace metodiky řešení problémů PMP na analýzu výskytu neshod 

vybraného výrobku.

Teoretická  část  práce  obsahuje  výčet  nástrojů  managementu  jakosti,  které 

systematicky napomáhají při řešení problematiky daného tématu.  Poté následuje představení 

společnosti, ve které byla bakalářská práce řešena. Na tuto kapitolu navazuje popis metodiky 

PMP.

V praktické části práce byla definována slabá místa metodiky PMP a  identifikovány 

hlavní  příčiny,  kvůli  který  dochází  k nesprávné  apliaci  metodiky  PMP.  Na  závěr  jsou 

navržena opatření na jejich odstranění a provedeno vyhodnocení jejich očekávaných přínosů.

ANNOTATION

Topic  of  the  bachelor  thesis:  Application  of  Problem  Management  Process  to  Non-

Conformances Analysis of Selected Product

The  theoretical  part  of  the  thesis  enumerates  the  quality  management  tools  that 

systematically help solve the abovementioned issue. An introduction of the company which 

the thesis was modelled on follows.  The theoretical part is concluded by PMP methodology 

description.

The practical part defines the main drawbacks of PMP methodology and identifies the 

essential causes leading to its improper application. It then suggests steps to remove these 

causes and evaluates the expected contribution of the thesis.
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1 ÚVOD

V posledních  dvou desetiletí  si  můžeme  povšimnout,  že  důraz,  který  je  kladen  na 

jakost produktu, prudce stoupá. Proto je důležité věnovat jakosti pozornost. Společnosti, které 

vyrábějí produkty pro automobilový průmysl, musí být schopny rychlých inovačních změn.

Nedílnou  součástí  zodpovědné  organizace  je  i  neustálé  zlepšování  jakosti,  neboť 

v dnešní době tvrdého konkurenčního boje jsou zastaralé neflexibilní společnosti odsouvány 

na okraj a postupem času jsou nuceny ukončit svou činnost. Jedná se o velice náročný proces, 

ve kterém společnosti tvoří a poté využívají své znalosti a zkušenosti, které v průběhu letité 

praxe získaly. 

V životě  společností  existuje  spousta  možností  ke  zlepšování.  Dosavadní  výsledky 

dokazují,  že  uskutečnění  projektů,  které  nabádají  ke  zlepšování,  mají  znaky  revolučních 

změn. Je důležité  si uvědomit,  že v tomto směru nejde o módní pojmy,  ale praxí ověřené 

metody. 

V dnešní době již mnoho společností pochopilo, že nástroje a metody, které se v rámci 

zabezpečení a zlepšování jakosti používají, mají kladný vliv nejen na oblast technologickou, 

ale především i na tu ekonomickou. Vlivem vhodného použití a následného aplikování metod 

dojde  k prudkému  poklesu  výskytu  neshodných  produktů.  Prokázání  shody  produktu 

s danými  požadavky  zajistí  maximální  uspokojení  zákazníka  a  tedy  i  jeho  spokojenost  a 

dlouhodobou spolupráci.

Jedním z cílů bakalářské práce je popsat metodiku Problem Management Process (dále 

jen metodika PMP). Poté pomocí zvolených metod identifikovat slabá místa metodiky PMP, 

která mají na celý proces řešení problémů neblahý vliv. Další cílem je navrhnout opatření, 

která  zajistí,  aby nedocházelo  k jejich opakovanému výskytu  a  následně vyhodnotit  jejich 

očekávané přínosy pro společnost Brose CZ.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

V této  kapitole  je  představeno  několik  vhodných  nástrojů,  které  napomáhají 

k efektivnímu,  úspěšnému  a  systematickému  řešení  problémů.  Používají  se  osvědčené 

standardizované  postupy  a  návody,  jejichž  vhodná  kombinace  napomůže  k dosažení 

očekávaných výsledků. 

Sedm základních  nástrojů managementu jakosti  se uplatňuje v jednotlivých částech 

neustálého zlepšování managementu jakosti. Tyto nástroje byly rozvinuty W. E. Demingem a 

K. Ishikawou [1].

„K sedmi základním nástrojům managementu jakosti se řadí“ [1]:

- vývojový diagram;

- diagram příčin a následků;

- formulář pro sběr údajů;

- Paretův diagram;

- histogram;

- bodový diagram;

- regulační diagram.

V teoretické části z těchto sedmi základních nástrojů managementu jakosti bude blíže 

přiblížen diagram příčin a následků a Paretův diagram. Dále pak analýza stromu poruchových 

stavů – metoda FTA, metodu 5 proč a v neposlední řadě 8D-Report. 

Tyto metody jsou podrobněji popsány v kapitolách 2.1 až 2.5.

Pokud je potřeba dosáhnout efektivního a úspěšného zlepšování managementu jakosti, 

je zapotřebí do tohoto procesu zapojit celý tým odborníků a sdílet veškeré užitečné informace 

[3].   
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2.1 Diagram příčin a následků 

S tímto  nástrojem  je  také  možné  se  setkat  pod  označením:  diagram  rybí  kosti  a 

Ishikawův diagram.  Diagram příčin  a  následků je  velice  jednoduchý grafický  nástroj  pro 

analýzu možných příčin určitého následku. Názorně je uveden na Obr. 1. Řešení problému se 

může zdát na první pohled zřejmé. Ale při určení příčin se může jednat jen o symptomy a 

nikoli o skutečnou příčinu problému [6].

Diagram příčin a následků se v praxi používá [6]:

- pro analýzu problémů a k uvedení klíčových problémů; 

- když je znám primární následek, ale příčiny nejsou úplně jasné;

- pro práci ve skupině;

- k identifikaci  jiných příčinných  vztahů  problému,  které  můžou  být  považovány za 

potenciální rizika.

Obr. 1 Zobrazení diagramu příčin a následků [11]

Postup pro tvorbu diagramu příčin a následků [1,4]:

1. V první části tvorby diagramu příčin a následků je potřeba sestavit tým, který se 

bude skládat z pracovníků z různých oblastí řešeného problému. Je důležité, aby 

v týmu byli pracovníci, kteří nejsou zatížení takzvanou pracovní slepotou. 
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2. V druhé  části  bude  jasně  formulován  problém,  pro  který  se  analyzují  možné 

příčiny.  V této  fázi  se  diagram  příčin  a  následků  začíná  zakreslovat  pomocí 

schématu rybí kosti. 

3. V této  fázi  se  pomocí  brainstormingu  určí  hlavní  kategorie  možných  příčin. 

Obvyklé kategorie příčin jsou stanoveny jako: materiál, metody, zařízení, prostředí 

a lidé.

4. U příčin, které nejsou dostatečně konkrétní, je vhodné analyzovat příčiny těchto 

příčin.  A  to  by  mělo  probíhat  tak  dlouho,  dokud  nebudou  odhaleny  všechny 

kořenové příčiny problému, který byl analyzován.

5. Ne všechny příčiny mají  stejný vliv na vznik problému.  Pro to je potřeba,  aby 

každý člen týmu dle vlastního názoru uvedl tři nejdůležitější příčiny problému a 

poté je dobově ohodnotil.  Obvykle  se  jedná o body 1,  3,  5,  kde 5 je nejvyšší 

bodové ohodnocení. Pro stanovení skupiny nejdůležitějších příčin se doporučuje 

provést Paretovu analýzu. 

2.2 Paretův diagram

Vilfredo  Pareto  byl  italský  ekonom žijící  v  18.  století,  který  stanovil,  že  až  80% 

bohatství země je ve vlastnictví 20% populace. 

Je nepravděpodobné, že by se stejný problém objevoval ve stejném počtu a ve stejném 

období. Ve skutečnosti je běžné, že se některé problémy vyskytují mnohem častěji. Může se 

jednat o problémy triviální, ale i zásadní. Paretův diagram je sloupcový graf, který umožní 

oddělit  podstatné faktory od méně podstatných faktorů.  Názorně je uveden na obrázku 2. 

Může mít odlišné tvary. Nejvíce používaný je špičatý tvar [6].

. 

Paretův diagram se v praxi používá [6]:

- při výběru nejdůležitějšího problému, na který je potřeba se zaměřit;

- pro zlepšení procesu ;

- pro znázornění relativní změny měřené příčiny;
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- pro znázornění relativní priority souboru číselných měření.

Obr. 2 Zobrazení Paretova diagramu 

Postup pro tvorbu Paretovy analýzy [6]:

1. Nejdříve se identifikují skupiny položek, které budou mapovány a následně řízeny. 

Měla by to být úplná skupina. Je vhodné mít v každé skupině maximálně sedm 

položek.

2. Určí  se  jednotka  měření.  Všechny body v grafu  musí  být  měřitelné  podle  této 

jednotky. 

3. Nyní se určí velikost vzorku nebo období, během kterého bude prováděno měření. 

Tímto  se  zajistí,  že  konečné  schéma  bude mít  různé  délky  sloupců  a  to  bude 

vhodné pro porovnání.

4. V této fázi se měří položky například s využitím kontrolního listu. Je potřeba, aby 

pracovníci, kteří provádějí měření, byli pro tuto činnost vhodně proškoleni. 

5. Data se seřadí podle velikosti a pomocí sloupce se výsledek s nejvyšší hodnotou 

uvede jako první.

6. Nyní se vytvoří sloupcový diagram, který bude začínat nejvyšším sloupcem.

7. Dojde k vyhodnocení grafu a v případě potřeby proběhne další analýza.
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2.3 Analýza stromu poruchových stavů 

Také nazývaný: Stromová analýza poruch, Fault Tree Analysis - FTA.

Analýza  stromu  poruchových  stavů  vyla  vyvinuta  v leteckém  průmyslu  v průběhu 

roku  1960.  Její  symboly  pocházejí  z elektronicko  –  logických  diagramů.  Neúspěch  jedné 

položky v systému  často  způsobí  selhání  dalších  položek.  Tato  analýza  poskytuje  způsob 

členění  těchto  řetězců  selhání  a  navíc  klíč  pro  rychlé  určení  kombinací  poruch,  které 

způsobily  další  poruchy.  Uvádí  se  dva  typy  závad.  První  je,  že  v případě  selhání  více 

předmětů musí společně selhat všechny položky. Druhý je, že pokud selže pouze jeden z řady, 

způsobí neúspěch dalších položek [6]. Na Obr. 3 je názorné zobrazení stromu poruchových 

stavů.

Analýza stromu poruchových stavů se v praxi používá [6]:

- pro zobrazení kombinací selhání, které můžou způsobit celkové selhání systému;

- při identifikaci rizik v systému a následné určení opatření ke snížení rizika;

- pro nalezení chyb, které mohou způsobit selhání všech částí systému.

Obr. 3 Strom poruchových stavů nežádoucí události „Světlo nesvítí“ pro paralelní připojení 
další žárovky [6]
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2.4 Metoda „5 Proč“

Metoda „5 Proč“ je velice účinná metoda pro zjištění základní příčiny, obvyklé vady 

výrobku nebo defektu zařízení. Nezbytným předpokladem k odstranění nežádoucích důsledků 

je rozpoznání  základních příčin.   Pokud nežádoucí  důsledky nebudou odstraněny celkově, 

hrozí riziko, že opětovně dojde k nežádoucímu stavu. Pokud se nežádoucí stav trvale opakuje, 

je to znamení toho, že odstraněná příčina nebyla právě ta základní [7]. 

Při  řešení  metodiky  „5  Proč“  je  kladena  otázka  „Proč?"  pětkrát  za  sebou.  Praxe 

dokázala,  že  pokud  bude  otázka  pětkrát  za  sebou  zodpovězena,  bude  to  dostačující 

k odstranění příčin, které nejsou základní [7].

Ve společnosti  Toyota  Production System se metoda „5 Proč" používána  mnohem 

častěji než Six Sigma. Kvalitní výsledky Toyoty ukazují, že složitý nástroj analýzy, jako je 

právě Six Sigma, není vždy tím pravým. Metoda „5 Proč" je velmi jednoduchá a účinná [7].

2.5 Global 8D

Tento postup řešení problémů se vyskytuje i pod názvy:  8D Metoda, 8D – Report, 

Ford 8D, TOPS 8D. 

Global 8D Metoda uvádí řešení problému standardizovaným postupem. Tento postup 

byl vyvinut ve firmě Ford [2].  

Global 8D se uplatňuje [2]:

- při potřebě definovat a chápat problém;

- pokud je potřeba identifikovat kořenové příčiny problémů;

- pokud je potřeba identifikovat vhodné nápravné opatření.

Postup pro sestavení Global 8D se skládá z kroků D0 – D8 [2]:

D0) Okamžitá nouzová opatření

Zde  se  provede  vhodné  opatření,  aby  byl  zákazník  ochráněn  před  příznakem 

problému.
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D1) Ustanovení týmu

Stanoví se tým, který zodpovídá za řešení daného problému. Tým se musí skládat 

z pracovníků, kteří mají dostatečné znalosti pro řešení problému.

D2) Popis problému

Zde se shromažďují  informace o problému v co největším rozsahu (Co?, Kde?, 

Kdy? a Kolik?).

D3) Prozatímní ochranné opatření

Dojde ke stanovení  prozatímního ochranného opatření,  které  bude zavedeno za 

účelem  zamezení  šíření  problému  u  zákazníka  až  do  té  doby,  dokud  nebude 

realizováno trvalé opatření.

D4) Definování a ověření kořenových příčin a „místa úniku“

V tomto  kroku  se  ověří  vznik  kořenové  příčiny  a  definuje  se  „místo  úniku“ 

v procesu. Také se určí, ve kterém období příčina vznikla. 

D5) Výběr a ověření trvalých nápravných opatření

Zde se stanoví nejlepší varianta pro trvalé nápravné opatření. Toto opatření bude 

eliminovat kořenovou příčinu problému, aby nedocházelo k dalším problémům.

D6) Zavedení a validace trvalých nápravných opatření

Zde  se  plánují,  zavádí  a  validují  vybraná  trvalá  opatření.  V případě,  že  byla 

realizována prozatímní ochranná opatření, je obvykle potřeba je před implementací 

trvalých nápravných opatření odstranit. Po zavedení trvalých nápravných opatření 

by měla  být  na základě  monitorování  dosahovaných výsledků provedena jejich 

validace. 

D7) Trvalé zabránění opětovnému výskytu problému

V tomto kroku se potřebné systémy, provozní podmínky a také postupy upravují 

tak, aby se trvale zabránilo opakovanému výskytu problému. 

D8) Účelem tohoto  kroku  je  shrnout  zkušenosti  týmu  a  zkompletovat  zpracovanou 

dokumentaci ve zprávě Global 8D.
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

V této  kapitole  je  představena  nadnárodní  společnost  Brose,  světový  dodavatel 

automobilového  průmyslu.  A  dále  dceřiná  společnost  Brose  CZ spol.s  r.o.,  ve které  byla 

bakalářská práce řešena.

3.1 Představení společnosti Brose

Základní kámen položil majitel  firmy p. Max Brose roku 1908. Společnost vznikla 

původně v Berlíně,  jako výrobce dílů a příslušenství pro automobilový a letecký průmysl. 

V dnešní době pro společnost pracuje více než 14 000 tisíc zaměstnanců po celém světě. Ve 

21 zemích prosperuje 47 výrobních závodů, které dodávají speciální díly pro finální výrobce 

automobilů  (viz.  Obr.  4).   V roce  2009 skupina  dosáhla  obratu ve výši  2,6 miliardy eur. 

V současné  době  se  Brose  řadí  na  páté  místo  mezi  TOP 100  dodavateli  automobilového 

průmyslu celého světa. 

Brose  se  svými  díly,  komponenty  a  stavebnicovými  systémy  podílí  na  tom,  aby 

moderní  automobily  byly  především  bezpečnější  a  pohodlnější  k užívání.  Společnost  se 

plánovitě zaměřuje na vývoj a využívání nových technologií, s hlavním motivem neustálého 

zlepšování celkové kvality společnosti Brose. 

Obr. 4 Výrobní lokality skupiny Brose  [10]
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V dnešní době má každé třetí vozidlo zakomponovaný výrobek společnosti Brose:

- okenní regulátory (podíl na světovém trhu: 26%);

- dveřní systémy (podíl na světovém trhu: 39%);

- sedadlové systémy (podíl na Evropském trhu: 50%);

- uzavírací systémy (podíl na Evropském trhu: 19%);

- elektrické pohony (podíl na světovém trhu: 13%).

3.2 Představení společnosti Brose CZ

V České republice se předchůdce společnosti Brose CZ objevil poprvé roku 1993, kdy 

byla  založena  dceřiná  společnost  německého  výrobce  dveřních  systémů  pro  automobily 

BOMORO s. r. o. v Rožnově p. R.. BOMORO s. r. o. v roce 1995 převzala firma Robert 

Bosch, která byla o čtyři roky později sloučená se společností Bosch Diesel v Jihlavě. Závod 

v Rožnově p.R. odkoupila firma Brose od Bosch v roce 2003 s cílem rozšířit svůj výrobní 

program o komponenty pro automobilové dveře. O sedm měsíců později bylo rozhodnuto o 

výstavbě nové haly v Kopřivnici se zachováním stávající výroby. Během deseti měsíců byl 

vystavěn závod o rozloze více než 100 000 m2. Oficiálně byla tato hala otevřena v červnu 

2005. Je to druhý největší  závod Brose na světě hned po mateřském závodu v německém 

Coburgu. Výroba je realizována na automatických montážních linkách s částečnou manuální 

obsluhou. Zcela nová moderní lisovací a lakovací automatická linka zajišťuje vlastní výrobu 

lisovaných součástí.

Brose  CZ  v Kopřivnici  vznikla  za  účelem  rozšíření  globální  výrobní  kapacity  a 

rozvoje podnikatelských aktivit ve Východní Evropě. Česká republika byla vybrána nejen pro 

zdravé  ekonomické  prostředí,  ale  také  díky  podpůrným  programům  ze  strany  místní 

samosprávy a nízkým výrobním nákladům. Významným aspektem byla i dlouholetá tradice 

České republiky ve výrobě automobilů a tradiční řemeslná zručnost a technická kvalifikace 

dělníků  a  techniků.  Brose  díky  těmto  skutečnostem nachází  na  severní  Moravě  potřebné 

množství kvalifikovaných pracovníků. 

Výrobky od společnosti Brose CZ mají své odběratele zejména v Německu, Anglii, 

Belgii, Švýcarsku a Itálii. Mezi největší zákazníky patří automobilky a subdodavatelé Volvo, 

BMW, Ford, , Audi, Johnson Controls Faurecia, Lear Corporation a Daimlerchrysler. Na Obr. 

5 můžete vidět všechny odběratele výrobků firmy Brose CZ.
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Obr. 5  Odběratelé firmy Brose CZ [10]

3.3 Produkty společnosti Brose CZ

Společnost  Brose  CZ  je  v  Kopřivnici  zaměřená  na  výrobu  polohovadel  sedadel, 

zvedačů oken a uzamykacích systémů. Tyto komponenty poté odběratel použije a začlení do 

různých  částí  svých  produktů  (viz.  Obr.  6).  Díky  moderním  technologiím,  používaným 

výrobním  postupům  a  zavedenému  systému  jakosti  jsou  výrobky  Brose  CZ  ve  shodě 

s obecnými požadavky kladenými na bezpečnostní prvky v automobilovém průmyslu.

Obr. 6 Příklad začlenění komponentů vyrobených společností Brose CZ [10]
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3.3.1 Divize uzamykacích systémů

Divize uzamykacích systémů je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky komponentů 

dveřních systémů. Tím se rozumí lisované kovové nosiče (montuje se jako komplet do dveří), 

se zámky, ovládacími prvky a integrovanými plastovými prvky. 

 Z vlastních dveřních zámků to jsou především: 

- zámky postranních dveří;

- zámky posuvných dveří;

- zámky zadních dveří;

- zámky kapot motoru;

- zámky zavazadlového prostoru;

- uzavírací klíny.

3.3.2 Divize polohovadel sedadel

Při výrobě polohovadel sedadel je důležité nejenom pohodlí uživatelů, ale především 

dodržení  požadavků na  bezpečnost.  Tyto  aspekty musí  být  dodrženy jak při  vývoji  tak  i 

během výroby a zkoušek u předních i  zadních sedadel.  U některých produktů je uvedena 

cestnost,  která uvádí, kolik druhů pohybů můžeme se sedadlem provést (2-cestné: pohyby 

dopředu a dozadu, 4-cestné: pohyby dopředu, dozadu, nahoru a dolů).

Zde jsou uvedeny druhy polohovadel sedadel: 

- manuální SV 2-6 cestné;

- manuální opěradlo zadního sedadla 2-cestné;

- manuální 2-cestné + elektrické bederní opěrky;

- manuální nastavení délky sedadla;

- manuální a elektrická funkce Easy-Entry ke vstupu na zadní sedadla;

- elektrické SV 4-8 cestné;

- elektrické SV 8-cestné s váhovou senzorikou;

- elektrické opěradlo zadního sedadla 4-cestné včetně elektrické bederní opěrky;
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- podpěra zad;

- flexibilní systém zadního sedadla.

3.3.3 Divize okenních systémů

Okenní  systémy nabízí  vysokou kvalitu  elektronických regulátorů  oken,  které  jsou 

poháněny malými elektromotorky.  Hlavním cílem je poskytnout možnost vyššího komfortu a 

bezpečnosti při uzavírání a otevírání oken, než konkurenční společnosti. Podstatným kladem 

okenních  systémů  je,  že  je  zaručeno  omezení  uzavírací  síly  oken  tak,  aby  bylo 

minimalizováno možné zranění pří zvedání okna. 

Zde jsou uvedeny typy zvedačů oken, které tato divize produkuje:

- elektrický lankový zvedač oken;

- elektronický lankový zvedač oken;

- elektronický křížový zvedač oken;

- konstrukční skupina elektroniky pohonu;

- manuální lankový zvedač oken.

3.4 Systém managementu jakosti a certifikace ve firmě Brose CZ

Společnost  Brose  CZ  zavedla  roku  2008  systém  managementu  jakosti  dle  normy 

ISO/TS  16949  :  2009.  Certifikace  ověřuje  a  potvrzuje  způsobilost  pro  návrh  a  výrobu 

uzamykacích  dveřních  systému,  výrobu  regulátorů  a  systémů  sedadlových  zařízení  pro 

automobilový průmysl. 

Také má zaveden systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 : 

2004.  Tato  mezinárodní  norma  v Brose  podmínkách  specifikuje  požadavky  na  systém 

ochrany životního prostředí při návrhu, výrobě, prodeji a likvidaci dveřních systémů, systémy 

seřizovačů  sedadel,  uzavíracích  systémů,  systémy  pro  výrobu  uzavíracích  a 

elektrotechnických jednotek a také součásti všech těchto systémů pro automobilový průmysl.

Společnost Brose CZ je dále např. držitelem certifikátu CCC – Certificate for China 

compulsory produkt certification od společnosti CQC – China Quality Certification Center a 

také  ocenění  Q1,  které  získala  od společnosti  Ford Motor  Company.  Certifikáty  OSO/TS 

16949 : 2009 a ISO 14001 : 2004 jsou uvedeny v Příloze č. 1 a č. 2.
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4 POPIS METODIKY PMP

Metodika  PMP je  součástí  integrace  všech  systémů managementu  jakosti  v Brose. 

Napomáhá řešit všechny problémy, které se mohou ve společnosti Brose CZ objevovat při 

vývoji,  plnění  specifických  požadavků  zákazníka,  neustálého  zlepšování  kvality  výroby, 

procesů  a  systému.  Tyto  problémy  musí  být  řešeny  efektivně,  trvale  a  účinně.  Je  nutné 

porozumět potřebě oddělit a definovat veškeré problémy, které nastaly, nebo které by mohly 

v procesu nastat. A právě metodika PMP využívá nejrůznější metody a nástroje pro kompletní 

zabezpečení jakosti produktu.

4.1 Obecné informace o metodice PMP

Metodika  PMP  je  systematickým  návodem,  který  obsahuje  všechny  nejdůležitější 

kroky pro řešení  dané  problematiky.  Zároveň slouží  jako vodítko  pro dodržení  vhodného 

postupu a správné vedení dokumentace, které s daným řešením neodmyslitelně souvisí. Díky 

přehlednosti a schematickému uspořádání jednotlivých nástrojů, je metodika PMP vhodná i 

pro prezentaci řešeného problému. Celá metodika PMP je navržena a následně zpracována 

v softwaru Microsoft Office Excel ze sady Microsoft Office.

Metodiky PMP se skládá z jednotlivých listů, které jsou systematicky řazeny. Jejich 

řazení je uspořádáno dle návaznosti jednotlivých kroků řešení. 

Metodika PMP jakožto celek nemusí být při řešení daného problému nutně vyplněna 

kompletně.  Podle  závažnosti  řešeného  problému  je  vhodné,  aby  každý  pracovník  sám 

posoudil, zda je pro vyřešení nutno použít celou metodiku PMP, anebo zda může použít jen 

jednotlivé lisy.  Obvykle to nejčastěji bývá Problem Solving Scheme,  8D report a Failure 

Visualization form, které budou blíže popsány v kapitole 4.3. 

Pokud se však pracovník rozhodne použít jen některé části a posléze zjistí, že to bude 

nedostačující,  může bez problémů začít vyplňovat metodiku PMP od začátku a informace, 

které již byly vloženy, se mu automaticky propíší na ostatní listy. 
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4.2 Historie a vývoj metodiky PMP

Metodika PMP se přirozeně vyvíjela se zaváděním moderních nástrojů managementu 

jakosti a jejich užitím v praxi. Co se týká počáteční historie, tak se o užití metodiky PMP 

v Brose CZ jako kompletním nástroji  nedá hovořit.  Veškeré změny a podněty,  které  byly 

prováděny, byly v počátku řízeny z hlavní centrály společnosti Brose v Coburgu.

Jako první nástroj, který se v této oblasti ve společnosti Brose CZ objevil,  byl 8D-

Report. Samozřejmě nebyl jediným, ale nejpoužívanějším. 8D-Report se používal až do roku 

2002, kdy se začaly prosazovat i jiné nástroje a k 8D-Reportu přibyl  například Ishikawův 

diagram a metoda „5 Proč“. Těmto nástrojům byla dána forma jednoduché šablony, která se 

vešla na formát A3. Byla vytvořena pouze v německém a anglickém jazyce.

V roce  2005  vznikla  verze,  která  byla  rozsáhlá  a  byly  v  ní  systematicky 

zakomponované i jednotlivé nástroje, jako například Stromová analýza poruch a upravená 

verze Ishikawova diagramu.  Tato verze již obsahovala svým uspořádáním podrobnější návod 

pro řešení problému, ale pro svou složitost nebyla u pracovníků Brose CZ příliš oblíbená.

Roku 2006 vznikla verze nejvíce podobná stávající verzi. Nicméně byla vedena stále 

jen v němčině a angličtině. Také design a barevné zpracování nebylo příliš propracované a 

tudíž i nepříliš vhodné k prezentování. 

Až  v roce  2008  byla  vyvinuta  verze,  která  svou  systematičností  a  návazností 

jednotlivých  kroků  dokázala  uspokojit  požadavky  zaměstnanců  Brose  CZ.  Jazykové 

modulace byly rozšířeny o češtinu, španělštinu a portugalštinu. Největším přínosem však bylo 

nastavení propisování jednotlivých informací. Co se týče grafického uspořádání, je tato verze 

přijatelná a vyhovující.  Nynější  podoba metodiky PMP a s ní  související  dokumenty jsou 

všem pracovníkům k dispozici  v interní databázi společnosti  Brose. Ukázka je uvedena na 

Obr. 7.
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Obr. 7 Ukázka přístupu k PMP v interní databázi Brose [10]

4.3 Popis jednotlivých částí metodiky PMP

V následujících  krocích  budou  představeny  jednotlivé  části  metodiky  PMP  neboli 

listy. Pojem list metodiky PMP je ve společnosti dlouhodobě používán, protože nástroje jsou 

uvedeny na jednotlivých listech softwaru Microsoft Office Excel. Pro názornou ukázku jsou 

tyto listy uvedeny na konci bakalářské práce jako přílohy.

Popis jednotlivých listů metodiky PMP [10]:

1. Vstupní list (viz. Příloha č. 3)

Vstupní  list  nabízí  možnost  výběru  jazyka.  K dispozici  je  angličtina,  němčina, 

španělština, portugalština a čeština. Také si zde zaměstnanec může zadat umístění, kde 

se nachází daný závod společnosti Brose. Výběrem lokace bude jednoznačně dáno, 

kde se daná metodika PMP aplikovala. Pod tlačítkem „Výklad“ lze nalézt informace a 

dokumenty týkající se dalšího vysvětlení k používání metodiky PMP.   
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2. Navigace (viz. Příloha č. 4)

Pomocí jednotlivých akcí je možné se rychle pohybovat mezi listy. Tato navigace je 

uspořádána  podle  doporučeného  postupu  pro  řešení  daného  problému.  Není  však 

nezbytně nutné, aby pracovník postupoval přesně dle této skladby.  Může libovolně 

přecházet z listu na list podle potřeby. Jednotlivé listy může také kdykoliv vytisknout, 

pokud by bylo potřeba vyplňovat jednotlivé úseky ručně. Všechny akce jsou umístěny 

přehledně v horní části každého listu.

     

3. Hlavní data (viz. Příloha č. 5)

V tomto  listu  jsou  zdokumentovány základní  údaje  o  řešeném problému.  Jsou zde 

uvedeny údaje zejména týkající se identifikačních údajů řešeného dílu a kontaktních 

údajů  nejen  na  zákazníka,  ale  i  na  dodavatele.  Jednotlivé  údaje  se  automaticky 

propisují  do  ostatních  listů,  což  především  zkrátí  dobu  potřebnou  pro  vyplnění 

metodiky PMP. Úplnost vyplnění je nezbytná nejen pro rychlou orientaci, ale také pro 

možnost dohledání již řešeného případu, který právě s daným případem může souviset 

a být nápomocný pro dořešení.

4. Popis problému (viz. Příloha č. 6)

V listu „Popis problému“ se detailně popisuje problém jak z pohledu zákazníka, tak i 

z pohledu Brose.  Je  zde uvedeny například  otázky typu -  Co se stalo?,  Proč je to 

problém? a jiné. Jednou z velmi důležitých otázek je – Je nutné varovat ostatní závody 

zákazníků / Brose nebo obchodní oblast? Pokud je na tuto otázku odpovězeno Ano, je 

nezbytné  v co  nejkratším čase  postoupit  patřičné  kroky,  aby  se  předešlo  rozšíření 

daného problému. Již v úvodu řešení dané problematiky je potřeba požádat zákazníka 

o veškeré informace, které mohou napomoci k odhalení kořenových příčin. Zásadou, 

kterou si musí jak pracovník společnosti Brose, ale i zákazník při vyplnění tohoto listu 

uvědomit je, že na jednotlivé otázky je potřeba odpovídat stručně a výstižně. 

5. Ishikawův diagram (viz. Příloha č. 7)

Ishikawův diagram neboli Diagram příčin a následků je blíže popsán v kapitole 2.1. 

Co se týká přímé tvorby diagramu v metodice PMP, je nastavena tak, aby pracovník 

mohl přímo sestavit diagram pomocí předchystaných úseček a polí. Tyto komponenty 

je možné volně kombinovat,  přidávat a umazávat.  Pokud ale  už byl  tento diagram 

řešen  v týmu,  například  na  týmové  poradě  a  je  vypracován  ruční  formou 
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v reprodukovatelné kvalitě, tak je možné ho naskenovat nebo vyfotografovat a vložit 

přímo do listu „Ishikawův diagram“.

6. Analýza stromu poruchových stavů (Fault Tree Analysis – dále jen FTA),  (viz. 

Příloha č. 8)

Nástroj  je  rovněž  popsán  v kapitole  2.3.  Tento  nástroj  lze  v literatuře  nalézt  pod 

různými názvy. Mohou to být: Systematický (stromový) diagram, Stromová analýza 

poruch  a  v PMP používaný  název  Analýza  stromu  poruchových stavů (Fault  Tree 

Analysis). V metodice PMP je FTA rozdělena na dvě části. Jedná se o FTA „Výskyt“ 

a FTA „Neobjeveno“.

Analýza hned v první části využívá otázku „Proč vznikla vada?“. K identifikaci 

je vhodné použít systematickou úvahu zohledňující 5M´s. Jedná se o: Man, Machine, 

Medium, Mission, Management. U jednotlivých „M“ se uvádějí případné ovlivňující 

faktory a k nim se dále přiřazují jednotlivé hodnoty. Na konci je pak možnost zjistit, 

jestli zjištěné hodnoty mají přímou souvislost s ovlivňujícími faktory či nikoliv. 

V druhé části se odhaluje, z jakých důvodů nebyla chyba odhalena již dříve. 

Pomocí jednotlivých otázek je možné zjistit, v jaké konkrétní dílčí části se mohlo stát, 

že chyba byla opomenuta. Pokud bude na některou otázku odpovězeno Ano, je nutné 

znovu zpracovat FTA. Pokud bude odpovězeno Ne, je potřeba zpracovat analýzu „5 

Proč“.

7. Metoda „5 Proč“ (viz. Příloha č. 9)

I tato metoda byla blíže popsaná v kapitole 2.4. Všechny možné příčiny, které byly 

získány při  FTA jako přímý odkaz na tento  problém,  musí  být  řešeny na listu  „5 

Proč“. Je potřeba se pětkrát zeptat, proč došlo k určení chyby při FTA „Výskytu“ a 

FTA „Neobjeveno“.

8. Seznam opatření / Příčina chyby (viz. Příloha č. 10)

Na tomto listu jsou uvedena okamžitá opatření provedená z obou stran - jak z pohledu 

společnosti  Brose,  tak  i  zákazníka.  Postupně  se  vyplňují  seznamy  provedených 

opatření  a  příčiny  jednotlivých  chyb.  Zodpoví  se  „Kořenová  příčina  výskytu“, 

„Kořenová příčina neobjevení“. 
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9. Poučení a ověření opatření (viz. Příloha č. 11)

Poznatky,  které  byly  stanoveny  v průběhu  řešení  problému,  se  musí  přizpůsobit 

příslušné normě, musí se provést změny v dokumentaci, zavést je do provozu, upřesnit 

provozní  systém  a  přesně  specifikovat  jednotlivé  pokyny.  Je  také  nutné  provést 

obrazovou dokumentaci a to jak shodného dílu, tak i neshodného. Jedině tak se lze 

vyvarovat dalším chybám prováděným na výrobcích a produktech.

10. Šablony pro řešení systémových problémů (viz. Příloha č. 12)

Po označení pole „PSS / 8D Reporty / Popis poruchy“ se uceleně zobrazí tři šablony 

umístěné  vedle  sebe.  Jedná  se  o  8D-Report,  Problem  Solving  Scheme  a  Failure 

Visualization. 

8D-Report (viz. Příloha č. 13)

Postup řešení 8D-Report je přiblížen v kapitole 2.5. 

Je určen pro dokumentaci daného problému a zejména pro komunikaci se zákazníkem. 

V  8D-Report  je  třeba  brát  na  zřetel  zákazníkovy  požadavky  a  vše  musí  být 

zohledněno.  Informace  použité  při  vyplňování  metodiky  PMP  jsou  automaticky 

přiřazovány  do  8D-Reportu.  To  usnadňuje,  ale  především  urychluje  dosažení  co 

nejefektivnějšího řešení. 

Problem Solving Scheme (dále jen PSS), 

Skládá  se  ze  dvou  částí.  Na  levé  straně  je  8D-Report,  kde  jsou  vypsány  nejen 

informace  o  problému,  ale  jsou  zde  definována  i  navržená  opatření.  Pravá  strana 

obsahuje nástroje  pro analýzu -  Ishikawův diagram a „5 Proč“.  Stejně jako u 8D-

Report zde také platí propisování již použitých informací.

Popis poruchy  (viz. Příloha č. 14)

Tento  list  vizuálně  zobrazuje  schéma  poruchy.  Je  určitým  souhrnem  řešené 

problematiky, která je systematicky uspořádán od počátku až do vyřešení problému. 

Jsou zde uvedeny základní informace, které jsou v problému stěžejní.
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4.4 Příklad aplikace metodiky PMP na vybraný produkt

Pro příklad  byl  vybrán  produkt  divize  polohovadel  sedadel.  Konkrétně  se  jedná  o 

dvoucestné  polohovadlo  sedadla  automobilu  Citroen  C5.  Vada  na  těchto  výrobcích  byla 

objevena vizuální  kontrolou  pracovníky montážní  linky.  Přímo  jde  o  vadné sváry  plechu 

Infix.  Celkově bylo  reklamováno  3 000 kusů.  Vada byla  odhalena  ještě  před distribucí  k 

dodavateli.  Tudíž se jedná o výskyt vady na 0 km. Tuto reklamaci dostal k řešení tým na 

divizi polohovadel sedadel složený z 5 pracovníků. 

V prvním odstavci  byl  uveden výčet  nejdůležitějších  informací,  které  jsou v širším 

rozsahu  popsány  v  listu  „Hlavní  data“  a  „Popis  problému“.  Také  je  uvedena  i 

fotodokumentace.  List  „Hlavní data“ je uveden v Příloze č. 15 a list  „Popis problému“ je 

uveden v Příloze č. 16.

Do listu „Seznam opatření/Příčina chyby“ byla vyplněna okamžitá opatření, která byla 

provedena ve společnosti Brose CZ, ale i u zákazníka. Dále se stanovila opatření k analýze 

příčin  vady  a  kořenová  příčina  výskytu.  Na  konci  tohoto  lisu  jsou  uvedeny  opatření 

zabraňující výskytu vady. Tento list je uveden v Příloze č. 17.

Pomocí  Ishikawova  diagramu  se  analyzuje,  proč  došlo  k vadnému  sváru.  Řešený 

Ishikawův diagram je uveden v Příloze č. 18.

V závěru řešení problémů se veškeré údaje propíší do listu „Popis poruchy“, který je 

uveden v příloze č. 19.
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5 ANALÝZA PŘÍPADŮ DOSAVADNÍHO UPLATŇOVÁNÍ 

METODIKY PMP

V první části této kapitoly je uvedeno, jakým způsobem se uplatňuje metodika PMP a 

komu je určena. V části druhé se uvádí, jakým způsobem je v Brose CZ řešena reklamace, aby 

byla patrná propojenost metodiky PMP s kompletním řešením problému. 

5.1 Dosavadní uplatnění PMP 

Metodika PMP se využívá zejména na oddělení zákaznických služeb. Toto oddělení se 

dělí  na  tři  divize.  Každá  divize  má  svůj  tým,  který  je  zodpovědný  za  správný  postup  a 

následné řešení při výskytu reklamací. Týmy mají své stálé pracovníky. K těmto pracovníkům 

mohou být dle složitosti řešeného případu přiřazeni pracovníci z jiných oddělení. Nejčastěji to 

bývají  pracovníci  vývoje,  konstrukce,  kvality,  ale  také  i  vedoucí  jednotlivých  výrobních 

montážních linek  zodpovědní za řízení výrobního procesu. 

Metodika PMP se s oblibou používá při prezentacích. Díky systematickému vedení, 

systému  uspořádání  dat  a  možnosti  práce  v  Microsoft  Office  Excel  je  velice  jednoduché 

upravit  metodiku  PMP pro  prezentování  nejen  na  týmových  poradách,  ale  i  na  schůzích 

vedení. 

Metodika PMP je v Brose především s úspěchem využívána při vyřešení  reklamací. 

Použití  metodiky  PMP  v plném  rozsahu  ale  není  nařízeno,  je  pouze  doporučeno.  Dle 

zjištěných informací se některé části PMP využívají více, některé méně a některé vůbec ne. 

Důležitý a rozhodující je přístup jednotlivých pracovníků, cechů, dílen, divizí nebo oddělení. 

Není také jednoznačně definováno používat nutně všechny části metodiky PMP.  Na Obr. 8 se 

uvádí využívání jednotlivých částí metodiky PMP.
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Obr. 8 Grafické znázornění využívání jednotlivých částí metodiky PMP

5.2 Postup při řešení reklamace

K tomu, aby bylo možné provést správné vyhodnocení nutných informací o problému, 

je potřeba shromáždit dostatečné množství dat. 

Data jsou v Brose CZ získány pomocí těchto zdrojů :

- informace ze zákaznických portálů;

- informace od zákazníka;

- informace z centrály v Coburgu;

- informace z centrály v Mnichově;

- informace od reziduálních inženýrů;

- průzkum odběru náhradních dílů pro určitou reklamovanou výrobkovou variantu.

Jakmile Brose CZ příjme reklamovaný kus, označí tento kus patřičným formulářem, 

na  kterém  je  uveden  záznam  důvodů  reklamace  a  další  informace  s reklamací  spojené. 

Reklamace je zavedena do programu SAP. Databáze SAP je interní celopodnikovou databází 

a  mají  k ní  přístup  všichni  pracovníci  Brose  CZ.  V této  fázi,  se  již  veškeré  informace  a 

poznatky uvádí do metodiky PMP.
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Při řešení reklamace jsou prováděny tyto kroky:

- vizuální kontrola všech komponentů – fotodokumentace;

- kontrola funkce výrobku na pracovišti k tomu určeném;

- měření na testovacím zařízení – výstupem je měřící protokol

(woodenbox, klimo - komoru, zátěžový test, životnostní test).

 

Tyto testy musí být odsouhlaseny zákazníkem. Veškeré výsledky měření a následná 

vyhodnocení jsou průběžně zaznamenány do metodiky PMP. Ta je podle závažnosti řešeného 

přikladu vyplněna buď celkově anebo částečně. Toto rozhodnutí záleží na pracovníkovi, který 

má danou reklamaci na starost. 

Při  vyřešení  reklamace  jsou  veškeré  poznatky  zdokumentovány  a  zpřístupněny. 

Všechny dokumenty s ní spojené jsou vloženy na interní databázi Brose. Dokumentace může 

obsahovat metodiku PMP, metodiku PSS, 8D-Reporty a fotografie. 
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6 SLABÁ MÍSTA METODIKY PMP A JEJÍ APLIKACE

Kapitola 6 je rozdělena na dvě části.

V první části je pro odhalení slabých míst metodiky PMP použita dotazníková metoda. 

Na začátku je představena metodika vyhodnocování vyplněných dotazníků, poté je uvedeno 

komu a v jakém rozsahu byl dotazník rozeslán a nakonec je zařazeno konkrétní vyhodnocení 

vyplněných dotazníků, které je rozděleno podle vybraných oddělení společnosti Brose CZ. 

V druhé části je pomocí Ishikawova diagramu a Paretovy analýzy řešeno, proč dochází 

k nesprávnému vyplňování metodiky PMP. 

6.1 Metodika vyhodnocení dotazníků

Pro analyzování řešené metodiky PMP byla použita dotazníková metoda, díky které 

bylo v krátkém časovém období získáno velké množství  informací.  Dotazník obsahuje 12 

otázek,  které  jsou  „uzavřené“  a  „otevřené“.  Tyto  otázky  byly  zvoleny  po  konzultaci 

s vedoucím pracovníkem kvality,  který s touto formou dotazníku souhlasil [8]. Dotazník je 

uveden v Příloze č. 20. 

6.1.1 „Uzavřené“ otázky

Otázky 1 – 8 jsou otázky „uzavřené“. Na tento typ otázek lze odpovědět buď to ANO 

nebo NE. Jednotlivé otázky obsahují i  zdůvodnění,  proč se pracovníci  rozhodli  odpovědět 

ANO nebo NE. Toto zdůvodnění není předmětem vyhodnocení, ale slouží pouze k ověření, 

zda pracovníci otázku pochopili zamýšleným způsobem.  Vyhodnocení bude rozděleno podle 

jednotlivých oddělení společnosti Brose CZ.

Nastavení kritérií pro vyhodnocení „uzavřených“ otázek 1 – 8:

1.       Cítíte se dostatečně proškolen k používání metodiky PMP?

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku NE – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP.
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2. Máte přístup k informacím pro vyplnění metodiky PMP?

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku NE – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP. 

3.       Máte dostatek informací pro vyplnění metodiky PMP?

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku NE – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP. 

4. Při vyplňování metodiky PMP potřebujete asistenci jiného pracovníka?

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku ANO – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP. 

5. Dokážete metodiku PMP správně vyhodnotit a vyvodit z ní závěry?

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku NE – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP. 

6. Máte  možnost  konzultovat  dotazy  týkající  se  vyplňování  metodiky  PMP 

s kompetentní osobou?

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku NE – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP. 

7. Je uplatněna při vyplnění metodiky PMP týmová spolupráce? 

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku NE – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP. 

8. Myslíte, že členové týmu mají dostatečné znalosti metodiky PMP?

Pokud více než 50% dotázaných odpoví na tuto otázku NE – charakterizuje to 

slabé místo metodiky PMP. 

Pokud  je  pomocí  odpovědi  charakterizováno  slabé  místo  metodiky  PMP,  tak 

v kapitole  7  jsou  uvedeny  návrhy  na  odstranění  slabých  míst  a  poté  vyhodnoceny  jejich 

očekávané přínosy. 
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6.1.2 „Otevřené“ otázky

Otázky 9 – 11 jsou otázky „otevřené“. Dotazovaný odpovídá na otázku svými slovy, 

podle svého názoru a  uvážení.  Odpovědi  necharakterizují  slabá místa,  protože dotazovaní 

konkrétně navrhovali změny v metodice PMP. Poslední 12 otázka není určena pro návrh na 

změny v metodice PMP. Po zodpovězení této otázky je vyhodnoceno, zda dotazovaní chápou 

účel metodiky PMP. Odpovědi na otázky 9 – 12 se také rozdělují podle jednotlivých oddělení 

společnosti Brose CZ.

Zde jsou uvedeny „otevřené“ otázky  9 –  12:

9.       Které části metodiky PMP byste rozšířili a proč?

10.       Které části metodiky PMP byste zrušili (změnili) a proč?

11.       Jaké byste navrhli opatření pro zdokonalení metodiky PMP?

12. Za jakým účelem si myslíte, že je Vám metodika PMP poskytnuta a v čem by Vám 

měla být nápomocná a proč?

6.2 Stanovení cílové skupiny pro vyplnění dotazníku

Dotazník  byl  zaslán  14 pracovníkům ze všech tří  divizí  na zákaznickém servisu a 

pracovníkům na oddělení  předvýroby.  Jeden dotazník vyplnil  pracovník kvality,  který byl 

také zařazen do vyhodnocení.  Jedná se o pracovníky,  kteří  metodiku PMP používají  jako 

pracovní nástroj a podílejí se na jejím zavádění a šíření mezi ostatní zaměstnance [8].  

V Tab. 1 je uveden počet pracovníků, kterým byl dotazník zaslán a počet pracovníků, 

kteří dotazník vyplnili.
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Tab. 1 Počet pracovníků a vyplněných dotazníků

Z  hodnot,  které  jsou  zpracovány  v Tab.  č.  1  vyplývá,  že  návratnost  vyplněných 

dotazníků je vysoká. Procentuální vyjádření počtu vyplněných dotazníků je celkem 73,3%. 

6.3 Vyhodnocení dotazníků 

Odpovědi na „uzavřené“ otázky 1 – 8 jsou uspořádány v tabulce. V každé tabulce je 

uveden počet odpovědí ANO a NE. K těmto hodnotám je vypočítáno procentuální vyjádření 

odpovědí ANO a NE. Barevně budou zvýrazněny otázky, které díky svým odpovědím podle 

stanovených  kritérií  v kapitole  6.1.1  jsou  identifikována  jako slabá  místa  metodiky PMP. 

K těmto  otázkám  bude  v kapitole  7  uveden  návrh  na  odstranění  slabých  míst  a  poté 

vyhodnocení jejich očekávaných přínosu.

Odpovědi na „otevřené“ otázky 9 – 12 jsou také uspořádány v tabulce. Odpovědi jsou 

rozděleny na dvě tabulky.  V první tabulce jsou uvedeny otázky 9 – 11 a v druhé tabulce 

otázka 12. Pokud pracovník u některé otázky uvedl konkrétní změnu nebo návrh, bude tato 

změna nebo návrh konkrétně uveden přímo pod tabulku. Tyto změny a návrhy budou poté 

zpracovány v kapitole 7.
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6.3.1 Divize polohovadel sedadel

Jako první  jsou vyhodnoceny dotazníky divize polohovadel  sedadel.  Na této divizi 

vyplnilo dotazník pět pracovníků ze sedmi. Tedy 71,4 % dotázaných. V Tab. 2 je uvedeno 

vyhodnocení otázek 1 – 8.

Tab. 2 Vyhodnocení otázek 1 – 8 pro divizi polohovadel sedadel

 

Po vyhodnocení dotazníků pomoci stanovených kritérií,  byla charakterizována slabá 

místa metodiky PMP v otázkách 1, 6, 7 a 8.

Po vyhodnocení otázek 1 – 8 následuje vyhodnocení otázek 9 – 12. Ty jsou uvedeny 

v Tab. 3 a 4.

- 28 -



Tab. 3 Vyhodnocení otázek 9 – 11 pro divizi polohovadel sedadel

U otázky 10 uvedli dva pracovníci návrh na zrušení stromové analýzy poruch.

V otázce 11 uvedli také dva pracovníci konkrétní návrh na zdokonalení metodiky PMP. Tento návrh byl v obou případech stejný. Oba 

pracovníci uvedli, že se v listu „Popis problému“ nepropisují data do 8D-Reportu a proto navrhují, aby bylo změněno nastavení softwaru a 

propisování umožněno.

Tab. 4 Vyhodnocení otázky 12 pro divizi polohovadel sedadel

Podle odpovědí, které byly u této otázky uvedeny, bylo stanoveno, že všichni pracovníci chápou nejen účel metodiky PMP, ale i v čem by 

jim měla být nápomocná a také proč.
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6.3.2 Divize uzamykacích systémů

V druhé části jsou vyhodnoceny dotazníky divize uzamykacích systémů. Na této divizi 

vyplnili  dotazník  všichni  pracovníci.  Tedy  100%  dotázaných.  V tabulce  3  je  uvedeno 

vyhodnocení otázek 1 – 8.

Tab. 5 Vyhodnocení otázek 1 – 8 pro divizi uzamykacích systémů

Po vyhodnocení dotazníků pomoci stanovených kritérií,  byla charakterizována slabá 

místa metodiky PMP v otázkách 1, 3, 4, 5 a 8. 

Po vyhodnocení otázek 1 – 8 následuje vyhodnocení otázek 9 – 12. Ty jsou uvedeny 

v Tab. 6 a 7.
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Tab. 6 Vyhodnocení otázek 9 – 11 pro divizi uzamykacích systémů

Pracovníci v této divizi neuvedli žádné návrhy ani změny.

Tab. 7 Vyhodnocení otázky 12 pro divizi uzamykacích systémů

Podle odpovědí, které byly u této otázky uvedeny, bylo stanoveno, že všichni pracovníci chápou nejen účel metodiky PMP, ale i v čem by 

jim měla být nápomocná a také proč. 
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6.3.3 Oddělení předvýroby

Ve třetí  části jsou vyhodnoceny dotazníky oddělení předvýroby.  Na tomto oddělení 

vyplnili  dotazník  všichni  pracovníci.  Tedy  100%  dotázaných.  V Tab.  8  je  uvedeno 

vyhodnocení otázek 1 – 8.

Tab. 8 Vyhodnocení otázek 1 – 8 pro oddělení předvýroby

Po vyhodnocení dotazníků pomoci stanovených kritérií,  byla charakterizována slabá 

místa metodiky PMP v otázkách 4 a 8. 

Po vyhodnocení otázek 1 – 8 následuje vyhodnocení otázek 9 – 12. Ty jsou uvedeny 

v tabulkách 9 a 10.
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Tab. 9 Vyhodnocení otázek 9 – 11 pro oddělení předvýroby

U otázky 11 uvedl jeden pracovník, že by bylo vhodné vypracovat podrobné instrukce a příklady pro používání metody „ 5 Proč“ a 

Stromovou analýzu poruch.

Tab. 10 Vyhodnocení otázky 12 pro oddělení předvýroby

Podle odpovědí, které byly u této otázky uvedeny, bylo stanoveno, že všichni pracovníci chápou nejen účel metodiky PMP, ale i v čem by 

jim měla být nápomocná a také proč.
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6.3.4 Pracovník kvality

Ve čtvrté  části  je  vyhodnocen  dotazník  pracovníka  kvality.  V Tab.  11  je  uvedeno 

vyhodnocení otázek 1 – 8. Vzhledem k tomu, že se zde uvádí vyhodnocení pouze jednoho 

pracovníka, tak vyhodnocení dotazníku neodpovídá úplně stejným kritériím jako v kapitole 

6.2.1 až 6.2.3. V tomto případě se otázka, jejíž odpověď charakterizuje slabé místo, řídí pouze 

odpovědí ANO, NE. 

Tab. 11 Vyhodnocení otázek 1 – 8 pro pracovníka kvality

Po vyhodnocení dotazníku nebyly barevně označeny žádné otázky. To znamená, že 

podle stanovených kritérií pro vyhodnocení, pracovník kvality neuvedl žádná slabá místa. 

Po vyhodnocení  otázek 1 – 8 následuje vyhodnocení  otázek 9 – 12.  Vyhodnocení 

otázek 9 – 12 nebylo provedeno formou tabulky. Pro lepší názornost jsou otázky 9 – 12 psány 

přímo bez tabulky. Pod každou otázkou je uvedena odpověď.

Zde jsou uvedeny odpovědi na otázky 9 – 12 :

9. Které části metodiky PMP byste rozšířili a proč?

Pracovník  kvality  k této  otázce  navrhl,  že  by  bylo  vhodné  do  listu  okamžitá 

opatření doplnit tabulku pro blokování dílů a jejich následné sledování. Zajistí se 

tím, že se nezapomene na žádné díly.
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10. Které části metodiky PMP byste zrušili (změnili) a proč?

Vytvořit  lepší  možnosti  tvorby  Ishikawova  diagramu.  V metodika  PMP  není 

k přímé  tvorbě  Ishikawava  diagramu  vhodně přizpůsobená.  Tvorba  je  složitá  a 

časově náročná. 

11. Jaké byste navrhli opatření pro zdokonalení metodiky PMP?

Zde pracovník kvality neuvedl žádné zdokonalení.

12. Za jakým účelem si myslíte, že je Vám metodika PMP poskytnuta a v čem by Vám 

měla být nápomocná a proč?

Podle odpovědi, která byla u této otázky uvedena, bylo stanoveno, že pracovník 

chápe nejen účel metodiky PMP, ale i v čem by mu měla být nápomocná a také 

proč.

6.4      Analýza příčin nesprávného vyplňování metodiky PMP.                   

Pro potvrzení některých závěrů, které vyplývají z kapitoly 6.3, byl použit Ishikawův 

diagram a  Paretova  analýza.  Ve společnosti  Brose  CZ byla  oslovena skupina  pracovníků 

zákaznického servisu. Z této skupiny byl vytvořen tým o 5 zaměstnancích, kteří se podíleli na 

tvorbě Ishikawova diagramu. 

V první  části  byl  pomocí  brainstormingu  definován  problém,  jehož  možné  příčiny 

byly  následně  analyzovány.  Poté  byly  vymezeny  jednotlivé  příčiny,  které  se  podílejí  na 

vzniku analyzovaného problému (viz.  Obr. 9). Po vytvoření Ishikawova diagramu došlo k 

vyhodnocení  nejdůležitějších  příčin.  Každý  pracovník  vybral  tři  nejdůležitější  příčiny 

problému  a  v dohodnutém  pořadí  je  bodově  ohodnotil  body  5,  3,  1.  Celkové  bodové 

hodnocení  jednotlivých příčin pak představuje výchozí  údaje (viz.  Tab 12.)  pro stanovení 

nejvýznamnějších příčin, které byly vyhodnoceny pomocí Paretova diagramu. 
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Obr. 9 Ishikawův diagram

Tab. 12 Údaje pro sestrojení Paretova diagramu

V Paretovém diagramu na Obr. 10 bylo pro stanovení nejvýznamnějších příčin použito 

kritérium 50/50.   
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Dle tohoto kritéria byly stanoveny nejvýznamnější příčiny: 

- malé zkušenosti s používáním metodiky PMP;

- pracovníci nebyli dostatečně proškoleni pro používání metodiky PMP;

- chybí jasné formulování návodu metodiky PMP.

Obr. 10 Paretův diagram

V kapitole sedm, budou k příčinám A, D a F uvedena hodná nápravná opatření. 
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7 NÁVRHY NA ODSTRANĚNÍ SLABÝCH MÍST A VYHODNOCENÍ 

JEJICH OČEKÁVANÝCH PŘÍNOSŮ

V kapitole  6  pracovníci  společnosti  Brose  CZ  pomocí  dotazníkové  metody 

charakterizovali slabá místa metodiky PMP. Také pomocí Ishikawova diagramu a Paretovy 

analýzy byly identifikovány hlavní příčiny, kvůli kterým dochází k nesprávnému vyplňování 

metodiky PMP. 

V této kapitole budou pro jednotlivá oddělení uvedena opatření na odstranění slabých 

míst a také návrhy na zlepšení metodiky PMP, které uvedli pracovníci v otázkách 9 – 11. Na 

konci  kapitoly  budou  uvedena  opatření  pro  odstranění  hlavních  příčin  nesprávného 

vyplňování metodiky PMP.

7.1 Návrhy na odstranění slabých míst 

V kapitole  6.3 byly  v tabulkách barevně označeny otázky,  jejichž odpovědi  byly  v 

kapitole 6.1 charakterizovány jako slabá místa metodiky PMP. Pokud se barevné označení 

otázky nachází pouze u určitého oddělení, tak bude opatření uvedeno individuálně.  Pokud se 

u  některých  oddělení  barevně  označené  otázky  shodují,  budou  v závěru  kapitoly  7.1 

vyhodnoceny společně za všechna oddělení. 

 

7.1.1 Divize polohovadel sedadel

Na  této  divizi  byla  vyhodnocena  problematika  spojená  s otázkami  1,  6,  7  a  8. 

S některým  oddělením  se  shoduje  v otázkách  1  a  8,  ty  budou  vyhodnoceny  společně 

v kapitole 7.1.5. 

Návrhy na odstranění slabých míst u otázky 6 a 7:

Otázka 6: Pracovníci dle otázky 6 uvedli, že nemají možnost konzultovat dotazy týkající se 

vyplňování metodiky PMP s kompetentní osobou. 
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Proto bylo navrženo následující opatření: 

Je  potřeba  jednoznačně  stanovit  pracovníka,  s kterým  pracovníci  budou  moci 

konzultovat metodiku PMP. 

Jeho náplní práce bude: 

1.       plánovat průběžná školení;

2. kontrolovat, aby všichni pracovníci, kteří se měli zúčastnit školení, 

jím prošli a pokud ne, tak zařídit, aby tak bylo neprodleně učiněno;

3. aktualizovat metodiku PMP a veškeré dokumenty s metodikou PMP 

spojené;

4. informovat pracovníky o aktualizacích metodiky PMP;

5. zavádět aktualizace do systému;

6. ochotný pomoci a poradit při nejasnostech s metodikou PMP;

7. přijímat a zpracovávat případné návrhy na změny metodiky PMP.

Otázka 7: Pracovníci  uvedli,  že  při  vyplňování  metodiky PMP není  dostatečně  uplatněna 

týmová spolupráce.

Proto bylo navrženo následující opatření: 

Je nutné, aby vedoucí pracovník týmu zdůrazňoval výhody týmové spolupráce. A také 

aby výhody týmové spolupráce byly uvedeny ve školení metodiky PMP.

U otázek 9 – 11 pracovníci uvedli  konkrétní návrhy na zlepšení metodiky PMP, jedná 

se o:

- zrušení stromové analýzy poruch;

- změnu nastavení softwaru, aby bylo umožněno propisování listu Popis problému do 

8D-Reportu.
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7.1.2 Divize uzamykacích systémů

Na této  divizi  byla  vyhodnocena  problematika  spojená  s otázkami  1,  3,  4,  5  a  8. 

S některým  oddělením  se  shodují  v otázkách  1,  4  a  8,  ty  budou  vyhodnoceny  společně 

v kapitole 7.1.5.

Návrhy na odstranění slabých míst u otázky 3 a 5:

Otázka 3:   Pracovníci uvedli, že nemají dostatek informací pro vyplnění metodiky PMP.

Proto bylo navrženo následující opatření: 

Opět  je  nutné soustředit  se  na týmovou spolupráci  a  propojit  znalosti  jednotlivých 

pracovníků společnosti Brose CZ. Na školení pro PMP budou zdůrazněny přístupy a zdroje 

pro získávání  informací.  Pokud i přesto bude problém získat  potřebné informace,  je třeba 

obrátit se na vedoucího týmu anebo přímo na pracovníka určeného ke konzultaci při řešení 

metodiky PMP [9].

Otázka 5:  Pracovníci uvedli, že nejsou schopni správně vyhodnotit metodiku PMP a vyvodit 

z ní závěry.

Proto bylo navrženo následující opatření: 

Především je  potřeba,  aby  pracovníci  absolvovali  školení  metodiky  PMP v plném 

rozsahu.  A i zde je zdůrazněna nutnost týmové spolupráce při řešení metodiky PMP.

U otázek 9 – 11 pracovníci neuvedli  žádné konkrétní návrhy na zlepšení metodiky 

PMP.
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7.1.3 Oddělení předvýroby

Na tomto oddělení byla vyhodnocena problematika spojená s otázkami 4 a 8. Obě tyto 

otázky  se  shodují  s některým oddělením,  proto  budou  vyhodnoceny  hromadně  v kapitole 

7.1.5. 

U otázek 9 – 11 pracovníci  uvedli  konkrétní  návrh na zlepšení metodiky PMP, jedná 

se o:

- vypracování  podrobných  instrukcí  a  příkladů  pro  používání  metody  „  5  Proč“  a 

Stromové analýzy poruch.

7.1.4 Pracovník kvality

Dle stanovených kritérií, nebyla žádná odpověď na uvedenou otázku charakterizována 

jako slabé místo.

U otázek 9 – 11 pracovník  uvedl  konkrétní návrhy na zlepšení metodiky PMP, jedná 

se o:

- doplnění tabulky pro blokování dílů v listu okamžitá opatření;

- úpravu tvorby Ishikawova diagramu, aby byla méně složitá a časově nenáročná.
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7.1.5 Vyhodnocení otázek, které se na jednotlivých odděleních shodují

Otázky 1, 4, a 8, se na některých odděleních shodují.

Návrhy na odstranění slabých míst u otázky 1, 4, a 8:

Otázka 1:     Pracovníci uvedli, že se necítí být dostatečně proškoleni k používání metodiky 

PMP.

Dle dokumentace Brose CZ bylo provedeno poslední školení v roce 2008, kdy byla 

zveřejněna  zatím  poslední  verze  metodiky  PMP.  Toto  školení  proběhlo  formou  několika 

prezentací na toto téma. Tyto prezentace pak byly jednotlivým účastníkům školení rozeslány 

pomocí emailu k bližšímu srozumění.

Proto bylo navrženo následující opatření: 

Navrhuje se provést nové školení a to co v nejbližší době. V tomto školení by mělo 

být uvedeno:

- proč využívat metodiku PMP;

- v čem pracovníkům metodika PMP usnadní řešení problému;

- proč je výhodné vyplnění celé šablony metodiky PMP a použití nástrojů metodiky 

PMP;

- vysvětlení účelu a používání jednotlivých nástrojů metodiky PMP;

- důležitost týmové spolupráce;

- jakým způsobem získávat informace potřebné pro vyplnění metodiky PMP;

- související  dokumenty,  které  jsou  nápomocné  ke  správnému  využití  metodiky 

PMP;

- kde jsou tyto dokumenty uloženy;

- jak může pracovník využívat již vyplněnou metodiku PMP.

Je potřeba, aby tímto školením prošli všichni pracovníci zákaznického servisu, vývoje, 

konstrukce a vedoucí jednotlivých výrobních a montážních linek. 

Na konci školení bude formou dotazníku provedena zpětná vazba na kvalitu školení. 

Dotazníky vyhodnotí školitel a podle výsledků rozhodne o úspěšnosti školení. 
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Každý pracovník po školení obdrží podrobný návod na správné používání metodiky 

PMP, kde budou shrnuty i veškeré informace týkající se školení metodiky PMP. 

Otázka 4.    Pracovníci uvedli, že při vyplňování metodiky PMP potřebují asistenci 

   jiného    pracovníka.

Proto bylo navrženo následující opatření: 

Opět je potřeba, aby pracovníci absolvovali školení metodiky PMP v plném rozsahu.  

Otázka 8.    Pracovníci uvedli, že členové týmu nemají dostatečné znalosti metodiky PMP.

Proto bylo navrženo následující opatření: 

I zde je potřeba, aby pracovníci absolvovali školení metodiky PMP v plném rozsahu. 

A zároveň, aby jim bylo zdůrazněno, kde mohou nalézt potřebné informace.

7.2 Opatření pro odstranění hlavních příčin nesprávného vyplňování metodiky 
PMP

V kapitole 6.4 byly pomocí Paretovy analýzy stanoveny hlavní příčiny nesprávného 

vyplňování metodiky PMP. V této kapitole jsou uvedena opatření pro jejich odstranění.

Hlavní příčiny nesprávného vyplňování metodiky PMP:

- malé zkušenosti s používáním metodiky PMP;

- pracovníci nebyli dostatečně proškoleni pro používání metodiky PMP;

- chybí jasné formulování návodu metodiky PMP.

Pro odstranění hlavních příčin byly navrženy následující opatření:

- všichni pracovníci absolvují školení metodiky PMP v plném rozsahu;  

- v týmu bude uplatněna týmová spolupráce;

- bude vytvořen podrobný návod pro používání a aplikaci metodiky PMP;

- bude stanoven přímý a jednoduchý přístup k tomuto návodu.
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7.3 Vyhodnocení očekávaných přínosů

Přínosem školení bude celková znalost a pochopení metodiky PMP. Pracovníci budou 

schopni pracovat rychleji,  samostatněji a efektivněji. Budou schopni okamžitě reagovat při 

vzniku nového problému. Také budou schopni správně vyhodnotit metodiku PMP a vyvodit 

z ní  patřičné  závěry.  Díky  tomu  nebude  docházet  k opětovnému  vzniku  reklamací  a  do 

společnosti se budou vracet spokojení zákazníci [5,8].

Při přesném definování zdrojů informací, pracovníci rychleji naleznou potřebné údaje. 

To urychlí  celkový proces  a způsobí podrobnější  řešení problémů pomocí  metodiky PMP 

[5,8].

Pokud při řešení problému bude dostatečně uplatněna týmová spolupráce, pracovníci 

si  mohou  předávat  své  zkušenosti,  konzultovat  je  a  efektivněji  vytvářet  návrhy na  řešení 

problémů [5,8].

Jestli bude uveden pracovník, který bude stanoven jako specialista na metodiku PMP, 

tak pracovníci, kteří budou v této oblasti potřebovat poradit, se můžou obrátit na konkrétní 

osobu.  Protože jen správné vyhodnocení metodiky PMP je důležité pro stanovení kořenových 

příčin a opatření, aby již nedocházelo k výskytu daného problému [5,8]. 
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8 ZÁVĚR

V úvodu bakalářské práce jsou uvedena teoretická východiska řešené problematiky. Je 

zde představeno několik vhodných nástrojů, které napomáhají  k efektivnímu,  úspěšnému a 

systematickému řešení problémů. 

Poté je charakterizována společnost, ve které byla práce řešena. Společnost Brose CZ 

byla představena jak z pohledu celosvětového, tak regionálního. 

V další  části  je  podrobně  popsaná  metodika  PMP.  Nejdříve  byly  uvedeny  obecné 

informace a historie a poté následoval podrobný popis jednotlivých kroků, které zaměstnanci 

společnosti Brose CZ využívají k účinnému řešení a vyhodnocení jednotlivých problémů. Na 

koneci této části je uvedeno dosavadní uplatnění metodiky PMP a komu konkrétně je tato 

metodika určena.

V praktické části  bakalářské práce jsou dotazníkovou metodou identifikována slabá 

místa aplikace PMP. Dotazník byl  rozeslán všem osobám, které metodiku PMP využívají. 

Především  se  jedná  o  zaměstnance  zákaznického  servisu,  ale  i  pracovníky  oddělení 

předvýroby.  Pro  potvrzení  některých  závěrů,  které  vyplývají  z kapitoly  6.3,  byl  použit 

Ishikawův diagram a Paretova analýza. 

Při vyhodnocení dotazníků byla pomocí stanovených kritérií definována slabá místa 

metodiky PMP. Při podrobném prostudování získaných informací bylo zjištěno, že hlavním 

problémem není chybná formulace a sestavení dané metodiky, ale právě lidský faktor, který 

není schopen správným způsobem zacházet, používat a vyhodnocovat metodu PMP, která má 

pracovníkům napomáhat a být „vodítkem“ pro úspěšné a systematické řešení problému. Bližší 

analýzou pomoci  Diagramu příčin a následku a následným provedením Paretovy analýzy, 

byly tyto poznatky potvrzeny. 

Podle  toho,  jak  jednotlivá  oddělení  vyhodnotila  dotazníky,  může  být  uvedeno,  na 

kterém oddělení dochází k největším problémům s aplikací metodiky PMP. Divize, která má 

s aplikací metodiky PMP největší problémy je divize uzamykacích systémů, poté následuje 

divize polohovadel sedadel, oddělení předvýroby a nakonec pracovník kvality. V konečném 

závěru tedy může být řečeno, že společnost Brose CZ má v aplikaci metodiky PMP velké 

nedostatky,  protože ani jedno oddělení neprokázalo,  že by stoprocentně zvládalo metodiku 

PMP. Proto byly v poslední části uvedeny návrhy na odstranění slabých míst a také návrhy na 

zlepšení metodiky PMP.  
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