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Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování BP 5. Textová část BP 
2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 6. Seznam použité literatury 
3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 7. Přílohy 
4. Obsah BP  
 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. Za 
titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“. 

 

ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 
V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 4) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 5)  
Textová část BP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP; 
• Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
• Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 7). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
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vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 

ad 6) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

 

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  
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Abstrakt 

 
Reklamací je z pohledu zákazníka pokládána stížnost na nízkou jakost výrobku. Ke 

snížení počtu reklamací je nutná analýza příčin každé reklamace. Ta odhalí případné nedostatky 

v procesech výroby a na základě zavedených nápravných opatření, zabrání vzniku případným 

reklamacím.  

Cílem bakalářské práce je vyhodnocení neshod vedoucí k reklamacím v letech 2008 a 

2009 ve společnosti. K této analýze byla využita Paretova analýza, která odhalila tzv. “životně 

důležité menšiny” příčin neshod. Tyto příčiny jsou popsány a následně k nim navržena nápravná 

opatření k eliminaci opětovného vzniku neshod. Závěrem jsou navržena další obecná doporučení 

ke snížení počtu neshod a tím snížení počtu reklamací.  

 

Klíčová slova:  Paretova analýza, reklamace, neshoda, příčina, jakost. 
 

 
Abstract 
 

The claim is the complaint of poor product quality, by the customer´s point of view. To 

reduce the count of  claims, it is necessary to analyse the causes of each complaint. This analysis 

reveals the possible insufficiency in the production, it can prevent from the initiation of the 

contingent claims, by taking the corrective actions.  

The aim of the bachelor thesis is to evaluate the claims in years 2008 and 2009. For that, 

the Pareto analysis has been used to define the „vital minority“ of the non-conformity causes. 

These causes are described and then a corrective actions are proposed to eliminate some further 

re-occurrence of the non-conformity. At the end the general recommendation are proposed to 

minimalize  the number of non-conformity thereby to lower the number of claims.  

 

Key words: Pareto analysis, Claim, Non-conformity, Cause, Quality. 
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1. ÚVOD 

 
 Již od konce 13. století byli řemeslníci v celé středověké Evropě součástí cechů, které 

měli za úkol vypracovat přísná pravidla pro jakost výrobků a služeb. Již tehdy byly výrobky 

splňující tato kritéria označkovány speciálními znaky. 

      Jaký význam mělo toto značení? Již v tehdejších dobách si řemeslníci cenili své píle a 

dosaženého výsledku své práce. Poctivě pracovali na každém výrobku do sebemenšího detailu, 

kdy odměnou se jim dostávalo uznání dobrého jména u zákazníků. Značení výrobků zaručovalo, 

že zákazník zná původ výrobku a má záruku jakosti. 

 Neustálá konkurence vedla ke stálému zdokonalování procesu výroby a to jak z hlediska 

lidského přístupu, tak i z hlediska použitých materiálů a nástrojů. 

 V dnešní době tomu není jinak. Udržet si silnou pozici na trhu a odolávat stále větší 

konkurenci, vyžaduje neustálé zlepšování a zamezení možných neshodných výrobků. 

 V teoretické části práce bude obecně popsán význam pojmů, jako je „reklamace“ a 

„jakost“ a s tím i spojené nástroje řízení jakosti. Popsán bude i současný stav řízení reklamací či 

výskytu neshodných výrobků ve firmě. 

 Protože firma patří mezi přední výrobce elektronických systémů pro automobilový 

průmysl, je důležitým cílem a politikou firmy nejen předejít případným neshodám výrobků v 

samotném procesu a tím spojených reklamací od zákazníků, ale již od počátku předejít dodávkám 

neshodného materiálu od samotných dodavatelů. 

 Proto cílem praktické části práce bude analýza reklamací a nejčetnějších neshod u 

předních dodavatelů a vyhodnocení dodavatele s nejvyšším počtem neshod. Na základě těchto 

skutečností budou určena možná nápravná opatření, popř. procesy neustálého zlepšování.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

  2.1  Reklamace 
 

           Co je to vlastně reklamace? Tento pojem je používán v běžném životě více než často, je 

nedílnou součástí dnešního života a sahá i do minulosti. Pod tímto pojmem se mnohým z nás 

vybaví nepříjemné chvilky při vyřizování stížností či vracení zakoupeného výrobku, u kterého 

jsme doufali, že nám poslouží aspoň několik let. Reklamace je tedy z pohledu zákazníka stížností 

na špatnou jakost výrobku neboli uplatnění odpovědnosti za vadu daného výrobku. 

 Ale i taková stížnost může přispět výrobci ke zkvalitnění procesu výroby, protože každá 

reklamace může napovědět o možném problému v procesu výroby, materiálu či technologii a tím 

by měla vést k nápravným opatřením. Výrobce je, nebo by měl být expertem pro danou oblast 

výroby, měl by znát možná rizika výskytu vad a neustále zlepšovat svůj proces preventivně a 

reklamace by měla být jedním z nástrojů, jak pomoci odhalit slabá místa procesu. Neustálé 

zlepšování by mělo být součástí politiky firmy. Příkladem metodiky zlepšování se zabývá i 

norma ČSN EN ISO 9004:2002. 

           Není to ale jen otázka procesu, ale i samotného přístupu k řešení reklamace. I v tomto 

směru může zákazník vyjádřit svou spokojenost a to i v případě výskytu vadného či neshodného 

výrobku. Snadné a rychlé řešení reklamací přináší jak uspokojení a loajalitu zákazníka, tak i 

udržení pozitivních referencí firmy a to i přes negativní zkušenosti zákazníků. Reklamace sice 

mají své místo i v zákoně, kde se řídí dle reklamačního řádu, ale firmy by měly umět přijmout 

každou reklamaci, nebránit se jim a vycházet vstříc svým zákazníkům. Není možné s jistotou 

tvrdit, že veškeré vadné výrobky jsou reklamovány, protože ne každý tento výrobek je 

automaticky reklamován a to z mnoha důvodů ze strany zákazníka. Neměli bychom tedy 

poukazovat na hodnocení výrobce jen dle počtu přijímaných reklamací. 

  I přes neustálý technologický pokrok neznamená, že by se počet reklamací měl 

automaticky snižovat nebo dokonce eliminovat. Musíme brát v úvahu, že nová technologie  

není vždy bez chyby a je nutné, jak již bylo zmíněno, dbát na neustálé zlepšování a hledání 

nových cest, jak docílit nejvyšší jakosti výrobku a tím snížit počet reklamací na minimum. 
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  2.2  Jakost 
 

 Jakost je pojem vztahující se k výrobkům či službám, ale i k prováděným činnostem. 

Patří mezi rozhodující faktory, které mají vliv na úspěšnost podniku na trhu a udržení 

konkurenceschopnosti. Dle normy ČSN ISO EN 9000:2006 je jakost definována jako stupeň 

splnění požadavků souborem inheretních charakteristik, ale také jako schopnost plnit požadavky 

zákazníka. Touto charakteristikou se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož jakost se jedná. 

Většinou se o jakosti hovoří v souvislosti s produkty, tedy s tím, co dodavatel dodává 

zákazníkovi. Schéma ukazující základní aktivity obou stran je znázorněno na obr. 1.       

 

           

                 Obr. 1   Základní schéma aktivity mezi zákazníkem a dodavatelem [1]         

 

 Jakost je však i vlastností subjektů, tedy jednotlivých lidí, jednotlivých útvarů či týmů v 

organizaci, a dále i vztahů mezi nimi. Ovšem i organizace jako celek je subjekt a má tedy svou 

jakost právě tak, jako mají jakost její vztahy k okolí.  Cokoli, o čem můžeme říci, že je dobré 

nebo špatné, lepší nebo horší než něco jiného (srovnatelného), má svou jakost [1]. Jakost je 

rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu podniků. Organizace s moderními systémy 

managementu jakosti, potažmo s integrovanými systémy řízení skutečně dosahují dlouhodobě 

podstatně lepších výsledků než organizace s tradiční orientací na zabezpečování jakosti 

prostřednictvím pouhé technické kontroly. Systémy managementu jakosti se totiž projevují svými 
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pozitivními účinky jak uvnitř organizace, tak i v jeho okolí [2].  Schopnost uspokojovat potřeby 

zákazníka není realizována pouhou výrobou nebo poskytováním služby, ale tato schopnost 

vzniká v rámci celého procesu. Zobecněný model vývoje jakosti výrobku nebo služby popisuje i 

známá „Juranova spirála“ na obr. 2. Spirála znázorňuje činnosti, které na sebe navazují a odvíjí se 

z minulosti do nekonečna. Stoupání spirály znázorňuje stupeň inovace či velikost pokroku [3]. 

 
 
                                                Obr. 2  Spirála jakosti [20] 
 
   
 

  2.3  Náklady na jakost 
 
 U výrobce jde v podstatě o ztráty způsobené nedokonalými procesy managementu jakosti. 

Jedná se tedy o náklady spojené s prevencí, hodnocením a vadami, které je nutno sledovat, aby 

bylo dosaženo požadavků jakosti v průběhu všech procesů. Sledování těchto nákladů umožní 

nalézt příležitosti ke zlepšování. Nejpoužívanější metodou monitorování nákladů na jakost jsou 
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modely PAF (zkratka: prevention, appraisal, failure), ale také se využívá Paretova diagramu, 

který vychází z poznatku, že 80% problémů s jakostí je způsobeno pouze 20% jejich příčin. 

 Důležitá část nákladů, která je obvykle často opomíjená při monitorování jsou ztráty 

z prodeje z důvodu špatné kvality. Často jsou nazývány jako skryté náklady, protože není lehké je 

jednoznačně vyčíslit [3].  

 2.4  Management jakosti 
 

 Management jakosti představuje koordinované činnosti zaměřené na usměrňování a řízení 

organizace s ohledem na jakost [4]. Systém managementu jakosti potom znamená organizační 

strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné k uplatnění managementu jakosti. Komplexní 

systém řízení jakosti zabezpečuje potřebnou míru jakosti se zárukami bezpečnosti, jistoty a 

spolehlivosti s vyloučením nebo minimalizací neshody. Tento systém funguje od projektování a 

vývoje výrobků přes výrobu, zkoušení a expedici až po vlastní provoz včetně údržby a servisních 

služeb. Zahrnuje v podstatě všechny procesy probíhající v podniku.  

   
 
Hlavní zásady managementu jakosti: 

 zaměření na zákazníka, 

 vedení a řízení zaměstnanců, 

 zapojení zaměstnanců, 

 procesní přístup, 

 systémový přístup managementu, 

 neustálé zlepšování, 

 přístup k rozhodování zakládající se na faktech, 

 vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 

 

 2.5  Neustálé zlepšování 
 
 Tím se rozumí „opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit požadavky“ [4].  

Neustálé zlepšování či inovace by mělo být součástí politiky každé společnosti, která chce 

dosáhnout nejvyšší jakosti ve všech aspektech procesu. Zde by měla společnost analyzovat          
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a hodnotit stávající situaci, aby mohla určit a identifikovat oblasti ke zlepšení. Management 

společnosti by měl zapojit i své zaměstnance pro hledání příležitostí ke zlepšování výkonnosti 

procesů, činností a výrobků pomocí stanovených cílů nebo motivace. 

 Aby neustálé zlepšování bylo účinné, společnosti musejí v systému managementu jakosti 

provádět měření a analýzy procesů a výrobků. Nejčastěji používané, snadno aplikovatelné           

a účinné metody měření v procesu zlepšování je sedm základních nástrojů managementu jakosti. 

Mezi další nástroje můžeme zmínit: 

 7 nových nástrojů managementu jakosti, 

 metody optimalizace, 

 metody analýzy a prevence rizik, 

 metody hodnocení, 

 statistické metody, 

 metody podporující plánování, 

 metody zlepšování. 

 

  2.6  Sedm základních nástrojů managementu jakosti 
 

 Sedm základních nástrojů je součástí komplexního systému řízení a zdokonalování 

jakosti, které byly rozvinuty především K. Ishikawou a E. Demingem na přelomu 40. a 50. let 

minulého století. Pro zpracování údajů, analýz příčin a prevenci jsou dnes využívány ve většině 

firem, kde se stávají samozřejmostí. Jsou jednoduchými a účinnými nástroji zkoumání variability 

procesu a jejich příčin.  

K sedmi základním nástrojům managementu jakosti se řadí [5]: 

 vývojový diagram, 

 diagram příčin a následků, 

 kontrolní tabulky, 

 Paretův diagram, 

 histogram, 

 bodový diagram, 

 regulační diagram. 
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 Dále budou popsány pouze ty nástroje, jež budou využity v praktické části. 
 

 2.6.1  Vývojové diagramy 
 
 Jsou grafickým zobrazením posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků určitého 

procesu jak existujícím či teprve navrhovaným. Patří mezi vhodné nástroje pro analýzu procesu v 

jednotlivých krocích, oblastí a zkoumání procesu z hlediska rozmístění kontrolních míst. 

Představuje názorné zobrazení procesu, které přispívá k jeho lepšímu pochopení, objasnění vazeb 

mezi činnostmi procesu, ale i k odhalení nedostatků v procesu. Na obr. 3 je přehled 

nejzákladnějších symbolů vývojových diagramů. 

 

 
Obr. 3  Základní symboly vývojových diagramů 

 

Zpracování diagramu by mělo probíhat v těchto krocích [5] : 

 vymezení počátku a konce procesu, 

 identifikace jednotlivých činností procesu, 

 zpracování návrhu diagramu, 

 přezkoumání diagramu, 

 ověření diagramu.   

 

 Na obr. 4 je znázorněn příklad vývojového diagramu, kontroly funkčnosti žárovky. 

 

 

Proces 

Rozhodování? 
Vstup dat

Začátek, konec
Spojka

Spojnice 

Paralelní zpracování
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                                   Obr. 4  Příklad jednoduchého vývojového diagramu [15] 
 
 

2.6.2  Diagram příčin a následků 
 
 Diagram příčin a následků, neboli Ishikawův diagram a také „rybí kost“, je nazývána 

metoda, která shromažďuje a třídí možné příčiny, které ovlivňují daný následek. Umožňuje najít 

skutečné příčiny následku, ne pouze symptomy, a zvolit nejefektivnější řešení problému. 

Zpracování diagramu spočívá v zapojení širšího okruhu pracovníků, je založen na tzv. metodě 

brainstormingu. 

  

Postup sestrojení Ishikawova diagramu: 

 příprava brainstormingu (výběr místnosti a vhodného kolektivu), 

 nakreslení základní kostry diagramu, 

 definování efektu (problému, přínosu), 

 definování všeobecných hlavních skupin příčin (nejčastěji: lidé, materiál, prostředí, 

metody, stroje a zařízení), 

 definování subpříčiny a zaznamenavání každého nápadu jednotlivých účastník [7]. 
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Vyhodnocení diagramu: 

 bodové označení nejpravděpodobnějších příčin, 

 takto kvantifikované příčiny se dále zpracují pomocí Paretovy analýzy, jejímž 

výsledkem je určení nejdůležitějších příčin, 

 návrh opatření a sběr dat k zjištění vlivu opatření, 

  vyhodnocení dat (např. pomocí Paretovy analýzy), 

 zavedení opatření do celého procesu.  

 

Na obr. 5 je znázorněna základní kostra diagramu s obecnými příčinami [7].   

   

 

 
 
 

Obr. 5  Obecný Ishikawův diagram s obecnými příčinami 

 

2.6.3  Paretův diagram 
 

 Paretův diagram je grafické zobrazení dat, uspořádáných dle četnosti nebo důležitosti. 

Paretův diagram získal své pojmenování podle V. Pareta, italského ekonoma 19. století, který 

popsal, že vysoký podíl veškerého bohatství vlastní pouze malé procento obyvatel. Tento jev 

transformoval americký vědec J. M. Juran do oblasti řízení jakosti a to způsobem, že většina 

problémů s jakostí (80 až 95%) je způsobena pouze malým podílem (5 až 20%) příčin, které 

příčina
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nazval životně důležitou menšinou, na které je třeba se zaměřit. Větší část nazval užitečnou 

většinou. Tento princip byl nazván Paretův princip, rovněž i pravidlo 80/20. které je znázorněno 

na obr. 6 [6]. 

 

 

 

 

     Obr. 6  Paretův princip 

 

Postup sestavení Paretova diagramu [6]: 

 

 Vybereme si problém, který chceme analyzovat, 

 Účelné je nejprve sestrojit Ishikawův diagram a to z důvodu určení co nejvíce možných 

příčin a druhů neshod, 

 Zvolíme způsob hodnocení příspěvku jednotlivých příčin, nejčastěji podle četnosti za 

vymezené období. Nejvhodnějším seřazením příčin je dle příslušných výdajů. Výsledný 

příspěvek bude roven součinu četnosti a příslušného koeficientu, 

 Vybereme období shromažďování dat, 

 Seřadíme příčiny dle velikosti podílejícího se příspěvku na daný problém a to od nejvíce 

přispívajících k nejméně přispívajícím, 

 Určíme kumulativní součet příspěvků postupným sčítáním příspěvků jednotlivých příčin a 

stanovíme tyto hodnoty v procentech, 
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 Sestrojíme Paretův diagram, který je kombinací sloupcového a bodového diagramu. Na 

vertikální osu y na pravé straně označíme kumulativní četnost v procentech, na levé straně 

velikost jednotlivých příspěvků. Jednotlivé sloupce na ose x nabývají hodnot příspěvků, 

které jsou seřazeny sestupně, 

 Sestrojíme Lorenzovou křivku, která označuje průběh hodnot relativních kumulativních 

součtů v procentech. Jednotlivé body jsou nanášeny vždy od pravého okraje daného 

sloupce, 

 Určíme životně důležitou menšinu a to na základě zvolení hodnoty relativního 

kumulativního součtu v procentech, jímž odpovídá 80%  ní kumulativní součet příspěvků, 

ale může odpovídat i 70% ní (70/30) nebo 50% ní (50/50) a dále zvolíme průměrnou 

hodnotu příspěvku na jednu příčinu, 

 Provedeme vyhodnocení diagramu, a pokud byly dodrženy veškeré podmínky pro 

sestrojení, lze využít grafický výstup. Do diagramu doplníme rovnoběžku s osou x a to 

v úrovni vybraného kumulativního součtu, například 80-ti % (při použití pravidla 80/20). 

V bodě průniku rovnoběžky a Lorenzovy křivky spustíme kolmici. Na levé straně od 

kolmice jsme určili příčiny, které patří do životně důležité menšiny. Na obr. 7 je 

znázorněn příklad Paretova diagramu při využití pravidla 50/50, s vyznačeným průnikem 

Lorenzovy křivky a rovnoběžky s osou x a následně spuštěnou kolmici.  
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Obr.7  Příklad Paretova diagramu s využitím pravidla 50/50 [16]. 

 
 Další možností určení životně důležité menšiny je použití tzv. kritéria průměrné hodnoty 

zvoleného ukazatele, kdy postupně porovnáváme hodnotu zvoleného ukazatele u jednotlivých 

faktorů s průměrnou hodnotou tohoto ukazatele [7]. 

 

 2.6.4  Brainstorming  
 
 Brainstorming je využíván k vytvoření co největšího počtu nápadů v krátkém časovém 

úseku. Metoda se využívá při analýze variability stávajícího procesu a pro definování 

potenciálních faktorů, které by mohly vést k žádoucím výsledkům. Metodu brainstormingu 

používáme v případech, kdy očekáváme široké spektrum kreativních a originálních nápadů a kdy 

požadujeme účast celé skupiny lidí [10]. 
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Postup při brainstormingu: 

 zhodnotit téma a vysvětlit ho celé skupině lidí, 

 umožnit čas na přemýšlení, 

 podávat jednotlivé návrhy na dané téma, 

 nediskutovat návrhy, 

 nekritizovat podané návrhy, 

 zapsat veškeré návrhy na tabuli, aby je každý měl na očích [13]. 

 

Metody: 

 Tiché psaní, kdy každý ve skupině v tichosti napíše návrh na papír, 
 Vždy jeden návrh na jeden papír. Poté se papíry nalepí na tabuli, 

  Popcorn, kdy každý může podat návrh okamžitě, bez daného pořadí 

  do doby, kdy jsou veškeré návrhy vyčerpány, 

  Každý ve skupině dá postupně jeden návrh. Opakuje se do doby, kdy jsou veškeré 

návrhy vyčerpány [11]. 

 

2.6.5  Metoda 5 Proč (“5 Whys“) 
 
 Jde o jednoduchou techniku řešení problémů, pomocí níž lze najít kořenovou příčinu 

problému rychlým způsobem. Metoda byla vyvinuta p. Sakichi Toyodou a v 70. letech byla 

úspěšně zavedena v systému automobilky Toyota. Strategií metody je poukázat na problém a ptát 

se otázkami "Proč?" a "Co je příčinou problému?". Vždy po odpovědi na první "Proč?" následuje 

další otázka "Proč?" až do doby, kdy je známa kořenová příčina problému.  

           I když je metoda nazývána 5 Proč, je možné, že počet otázek bude méně nebo i více než 

pět, nežli je kořenová příčina nalezena [12]. 

 

Výhody metody: 

 pomáhá najít kořenovou příčinu problému rychlým způsobem, 

 velice jednoduchý nástroj, 

 snadná aplikace,  

 není potřeba matematicko-statistických analýz [12]. 
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Postup při aplikaci metody: 

 definovat jasný počáteční bod analýzy nebo problému, 

 použít brainstorming nebo jinou techniku k zjištění příčiny o stupeň níže, 

než je počáteční bod, 

   neustále se ptát otázkou “Proč?” až do doby, kdy není možné dále odpovědět, 

  celý proces této metody se znázorňuje na tabuli, 

  poslední příčina v tomto řetězci otázek, je kořenová příčina problému. 

 

 Na obr. 8 je uveden příklad využití metody při řešení kořenové příčiny problému 

s propíchnutou pneumatikou. 

 

 
Obr.8  Příklad využití metody 5 Proč 

 

2.6.6  Poka Yoke 
 
 Poka Yoke slouží k prevenci chyb lidského činitele u opakovaných činností. Metoda 

vznikla v Japonsku a jejím autorem je Shigeo Shingo. Jelikož náhodné příčiny nelze identifikovat 

a tedy ani řešit, je možné pouze identifikovat chybu dříve, než vyvolá neshodu. Jde o 

znesnadnění dělat věci špatně při vytváření či užívání produktu, a to jednoduchým a levným 

technickým řešení. Podstatou je tedy zabránit náhodným chybám, kterých se člověk dopouští 

prakticky v každém procesu, jsou zapříčiněny nepozorností, anebo způsobem jednání, který je 

nevysvětlitelný. Dá se jim zabránit pouze vyloučením člověka z procesu [18].  
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 Základem je pochopení příčiny vzniku chyby a následně implementovat takové kroky, 

které zabrání možnosti vzniku stejné chyby v budoucnu. Jednoduchým příkladem této metody je 

počítačová klávesnice, která má typický design konektoru, který zaručí, že zapojíme klávesnici 

do počítače pouze na správné místo [14].  

 

Postup při využití metody: 

 zjištění všech potenciálních rizik vzniku chyby (lze využít metodu FMEA), 

 výběr chyb, u kterých je vhodné metodu Poka Yoke aplikovat, 

 analýza chyb a volba řešení, 

 ověření návrhu a jeho realizace, 

 popis a dokumentace řešení [18]. 

    

 2.6.7  Metoda 8D 
 

 8D metoda je metoda používající se ke správné identifikaci a eliminování opakování 

problémů s jakostí. Pomocí 8D metody se řeší problémy s produktem a následné zlepšování 

výrobního procesu s eliminací výskytu tohoto problému. Je strukturována do osmi kroků, 

s důrazem na týmovou spolupráci. Tým jako celek je chytřejší než součet kvalit jednotlivců. 8D 

je známý také jako: Global 8D, Ford 8D nebo TOPS 8D [5]. 

 

Postup 8D se skládá z těchto kroků: 

 D0 – Příprava na proces 8D, 

 D1 – Ustavení týmu, 

 D2 – Popis problému, 

 D3 – Zavedení prozatimního ochranného opatření, 

 D4 – Stanovení a ověření kořenových příčin, 

 D5 – Výběr a ověření trvalých nápravných opatření, 

 D6 – Zavedení a validace trvalých nápravných opatření, 

 D7 – Trvalé zabránění opětovnému výskytu problému, 

 D8 -  Uznání týmu a jednotlivců [19]. 

 
Příklad obecného 8D reportu je obsažen v příloze 1.         
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 3.1  Historie společnosti Siemens-Continental AG 
              
           Siemens VDO, resp. VDO se datuje již od počátku automobilové historie. Příběh VDO 

odráží zkušenosti získaných za více než 100 let automobilové historie, koncentrovaných 

odborných a mezinárodních znalostí, na základě kterých společnost byla schopna nabýt hlavní 

pozici v oblasti automobilové elektroniky. 

Když Karl Benz patentoval svůj automobil v roce 1886, odstartoval tím novou éru. O pár 

let později, v říjnu 1902 – Otto Schulze, inženýr v Berlíně podal patent na tachometr, který byl 

základním kamenem pro VDO úspěch. Ve stejném čase, inženýři v Siemens-Schuckert-Werke 

získavají první zkušenosti s automobilem, tak vzniká v roce 1905 jeden z prvních automobilů 

s elektrickým pohonem, který je za tři roky nahrazen benzínovým pohonem, které se vyrábějí do 

roku 1927. 

           V roce 1957 vzniká první továrna za hranicemi státu, v Melbourne. V dalších letech se 

továrny rozšiřují do dalších zemí po celém světě. V roce 1966 je oficiálním názvem firmy 

Siemens AG. Výroba se postupně rozšiřuje na všechny elektronické součásti automobilů. 

V roce 1995 se buduje výrobní hala ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 1999 je již firma v této 

oblasti vedena pod názvem Siemens automobilové systémy s.r.o. jako samostatný podnikatelský 

subjekt se stoprocentní majetkovou účastí společnosti Siemens AG Mnichov, který je organizačně 

řízený Siemensem VDO Automotive AG se sídlem v Regensburgu v Německu. 

 Společnost projde ještě mnoha organizačními změnami, až v roce 2007 Continental 

corporation, společnost zabývající se výrobou pneumatik pro nákladní a osobní automobily, 

kupuje veškerý podíl firmy Siemens VDO. Tato koupě posílí firmu Continental a dostává se mezi 

5 nejlepších výrobců v oblasti automobilového průmyslu. V roce 2008 je lokace ve Frenštátě p. 

Radhoštěm  přejmenována na Continental Automobilové systémy s. r. o. 
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3.2  Struktura firmy         
 

3.2.1  Divize elektronických systémů motorů, převodovek a senzorů             

            
 Divize se aktivně podílí na integraci inovativních a efektivních systémů řešení, které 

ovlivňují každý aspekt hnacího ústrojí vozidel všech tříd. Divize se dále dělí na jednotlivé 

odvětví výroby, které jsou:  

 Motorová a převodová elektronika, 

 Řídící moduly, 

 Senzory (rychlostní, teplotní, tlakové). 

 

Na obr. 9  jsou zobrazeny hlavní výrobky této divize. 

                               
 

Obr.9 Teplotní senzor a řídící jednotka 

 

3.2.2  Divize Interiéry   
 

 Cílem divize je vyvíjet neustále nové prvky elektronických systémů pro vozidla  

a zajistit co nejvyšší bezpečnost a pohodlí zákazníků. Divize se dále dělí tyto odvětví výroby: 

              
 Přístrojové desky, 

 Elektronické systémy karoserií (ovládání oken, dveřní systémy), 

 Bezpečnostní jednotky (klíčky, imobilizéry).    

            

rr 
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   Na obr. 10 jsou příklady výrobků divize Interiéry. 

 

 

              

 

                 

   

Obr.10  Příklady výrobků: klíček a palubní deska 

 

  3.3  Současný stav společnosti 
 

 Společnost Continental v České republice působí v závodech v Adršpachu, Brandýse nad 

Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově a zaměstnává téměř 13 000 

zaměstnanců.  

           Závod ve Frenštátě p. R. zaměstnává 2200 zaměstnanců. Celková rozloha společnosti je 34 

800 sqm. V současné době společnost vyrábí a dodává pro přední automobilky. Na grafu 1 jsou 

zobrazeny největší odběratelé společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 1  Podíl prodeje dle zákazníků firmy 
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 3.4  Strategie a vize společnosti 
 
 
 Vizí společnosti je být jedním z předních dodavatelů pro automobilový průmysl. 

Dosáhnout tohoto cíle vedla společnost k zavedení filozofie "nulová tolerance pro zmetky". 

Jediný způsob, jak dosahovat vynikajících kvalit v oboru, je neustále o jakost usilovat, vytvářet a 

aplikovat udržitelné a užitečné procedury, které udržení a zlepšování jakosti zajišťují. 

           Strategie úsilí společnosti o jakost se zakládá na třech pilířích: na jakosti výrobku, lidí a 

výrobního procesu. Cílem této strategie je docílit co možná nejvyšší spokojenosti zákazníka při 

zapojení nákladově co nejefektivnějších výrobních procesů. Toho lze docílit pouze tehdy, jestliže 

mají zaměstnanci neutuchající zájem o kvalitní práci a jestliže jsou odhodláni a ochotni vždy 

důkladně porozumět potřebám zákazníků. 

 Stejně tak, jako jakost výrobků/služeb představuje první pilíř strategie, je druhým pilířem 

této strategie jakost, či spíše kvalifikovanost zaměstnanců. Vysoká úroveň jejich vzdělání, 

mnohaletá praxe a nepřetržitá motivace představují absolutně nezbytné předpoklady pro to, aby 

lidé výborně zvládali jak velmi komplikované aspekty podnikání, tak i složité technické 

problémy, které firma dennodenně řeší. 

 Třetím pilířem strategie jsou efektivní procesy, kterých se dociluje tím, že se jim věnuje 

neustálá pozornost. A je to konec konců jakost procesů, která poskytuje zákazníkům důvěru, že 

našli spolehlivého partnera. 

 Politika jakosti byla převzata od Continentalu AG a tím je platná pro všechny pracovníky. 

Základním stavebním kamenem v procesu řízení jakosti pro společnost je „Příručka jakosti“, 

která stanovuje základní prvky, postupy, odpovědnosti útvarů za zavedení a udržování systému 

jakosti a upravuje interní procesy, které ovlivňují kvalitu výrobku. 

 Požadavky na řídící systém jakosti jsou odvozeny mimo jiné i z požadavků a očekávání 

našich zákazníků. Sestavení „Příručky jakosti“ odpovídá článkům ISO/TS 16949:2002. Politika 

jakosti je rovnocennou a konzistentní součástí celkové politiky a strategie společnosti [8]. 
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3.5  Certifikace společnosti 
 
 V dnešní době je společnost držitelem několika certifikátů, jako jsou: 
 

 EN ISO 9001: 2008, 

 QS9000 / VDA 6.1.,  

 EN ISO 14001: 2004,  

 ISO / TS 16949: 2002. 

 
Příklad certifikátu dle ISO/TS 16949: 2002 je uveden v příloze 2. 
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4. SOUČASNÝ STAV ŘÍZENÍ JAKOSTI VE SPOLEČNOSTI   

  
 Ve společnosti působí tři útvary řízení jakosti: 

 Interní - zodpovědný za jakost procesů, výrobků a lidí ve společnosti, 

 Dodavatelský (SQM) – zodpovědný za jakost dodávaných součástek, jakost 

procesů u dodavatelů, auditů atd., 

 Q3 – zákaznické centrum, které přijímá neshody od zákazníků. 

Jak již bylo nastíněno, tato bakalářská práce se bude zabývat především jakostí dodavatelů. 

 4.1  Řízení jakosti dodavatele 
 
 Jakost výrobků nezávisí pouze na jakosti výrobních procesů a postupů firmy, ale také na 

jakosti procesů, které používají naši dodavatelé. Z tohoto důvodu je zřejmé, že v této oblasti 

jednoduše není místo pro jakýkoli kompromis. Náklady, zapříčiněny nedostatečnou jakostí 

dodavatelů, mohou být redukovány pouze systematickým řízením, protože chyby nebo 

nedostatky v dodávkách nemohou být zpravidla vyrovnány použitím alternativních dílů nebo 

materiálů.  

 Firma má zodpovědnost společně se svými dodavateli zajistit ke stávajícím materiálům 

výrobní a technologické postupy a zabezpečit tak způsobilost procesu všech důležitých a pro 

zákazníka relevantních znaků [9].  

 U velké většiny výrobků firem je typické, že jejich hodnota je výrazně ovlivňována 

hodnotou dodávaných dílů. Tento podíl činí více jak 70% a při určitém zjednodušení můžeme 

konstatovat, že podobným podílem je jakostí dodávek ovlivňována i jakost konečných výrobků 

firmy [2]. 

 Aby jakost byla zaručena již od počátku, je nutné dbát na výběr toho správného 

dodavatele, který splní veškeré nároky na jakost ze strany zákazníka. Tento krok probíhá před 

uzavřením smlouvy o dodávkách a cílem je identifikovat ty dodavatele, s kterými bude s velkou 

pravděpodobností možné navázat vzájemně výhodnou kooperaci. V praxi by měly obsahovat 

minimálně následující fáze [2]: 

 posuzování shody vzorků výrobků dodavatele, 

 hodnocení schopností dodavatele plnit požadavky jakosti, 

 výběr dodavatelů podle předem definovaných kritérií. 



 

22  

Postup výběru dodavatele ve společnosti je obecně popsán vývojovým diagramem v příloze 3. 

 

 Hodnocení dodavatele je dalším kritériem pro udržení jakosti dodavatelů. Ve firmě jsou 

hlavními kritérii hodnocení tyto znaky: 

 Ppm (parts per milion) -podíl neshod na milion dodaných materiálů, 

 Cycle time -  doba dodání kompletního 8D reportu, 

 Incidenty – každá zaznamenaná neshoda.   

 

Tyto tři znaky jsou velice důležitými ukazateli pro hodnocení dodavatele. Na základě těchto 

znaků, firma určí nejhorší dodavatele, u kterých následně musí být definováno opatření k jeho 

nápravě. Nutno dodat, že kritérium ppm je směrodatná hodnota pro hodnocení dodavatelů, kterou 

společnost stanovila ve svých cílech na hodnotu 0 ppm. 

  

 4.2  Řízení neshod dodaných součástek ve společnosti  
 
 Neshody ve firmě mohou pocházet z několika zdrojů výskytu, a to: 
 

 z výroby, 

 od zákazníka, 

 ze vstupní kontroly. 

 

Postup řešení neshod u jednotlivých skupin se mírně odlišuje, vždy ale, v podmínkách 

zmiňované společnosti, končí na oddělení SQM, neboli oddělení dodavatelské jakosti, kdy 

zodpovědný technik řídí dále reklamační proces. V následujících bodech bude popsán proces 

zacházení s neshodným produktem až do převzetí neshodného produktu SQM technikem. Dále 

pak bude popsán proces reklamačního řízení, kdy je neshodný produkt zaslán dodavateli na dílčí 

specifické analýzy. 
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4.2.2  Neshody ve výrobě a vstupní kontrole 
 
 Při výskytu neshody ve výrobě nebo na vstupní kontrole je postižený materiál ihned 

zablokován blokovacími štítky, viz příloha 4. Zodpovědný QMC technik poté ve spolupráci 

s SQM technikem určí, zda je daná neshoda v souladu se specifikací. Pokud je neshoda 

způsobena dodavatelem, je zapsáno hlášení do databáze SAP a následuje reklamační proces. 

Neshodný materiál zůstane poté zablokován do doby, než je odeslán zpět dodavateli, vyšrotován 

nebo následně proběhne selekce. 

 V příloze 5 je znázorněn obecný průběh reklamačního řízení při neshodě ve výrobě. 

 

 4.2.3  Neshody od zákazníka 
 
 Neshody od zákazníka jsou přijímány centrálním zákaznickým centrem Q3. Každá 

neshoda, která je reklamována zákazníkem je nejprve zaregistrována do systému CARS. Z 

průvodní dokumentace je určen druh vrácené neshody: 

 

 0 km – výpadky, které jsou odhaleny ještě ve výrobě u zákazníka, 

 Servisní síť (field) – nejčastěji konečný uživatel výrobku, 

 Speciální akce, 

 Vrácené zboží (recall) – při potencionálním nebezpečí neshody u více 

výrobků již nacházejících se u konečného uživatele.   

 

Centrální zákaznické centrum potom svolá schůzku řešitelského týmu, který rozhodne o dalším 

průběhu. Nejčastěji následuje analýza vrácených kusů a to v tomto sousledu: 

 

1) Vizuální kontrola:  

 kontrola etiket a razítek, 

 kontrola mechanického poškození,   

 kontrola přítomnosti součástek (dle osazovacího plánu), 

 kontrola jakosti pájení součástek (zkraty, otevřené spoje). 

 



 

24  

2) Funkční test EOL, který spočívá v provedení funkčního testu, a to: 

 při pokojové teplotě RT (room temperature), 

 test při vysoké teplotě HT (high temperature), 

 test při nízké teplotě LT (low  temperature). 

 

3) Analýza v reálném čase, spočívající v testování výrobku na speciálním zařízení, kdy je třeba 

ověřit funkčnost výrobku, který zákazník popisuje jako vadný. 

 V případě, že je potvrzena neshoda, následuje detailní analýza k určení přesné příčiny 

neshody. Je využito všech možných dostupných zařízení jako je Multimetr, Osciloskop, 

Mikroskop s fotoaparátem, Rentgen (X-Ray) a další. Pokud je stanovena příčina vady, součástky 

na výrobku a je jasné, že příčinou není výrobní proces, ale dodaná součástka dodavatelem, 

následuje vystavení CARS reportu s detailním popisem chyby. Příklad takového reportu je 

v příloze 6. Tento report je pouze pro interní použití ve společnosti. Následně je neshodná 

součástka předána na oddělení SQM. 

 V příloze 7 je znázorněn obecný průběh reklamačního řízení při neshodě přijaté o 

zákazníka. 

 

   4.2.4  Reklamační řízení neshodných součástek 
 
 Veškeré neshodné součástky, u kterých byla potvrzena chyba či odchylka ze strany 

dodavatele jsou následně převzaty oddělením SQM, které je zodpovědné za celý průběh 

reklamace u dodavatele dané součástky. Nejprve je vytvořen oficiální reklamační protokol se 

všemi informaci, jako je datum výroby součástky, šarže dodávky, popis chyby a spolu s vadnou 

součástkou je poslán dodavateli na detailní analýzu. V příloze 8 je zobrazen příklad reklamačního 

protokolu zasílaný společností dodavateli při každé neshodě. 

 Od této doby je dodavatel povinen začít s reklamačním procesem a do 14 dnů dodat 

kompletní 8D report s udáním příčiny, určením preventivních a nápravných opatření tak, aby se 

stejná chyba nemohla již opakovat v budoucnosti. Kompletní 8D report je poté předán 

zákazníkovi. Zodpovědný technik SQM zodpovídá za splnění veškerých akcí u dodavatele a 

stanovuje další akce k zajištění co nejvyšší jakosti dodávaných součástek. 
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5.  PRAKTICKÁ ČÁST 

 5.1  Analýza příčin reklamací  
 
 Pro analýzu reklamací byla použita data za období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008 a dále za 

období od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009.  

Protože se bude pracovat s daty dodavatelů významných jmen, jsou tito jednotliví dodavatelé  

označeni obecně velkými písmeny A, B, apod.   

 Data, která byla použita pro jednotlivé analýzy, byla čerpána z podnikového systému 

SAP. Jednotlivé neshody, vedoucí k reklamacím jsou dále rozděleny na následující: 

 neshody způsobené výrobou, 

 neshody způsobené dodavatelem, 

 neshody způsobené zákazníkem, 

 příčina neshody nenalezena. 

 

 5.2   Analýza reklamací v období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008 
 

 Analýza za období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008 byla provedena na základě již výše 

zmíněných dat z interního systému SAP. Nejdříve byl celkový počet neshod rozdělen do tabulky 

(viz tab. 1) a poté sestrojen graf pro lepší znázornění (viz graf 2). 

 

 
Tab. 1  Rozdělení neshod vedoucích k reklamacím v období  od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008 
 

Neshody  ks 

neshody způsobené dodavatelem  1312 

neshody způsobené výrobou  552 

neshody způsobené zákazníkem  55 

příčina neshody nenalezena  12 

celkem  1931 
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 Graf  2  Grafické rozdělení neshod vedoucí k reklamacím v období od 1. 8. 2007 
                         do 31. 7. 2008 
 

 Z grafu je patrné, že neshody, které byly způsobeny dodavateli, zapříčinily nejvyšší počet 

reklamací. V následujícím kroku bylo určeno 12 dodavatelů s nejvyšší četností neshod.  Množství 

neshod k jednotlivým dodavatelům je uvedeno v tabulce 2 a následně graficky znázorněno 

v grafu 3. 

                               Tab. 2  Počet neshod přiřazený k jednotlivým dodavatelům 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel  Počet neshod (ks) 
A  278 
B  202 
C  459 
D  19 
E  54 
F  21 
G  152 
H  15 
I  89 
J  3 
K  12 
L  8 
celkem  1312 
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Graf 3   Grafické znázornění počtu neshod přiřazené k jednotlivým dodavatelům  
 

 
 

   Z grafu je patrné, že dodavatel s nejvyšší četností neshod  je dodavatel C. Aby byla 

analýza objektivní a mohli bychom určit dodavatele, který má největší podíl na vzniku reklamací, 

je nutné brát v úvahu i hodnotu ppm, která je směrodatná pro hodnocení dodavatelů ve 

společnosti. 

  Hodnotu ppm určíme na základě množství dodaného materiálu a počtu neshod za dané 

období. Použijeme následující vzorec (1) : 

 

                     Ppm = (počet neshod / dodané množství materiálu) * 1 000 000              (1) 

 

 Tabulka 3 obsahuje přehled dodaného množství materiálu jednotlivých dodavatelů, který 

je následně graficky znázorněn (viz graf 4). 
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Tab. 3  Přehled dodaného množství materiálu jednotlivých dodavatelů za dané období 
 

Dodavatel  Množství materiálu (ks) 

A  140214224 
B  19996053 
C  32139078 
D  110108563 
E  77871179 
F  23394001 
G  11707503 
H  6301200 
I  11568512 
J  21135078 
K  19380390 
L  2801726 

 

 

 
Graf 4  Grafické znázornění dodaného množství materiálu jednotlivých dodavatelů 

 
 Na základě informací o dodaném množství materiálu a počtu neshod jednotlivých 

dodavatelů, byla vypočítána hodnota ppm (viz tab. 4). 
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         Tab. 4  Vypočítané hodnoty ppm jednotlivých dodavatelů 

Dodavatel  Počet neshod  Ppm 

A  278  13,90 
B  202  6,29 
C  459  3,27 
D  19  3,02 
E  54  2,31 
F  21  1,79 
G  152  1,38 
H  15  1,30 
I  89  1,14 
J  3  1,07 
K  12  0,57 
L  8  0,41 

 

            Pro určení nejhoršího dodavatele byl zpracován graf s hodnotami ppm a množstvím 

neshod jednotlivých dodavatelů (viz graf 5). 

 

 
 

Graf 5  Graf  závislosti hodnoty ppm na počtu neshod  
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            Z grafu je patrné, že nejvyšší četnost neshod, jak již bylo zmíněno, má dodavatel C. 

Protože je ale směrodatná hodnota ppm, vyhodnotili jsme jako nejhoršího dodavatele označeného 

písmenem A, který má celkový počet neshod za dané období 278 kusů a hodnotu ppm 13,9. 

Bylo nutné analyzovat možné příčiny neshod a navrhnout nápravná opatření ke snížení 

počtu neshod a tím snížit množství reklamací. 

    

 5.3  Analýza příčin reklamací dodavatele A 
 

    Abychom mohli vyhodnotit nejčetnější příčiny reklamací a v závěru navrhnout nápravná 

opatření ke snížení, byla použita interní data ze systému SAP, pomocí kterých jsme určili 

všechny příčiny neshod vyskytující se v daném období. Následně byla sestavena tabulka 

s celkovým počtem příčin neshod (viz tab 5). 

 
 
        Tab. 5  Přehled příčin neshod dodavatele A za  období  od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008 
 

Příčiny neshod  ks 

trhlina  184 
zkrat  42 
špatně naprogramována 
součástka  23 
špatná pájitelnost  14 
nesouměrné piny  12 

přetížená součástka  3 

celkem  278 
 
   

K určení životně důležité menšiny, byl použit Paretův diagram. K použití diagramu byla 

vytvořena potřebná tabulka se vstupními údaji kumulativních četností a relativních kumulativních 

četností v procentech (viz tab. 6). 
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        Tab. 6  Vstupní údaje pro sestrojení Paretova diagramu 

Příčiny neshod  Četnost  Kumulativní četnost
Relativní kumulativní 

četnost (%) 

trhlina  184  184  66.19 
zkrat  42  226  81.29 
špatně naprogramována 
součástka  23  249  89.57 
špatná pájitelnost  14  263  94.60 
nesouměrné piny  12  275  98.92 
přetížená součástka  3  278  100.00 

 

Na základě tabulky byl sestrojen Paretův diagram s použitím pravidla 80/20 

(viz graf 6).  

 

 

Graf 6  Paretův diagram příčin neshod dodavatele A 
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 Výsledek Paretovy analýzy poukázal na životně důležitou menšinu, kterou tvoří dvě 

příčiny neshod, trhlina a zkrat. V následujících kapitolách budou příčiny neshod podrobněji 

vysvětleny a následně implementována nápravná opatření.  

 

5.3.1  Určení příčin vzniku trhliny  
 
     
 Ve sledovaném období bylo zákazníkem reklamováno větší množství modulů, které 

pocházely z již instalovaných modulů ve vozidlech. Po obdržení modulů do společnosti byl 

sestaven tým, který se vždy skládá z pracovníků oddělení Q3, SQM a výroby, který následně 

provedl základní analýzu modulu, a bylo zjištěno, že za vznikem neshody je keramický 

kondenzátor (viz obr. 11). Následně byla provedena detailní analýza kondenzátoru na elektrické 

parametry a bylo zjištěno, že neodpovídají specifikaci.    

 

 
 

Obr. 11  Neshodný kondenzátor na desce plošných spojů 

 

 Protože vizuální kontrola neodhalila žádnou abnormalitu a nebylo možné určit možnou 

příčinu, bylo rozhodnuto informovat dodavatele o výskytu neshod a nastavit pravidelné 

videokonference, kde byly definovány další kroky a výměna dosavadních informací. Aby byl 

dodržen interní postup, byl vystaven reklamační protokol a součástky odeslány dodavateli.  Po 

následné analýze, kterou dodavatel provedl, byla potvrzena neshoda elektrických parametrů.  

Aby bylo možné provést další podrobnou analýzu, bylo nutné součástky z desky plošných 

spojů odpájet a následně odstranit jednotlivé pájecí plošky kondenzátoru (viz obr. 12). 
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Obr. 12  Kondenzátor před a po odstranění pájecích plošek 

 

 Následovala analýza struktury součástky pod mikroskopem pod větším zvětšením a byla 

zjištěna příčina neshody, trhlina ve vnitřní struktuře kondenzátoru (viz obr. 13). 

 

         
Obr. 13  Trhlina ve struktuře kondenzátoru 

 

 Na základě analýzy struktury a následným provedením simulačních testů, bylo 

dodavatelem zjištěno, že ke vzniku trhliny došlo z důvodu nečistoty, která se zachytila na jedné z 

vrstev během procesu laminace (viz obr. 14).  
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Obr. 14  Nečistota zachycena během procesu laminace 

 

 Po procesu laminace, během které se jednotlivé vrstvy na sebe ukládají, následovalo 

vypálení kondenzátoru, při kterém vznikla prázdná kapsa, která měla za následek postupný vznik 

trhliny (viz obr. 15). 

 

  
 

 

Obr. 15  Postupný vznik trhliny po procesu vypalování 

 

 Během tepelné zátěže, ke které dochází při procesu pájení na desku plošných spojů, se 

trhlina nadále zvětšovala. Zbytek pájecí pasty postupně pronikal do této trhliny a v závěru došlo k 

postupnému spojení opačných pólů (viz obr. 16).  Výsledkem byla změna parametrů součástky a 

následný výpadek u konečného zákazníka. 

 

 

 

 

Nečistota 

Prázdná kapsa 

Postupný vznik 
trhliny 

Elektroda 

Dielektrikum 
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Obr. 16  Spojení opačných pólů následkem zvětšení trhliny 

 

            Protože součástky byly reklamovány zákazníkem a neshody nebyly odhaleny na 

konečném testu ve společnosti, bylo nutné nastavit okamžité akce, které by zajistily odhalitelnost 

případných dalších neshod. Po pravidelných videokonferencích a návštěvách u dodavatele, bylo 

jako nejefektivnější řešení navrženo implementovat test na tepelné zatížení. Tento test by měl 

potencionálně odhalit část případných neshod. Protože zavedení testu znamená i časovou 

náročnost, které není možné implementovat na delší časový úsek či jako 100 % nápravné 

opatření, bylo nutné co nejdříve navrhnout trvalé nápravné opatření.   

   

5.3.2  Návrh  a implementace nápravných opatření pro zamezení výskytu 
trhlin a zhodnocení efektivity po jejich zavedení            

                              
 Byl proveden následný audit procesu u dodavatele, kterého se zúčastnil již stanovený tým 

ze společnosti, a pomocí brainstormingu byly vyčleněny části procesu, které jsou nejvíce 

rizikové, pro výskyt nečistoty. Bylo navrženo implementovat sací zařízení do části procesu 

laminování (viz obr. 17).  
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Obr. 17  Implementace sacího zařízení v procesu laminace a tisku 

 

Pro vyhodnocení efektivity byly využity interní data pro výpadkovost pro následné časové 

období a bylo zjištěno, že trend počtu neshod klesl, ale nebyla zajištěna 100% účinnost.  

 Pro zajištění dalšího opatření bylo pomocí opětovného brainstormingu a následných 

simulačních testů implementováno další sací zařízení v části procesu tisku. Opět bylo provedeno 

zhodnocení efektivity pro následné období. Na základě výsledků vyhodnocení bylo zhodnoceno 

opatření jako účinné a po zavedení nápravného opatření se již chyba nevyskytla. V grafu 7 je 

znázorněn trend výskytu neshod za zhodnocené období včetně vyznačení implementace 

nápravných opatření.      
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Graf 7  Efektivita nápravných opatření ve sledovaném období   

 

5.3.3  Určení příčin vzniku zkratu 
 
 Druhou příčinou neshod patřící do životně důležité menšiny byl stanoven zkrat mezi piny 

procesoru, který byl odhalen na konečném elektrickém testu ICT ve společnosti. Opět byl 

stanoven tým, který pomocí brainstormingu stanovil nutné akce k zamezení opětovnému 

možnému výskytu a dalšímu postupu řešení. Pro stanovení možné příčiny byla provedena 

vizuální a elektrická analýza. Během vizuální kontroly pod mikroskopem byl zjištěn výskyt 

vodivého vlákna mezi dvěma piny (viz obr. 18).  
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Obr. 18  Vodivé vlákno mezi dvěma piny 

 

Jako okamžité opaření byla stanovena 100% vizuální kontrola všech dodávek.  Paralelně 

byl stanoven interní audit procesu s cílem stanovit případnou příčinu výskytu neshody ve výrobě 

společnosti. Pomocí brainstormingu a výsledku auditu byla tato možnost vyloučena. Pro detailní 

analýzu a stanovení příčin neshody bylo nutné neshodné součástky odeslat dodavateli a vytvořit 

reklamační protokol.  

Dalším krokem byl pomocí stanoveného týmu ze společnosti a týmu představitelů ze 

strany dodavatele použit Ishikawův diagram k určení možných příčin vzniku vodivého vlasce ve 

výrobním procesu u dodavatele (viz příloha 9). Dále byla provedena chemická analýza vodivého 

vlasce, při které se zjistila přítomnost mosazi. Na základě vyhodnocení Ishikawova diagramu a 

již zmíněných výsledků chemické analýzy bylo určeno, že vlákno pochází z elektrody v procesu 

pokovování, které má stejnou strukturu materiálu a bylo potvrzené opotřebení na elektrodě. 

 Dále byla využita metoda 5 Proč pro bližší určení příčiny (viz příloha 10). Pomocí metody 

5 Proč bylo zjištěno, že příčinou vzniku vodivého vlákna byla špatná poloha mosazné elektrody 

v procesu pokovování, při kterém došlo ke tření s ocelovým posuvným pásem. 

 Příčinou špatné pozice, bylo nesprávné umístění elektrody pracovníkem údržby během 

preventivní výměny z důvodu nespecifikované správné pozice elektrody.  
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5.3.4  Návrh  a implementace nápravných opatření pro zamezení výskytu 
zkratu a zhodnocení efektivity po jejich zavedení            

 
 Pro efektivní nápravné opatření byla zavedena metoda Poka Yoke, kdy byl využit 

speciální vymezovač, který zabezpečil umístění mosazné elektrody pouze na správnou pozici. 

Dále byla zavedena pravidelná denní kontrola pozice a zvýšená frekvence celkové údržby stroje. 

 Pro vyhodnocení efektivity nápravných opatření, byla ve společnosti zvýšená vstupní 

kontrola po dobu třech měsíců, během které byla provedena 100% vizuální kontrola pinů. Na 

základě vyhodnocení interních dat o výpadkovosti a na základě provedeného auditu u dodavatele 

bylo opatření stanovené jako účinné (viz graf 8). 

 

 
Graf 8  Efektivita nápravných opatření ve sledovaném období 

 

 5.4   Analýza reklamací v období  od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009 
 
 

Analýza za období od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009 byla provedena opět na základě interních 

dat ze systému SAP.  Nejdříve byl celkový počet neshod rozdělen do tabulky (viz tab. 7), a poté 

sestrojen graf pro lepší znázornění (viz graf 9). 
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Tab. 7  Rozdělení neshod vedoucí k reklamacím v období  od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009 

 
Neshody  ks 

neshody způsobené dodavatelem  543 

neshody způsobené výrobou  156 

neshody způsobené zákazníkem  52 

příčina neshody nenalezena  5 

celkem  756 
 
 

 
 

Graf  9  Grafické rozdělení neshod vedoucí k reklamacím za dané období 
 

 Z grafu je patrné, že neshody, které byly způsobeny dodavateli, zapříčinily nejvyšší počet 

reklamací. V následujícím kroku byl určen dodavatel s nejvyšší četností neshod.  Množství 

neshod k jednotlivým dodavatelům je uvedeno v tabulce 8 a následně graficky znázorněno 

v grafu 10. 
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                               Tab. 8  Počet neshod přiřazený k jednotlivým dodavatelům 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Graf 10   Grafické znázornění počtu neshod přiřazené k jednotlivým dodavatelům  
 
 
 

Z grafu je patrné, že dodavatel s nejvyšší četností neshod je dodavatel B. Opět jsme vzali 

v úvahu i hodnotu ppm, která je směrodatná pro hodnocení dodavatelů ve společnosti. 

 Hodnotu ppm pro jednotlivé dodavatele jsme vypočetli dle již dříve zmíněného vzorce. 

Tabulka 9 obsahuje přehled dodaného množství materiálu jednotlivých dodavatelů, který je 

následně graficky znázorněn (viz graf 11). 

Dodavatel  Počet neshod (ks) 
A  74 
B  128 
C  36 
D  15 
E  81 
F  62 
G  8 
H  53 
I  47 
J  27 
K  3 
L  9 
celkem  543 
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Tab. 9  Přehled dodaného množství materiálu jednotlivých dodavatelů za dané období 
 

Dodavatel  ks 

C  80214556 
I  77871179 
E  41294001 
A  39996012 
H  31568512 
F  24912503 
L  19380390 
B  19139125 
J  9801787 
D  7301267 
G  3568563 
K  1135078 

 

 

 
Graf 11  Grafické znázornění dodaného množství materiálu jednotlivých dodavatelů 

 

 

 Na základě informací o dodaném množství materiálu a počtu neshod jednotlivých 

dodavatelů, byla vypočítána hodnota ppm (viz tab. 10). 
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            Tab. 10  Vypočítané hodnoty ppm jednotlivých dodavatelů 

Dodavatel  Počet neshod  Ppm 

A  74  1,85 
B  128  6,69 
C  36  0,45 
D  15  2,05 
E  81  1,96 
F  62  2,49 
G  8  2,24 
H  53  1,68 
I  47  0,60 
J  27  2,75 
K  3  2,64 
L  9  0,46 

 

            Pro určení nejhoršího dodavatele byl zpracován graf s hodnotami ppm a množstvím 

neshod jednotlivých dodavatelů (viz graf 12). 

 

 
 

Graf 12  Graf  závislosti hodnoty ppm na počtu neshod  
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  Z grafu je patrné, že nejvyšší četnost neshod, jak již bylo zmíněno, má dodavatel B. 

Nejvyšší hodnotu ppm = 6,69 má opět dodavatel B s  počtem 128 neshod. V dalším kroku bylo 

nutné analyzovat možné příčiny neshod a opět navrhnout nápravná opatření ke snížení počtu 

neshod a snížit počet reklamací. 

5.5  Analýza příčin reklamací dodavatele B 
 
 
 Na základě interních dat ze systému SAP jsme získali přehled o nejčetnějších příčinách 

reklamací za sledované období, na základě kterých byla sestavena tabulka s názvy a celkovým 

počtem těchto příčin (viz tab. 11). 

 

Tab. 11  Přehled příčin neshod dodavatele B za období  od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009 
 

Příčiny neshod  ks 

součástka bez oscilace  89 
součástka bez proudu  18 
špatný logický obvod  8 
zkrat na vinutí trafa  6 
nesouměrné piny integrovaného obvodu  5 

zkrat na logickém obvodě  2 

celkem  128 
 

 Pro určení životně důležité menšiny byl použit Paretův diagram. Pro sestrojení Paretova 

diagramu byla sestavena tabulka s hodnotami kumulativních četností a relativních kumulativních 

četností v % (viz tab. 12). 

 

   Tab. 12  Vstupní údaje pro sestrojení Paretova diagramu 

Příčiny neshod  četnost 
kumulativní 
četnost 

Relativní kumulativní 
četnost (%) 

součástka bez oscilace  89  89  69.53125 
součástka bez proudu  18  107  83.59375 
špatný logický obvod  8  115  89.84375 
zkrat na vinutí trafa  6  121  94.53125 
nesouměrné piny integrovaného obvodu 5  126  98.4375 
zkrat na logickém obvodě  2  128  100 
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        Na základě sestavené tabulky se vstupními daty byl sestrojen Paretův diagram (viz graf 13). 

 

 
 Graf 13  Paretův diagram příčin neshod dodavatele B 

 

K určení životně důležité menšiny bylo zvoleno Paretovo pravidlo  80/20. Výsledek 

Paretovy analýzy poukazuje na dvě příčiny neshod: 

 

o  součástka bez oscilace, 

o  součástka bez proudu. 

 

 



 

46  

5.5.1  Určení příčin vzniku součástky bez oscilace 

 
 Ve sledovaném období bylo vráceno zákazníkem celkem 89 rezonátorů (viz obr. 19), 

jejichž výpadek nastal v poli, tedy již v aplikaci na vozidlech. Po přijetí součástek na oddělení Q3 

byl sestaven tým všech dotčených oddělení a provedena základní analýza součástek, kdy bylo 

potvrzeno, že všechny dotčené součástky postrádají oscilaci. Pomocí brainstormingu byla 

provedena analýza stávajícího procesu a vyhodnoceno, zda byla možná příčina způsobena 

procesem výroby ve společnosti. Neshodné součástky byly otestovány na ICT testu, který je 

jednoznačně vyhodnotil jako nefunkční. Protože proces výroby ve společnosti byl vyhodnocen 

jako stabilní a neshoda byla zpětně vyhodnocena na konečném testu jako nefunkční, byla nutná 

detailní analýza součástek dodavatelem.  

 

 
Obr. 19  Neshodný rezonátor vrácený zákazníkem 

 

 Byl vystaven reklamační protokol a neshodné součástky odeslány dodavateli. 

Po prvotní analýze elektrické charakteristiky a následného rentgenu byla neshoda potvrzena a 

bylo nutné určit možné příčiny neshody.   

Byly nastaveny pravidelné videokonference, při kterých se vyhodnocovaly dosavadní 

výsledky analýz a další kroky, které byly nutné k určení příčin neshody. Protože rentgenová 

analýza neobjevila žádnou abnormalitu, bylo dodavateli doporučeno použít elektronový 

mikroskop pro hlubší analýzu. Výsledkem bylo objevení pravděpodobné příčiny. Bylo objeveno 

neznámé kovové těleso ve struktuře (viz obr. 20). 
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Obr. 20 Analýza pomocí elektronového mikroskopu 

 

 Následnou analýzou na spektrometru bylo určeno, že kovovou částicí je hliník. Tento 

výsledek byl potvrzen i na dalších neshodných součástkách. Pro určení příčiny vniku částice do 

struktury součástky byl sestaveným týmem ze společnosti proveden audit procesu u dodavatele. 

Protože jediná část procesu, kde se nachází hliník, byl proces kontaktování drátků, byl audit 

zaměřen především na tuto část procesu. Výsledkem bylo objevení zbytku prachu hliníku na 

kontaktovacím stroji (viz obr. 21).  

 

 
Obr. 21  Kontaktovací stroj 

 

základová deska součástka 
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 K určení příčiny vzniku hliníkového prachu byl pomocí brainstormingu použit Ishikawův 

diagram (viz příloha 11). Na základě výsledku brainstormingu a vytvořeného diagramu byla 

určeno, že ke vniku hliníkového prachu dochází z důvodu nesouměrného průměru drátu. Pro 

bližší určení příčiny byla použita metoda 5 Proč (viz příloha 12). Jako příčina neshody byl 

stanoven nesouměrný průměr použitého hliníkového drátu po celé jeho délce. To mělo za 

následek vznik hliníkového prachu, který vznikl při průtahu drátu podavačem a v případě, kdy 

byl průměr jiný než-li byl specifikován, docházelo při styku podavače a drátu k tření a tím vzniku 

hliníkového  prachu. 

 V dalším kroku bylo nutné určit příčinu, proč nebyla neshoda zachycena na konečném 

testu u dodavatele. Opět byla použita metoda 5 Proč (viz příloha 13) a výsledek brainstormingu 

poukázal na nedostatečné pokrytí koncového testu. 

      

 

 5.5.2  Návrh  a implementace nápravných opatření pro eliminaci výskytu 
součástek bez oscilace a zhodnocení efektivity 

  
 Pro zamezení vzniku hliníkového prachu bylo nutné zaručit, aby průměr drátu byl 

rovnoměrný po celé jeho délce. Proto byl zaveden systém Poka Yoke, a to konkrétně speciální 

přípravek se specifickým průměrem, kdy se 100% kontroluje každá dávka drátu před jeho 

navinutím na roli. Dále bylo třeba nastavit konečný test tak, aby případná neshoda byla odhalena 

již u dodavatele a eliminovalo se jeho případné dodání do společnosti. Na základě simulace byl 

test nastaven na 70V. Protože ani ve společnosti nebyla neshoda zachycena, zavedl se stejný 

konečný test i ve výrobě společnosti. 

Efektivita  nápravných opatření je znázorněna v grafu 14. 
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  Graf 14  Efektivita nápravných opatření ve sledovaném období 

 

 Z grafu je patrné, že se neshody vyskytly i po zavedení nápravných opatření. Tento 

výskyt neshod, označen modrými sloupci byl detekován již u dodavatele na konečném testu a 

součástky pocházely z výrobních dávek ještě před zavedením nápravných opatření. Ze strany 

společnosti bylo nutné konstatovat, že nápravné opatření bylo efektivní a další neshody se již 

nevyskytly. 

 

5.5.3  Určení příčin vzniku součástky bez proudu 
 
 Další příčinou neshod ve sledovaném období bylo trafo bez proudu. Protože byly 

součástky zachyceny na ICT testu, nebylo nutné zahájit okamžitá opatření směrem k zákazníkovi. 

Součástky byly ve společnosti přijaty na oddělení SQM a následně přeměřeny. Bylo patrné, že 

součástky nemají proud a následovala vizuální kontrola, která odhalila přerušení vinutí drátu (viz 

obr. 22). 
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Obr. 22 Přerušený drát vinutí na trafu 

 

 Byl proveden audit procesu ve společnosti s cílem zjistit, zda-li je možné, že příčinou 

neshody je některá z částí procesu. Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že v procesu 

nedochází ke kontaktu s trafem, protože je plně automatický a byl následně proveden audit ve 

skladu. Nebyly nalezeny žádné nedostatky a součástky byly následně poslány dodavateli na 

analýzu včetně vystaveného reklamačního protokolu. 

 Analýza potvrdila prvotní výsledky ve společnosti. Po následném interním auditu procesu 

u dodavatele a na základě použití metody 5 Proč (viz příloha 14) bylo zjištěno, že k poškození 

dochází během manipulace ve výrobě před procesem vinutí drátu na trafo. Drát, který je dodáván 

subdodavatelem navinutý na cívce (obr. 23) nebyl dostatečně chráněn před možným poškozením 

při manipulaci ve výrobě. 

 

 
Obr. 23 Cívka s drátem  
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5.5.4   Návrh  a implementace nápravných opatření pro eliminaci výskytu 
součástek bez proudu 

 
 Jednotlivé cívky s drátem jsou dodávány dodavateli v kartónovém balení, následně 

vybalovány a pokládány do regálů. Cívky nebyly chráněny, a proto byly navrženy speciální 

nádoby, ve kterých jsou jednotlivé cívky uskladněny až do procesu samotného vinutí na trafo 

(obr. 24). 

 

 
Obr. 24 Cívka s drátem ve speciální nádobě 

 

 

 Po implementaci nápravných opatření se neshoda již nevyskytla, proto byla efektivita 

vyhodnocena jako účinná (viz graf 15). 
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Graf 15  Efektivita nápravných opatření ve sledovaném období 
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6. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

 

 Protože výroba elektronických součástek představuje širokou škálu výrobních procesů a 

technologií, které jsou velice složité a komplexní, není možné předejít veškerým neshodám. 

 Je samozřejmostí, že je kladen velký důraz na eliminaci možných neshod již v procesu, 

ale je třeba také dbát na to, aby byly možné neshody odhaleny ještě před odesláním zákazníkovi. 

Musíme brát v úvahu i to že náklady na neshody zapříčiněné dodavatelem mohou být vysoké a to 

jak z hlediska provedených analýz, které jsou velice nákladné, tak i nákladů u zákazníka. 

 Je nutné neustále komunikovat s dodavatelem a společně navrhovat nové zlepšování 

stávajících procesů. Na základě získaných zkušeností při vypracování této bakalářské práce jsem 

navrhl některá menší zlepšení, která by mohla pomoci snížit počet neshod a tím také snížit počet 

reklamací. 

 

o Pravidelné vyhodnocování nejhoršího dodavatele na měsíční bázi. Doposud bylo 

hodnocení prováděno čtvrtletně. Častější hodnocení dodavatelů by poskytlo možnost 

mít přehled, u kterého dodavatele je nutné pracovat na zlepšení  procesu výroby. 

 

o Nastavení procesů zlepšování u dodavatelů. Je nutné, aby každý dodavatel sám navrhl, 

jaké je nejslabší místo v procesu a kde je možné proces zlepšit. Následně by měl být 

vypracován plán zlepšení včetně časového harmonogramu. Neustálé zlepšování je 

základem předcházení možných neshod. Není pravidlem, že dodavatel, který nemá 

časté nebo jakékoliv neshody, má stabilní proces. Je nutné neustále hledat zlepšení 

v procesu výroby u každého dodavatele, proto je potřeba, aby návrhy na zlepšování 

byly navrhovány na pravidelné bázi. 

 
 

o Častější audity procesů výroby. Audity jsou prováděny většinou na základě změn 

v procesu, kvalitativních problémů nebo v průběhu dvou let. Častější audit procesů by 

mohl odhalit potenciální problém ve výrobě. 
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 7. ZÁVĚR   

 

 Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na nejčastější příčiny vzniku reklamací za 

sledované období pomocí nástrojů řízení jakosti a dále se podílet společně s dodavatelem na 

návrhu nápravných opatření k eliminaci neshod a tím i počtu reklamací. 

 V teoretické části jsou popsány základní pojmy a následně základní nástroje 

managementu jakosti, které byly použity v praktické části této práce. Dále je popsána stručná 

charakteristika a historie společnosti a také současný stav řízení neshod.  

 V praktické části byly vyhodnoceny dvě období, kdy pomocí získaných interních dat ze 

systému SAP o neshodách a dodaného množství, byly určeny nejčetnější neshody a hodnoty 

ppm. Pomocí Paretovy analýzy a na základě  dat byl určen nejhorší dodavatel a následně i 

nejčetnější neshody, které zapříčinily vysoký počet reklamací. 

 Na základě komunikace a brainstormingu s dodavateli, byly analyzovány jednotlivé 

neshody a určeny příčiny jejich vzniku a  použity nástroje managementu jakosti jako je 

Ishikawův diagram či metoda 5 Proč. Pomocí simulací, brainstormingu ale také zkušeností 

jednotlivých pracovníků, kteří se na řešení problémů podíleli, byla navržena nápravná opatření k 

odstranění jednotlivých příčin. 

 Po implementaci nápravných opatření byla zhodnocena efektivita daných opatření. 

 

 V období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008 byly jako nejpravděpodobnější příčiny vzniku 

neshod určeny tyto: 

 

 trhliny v kondenzátorech, způsobené nečistotou zachycenou na vrstvě během procesu 

laminace výroby součástky. Na základě simulací bylo zavedeno jako nápravné opatření 

nejdříve sací zařízení pro proces laminování, které snížilo počet neshod, ale k úplné 

eliminaci neshod nedošlo, proto bylo zavedeno druhé sací zařízení i pro proces tisku. Na 

základě vyhodnocení efektivity bylo nápravné opatření označeno jako úspěšné, 

 zkrat mezi piny procesoru, způsobené nesprávnou polohou elektrody zapříčiněné 

pracovníkem údržby během preventivní výměny. Jako nejlépe vyhovující nápravné 

opatření byla použita metoda Poka Yoke, kdy byl využit speciální přípravek neboli 
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vymezovač, který by zabránil špatnému umístění elektrody. Na základě vyhodnocení 

efektivity bylo nápravné opatření označeno jako úspěšné. 

 

           V období od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009 byly nejpravděpodobnějšími příčinami vzniku 

neshod tyto: 

 

 součástka bez oscilace, kdy příčinou vzniku byl nesouměrný průměr hliníkového drátu, 

kdy při průtahu drátu podavačem vznikl hliníkový prach. Byla použita metoda Poka 

Yoke, kdy byl využit speciální přípravek se specifickým průměrem, kdy se 100% 

kontroluje každá dávka drátu před jeho navinutím na roli. Dále bylo třeba nastavit 

konečný test tak, aby případná neshoda byla případně odhalena na konci výrobní linky, 

 součástka bez proudu, vzniklá nesprávnou manipulací před procesem vinutí. Bylo 

implementováno nápravné opatření, kdy se cívky s drátem ukládají do speciálních nádob, 

aby bylo zabráněno případnému poškození drátu. Na základě vyhodnocení efektivity 

bylo nápravné opatření označeno jako úspěšné. 

 

            V závěru práce jsou uvedeny návrhy dalších nápravných opatření, které by mohly pomoci 

snížit počet neshod. Pokud by se tyto kroky implementovaly, je patrné, že počet reklamací by se 

snížil. Je však nutná neustálá komunikace s dodavatelem a pravidelné vyhodnocování 

dosavadních výsledků společné práce.    
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Příloha 1:  8D report 
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Příloha 3:  Výběr dodavatele 



                      
 
 
   
 
 
 

Datum
I8D č.

Datum
Kam

NR (notification report) SQM technik

datum
datum
datum
datum

Materiál

MLFB

Poznámka

Stav revize
Datum posl. oper.

Vyplňuje MQ nebo Správce šrotace

KDO řeší - jméno

Zařízení

QP projektu

Důvod blokace/
popis chyby
KDO zablokoval

Způsob zpracování

KDO převedl Materiálový doklad

Vyplňuje QMC technik (pouze v případech reklamace materiálu dodavateli)
QN (Quality Notification)

materiálový doklad
materiálový doklad

Odeslání dodavateli (ks)
Převod na QSPM/E (ks)
Šrotace (ks) číslo zakázky

!  Z A B L O K O V Á N O  !   zákaz manipulace
Informace dodá výroba

Šarže
Počet 
kusů

Poslední operace 

KDO řeší - oddělení

Odkud

Poznámka
Vrácení do výroby (ks) materiálový doklad

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 4:  Blokovací štítek 



                      
 
 

 
 

Příloha 5:  Řízení neshodné součástky z výroby a vstupní kontroly [17] 



 
 

 
Příloha 5:  Řízení neshodné součástky z výroby a vstupní kontroly, pokračování [17] 

 



 
 

Příloha 6:  Interní report CARS 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 7:  Řízení neshodné součástky od zákazníka [17] 



 
 

 
Příloha 7:  Řízení neshodné součástky od zákazníka, pokračování [17] 

 



                     
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., 744 01 Frenštát p.R.  

Department SV FST P SQM  

Non Conformance Report 1000027482 / Plant Frenštát p.R.  

Priority Level: Priority 

Designation Supplier ID : 
 
Supplier product no.:  
Material No.:  
Rev. : 

1300014968 Temp: 85,000 °C  Origin: CC zero km (SQA)  

Notification No.: 
Failure Description: 
Failure Pos. qty.  

Office Address: Continental 
Automotive Systems CzechRepublic 
s.r.o.Kopanská 1713744 01 Frenštát 
pod RadhoštìmTel. +420 556 881 111 

After receiving of this complaint we require a confirmation and an open 8D-report during the next 24 hours.  

In order to meet target of Zero Defects and to avoid future re-occurence , Continental Automotive expects 
implementation, verification, and control of effective Poka Yoke systems. Evidence of the successful implementation 
of such systems (i.e. pictures / photos) shall be provided latest with step 6 of your 8D report.  

Please be aware that Continental Automotive will perform random on-site reviews, on a short notice, to verify the 
effectiveness of your implemented corrective actions including the review of your Control Plan, FMEA and the 
transfer of the lessons learnt to associated processes / products.  

A completed 8D Report shall be submitted by 

Příloha 8:  Reklamační protokol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Příloha 9:  Ishikaw
ův diagram

 k určení příčiny vzniku vodivého vlákna 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 10:   Použití metody 5 Proč k určení příčiny vzniku vodivého vlákna  

 

Vodivé vlákno 
přítomné mezi piny 

Vlákno spadlo do 
pokovovací lázně 

Vodivé vlákno vzniklo a 
následně se uvolnilo třením 
mezi mosaznou elektrodou a 

ocelovým pásem 

Špatná pozice mosazné 
elektrody v procesu 

pokovování 

Nesprávně umístěná elektroda 
ve stroji pracovníkem údržby  

Proč?

Proč? 

Proč? 

Proč?

Nespecifikovaná správná 
pozice elektrody 

Proč?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 

    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     

Příloha 11:  Ishikaw
ův diagram

 k určení příčiny vzniku součástky bez oscilace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 12: Použití metody 5 Proč k určení příčiny vzniku součástky bez oscilace 

 

Součástka bez oscilace 

Elektrický obvod 
součástky zkratovaný 

Hlinkový prach na součástce 

Hliníkový prach upadl na 
součástku z kontaktovacího 

stroje 

Hliníkový prach usazen na 
kontaktovacím stroji 

Proč? 

Proč?

Proč? 

Proč?

Proč?

Hiníkový prach vytvářen při 
styku drátu a podavače drátu 

Proč?

Nesouměrný průměr 
drátu po celé jeho 

délce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 13:   Použití metody 5 Proč k určení příčiny špatné detekce součástky 

 

Součástka bez oscilace  

Součástka nebyla 
vyhodnocena koncovým 

testem jako neshodná 

Koncový test nebyl schopný 

neshodu detekovat 

Koncový  test na elektrickou 
charakteristiku nastaven na 

50V 

Nastavení 50V na testu 
byl nedostačující  

Proč? 

Proč? 

Proč?

Proč?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 14:   Použití metody 5 Proč k určení příčiny součástky bez proudu 

 

Součástka bez proudu 
 

Vodivost drátu na vinutí 
přerušena  

Fyzické poškození drátu 

Nesprávná manipulace 
s cívkou navinutého drátu

Nedostatečná ochrana 
cívky 

Proč? 

Proč? 

Proč?

Proč?
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