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ABSTRAKT 

 

Název diplomové práce: Analýza příčin reklamací se zaměřením na opakované reklamace. 

Cílem diplomové práce je návrh a aplikace opatření, vedoucích ke sníţení počtu 

reklamací a zamezení vzniku opakovaných reklamací. V teoretické části jsou popsány obecné 

principy řešení reklamací a poţadavky oborových standardů VDA. Tato část obsahuje i 

stručnou charakteristiku analyzované společnosti. 

Praktická část je věnována stručnému popisu výroby, analýze řízení neshodného 

výrobku a reklamačnímu řízení. V další části jsou navrţena a provedena opatření k zamezení 

vzniku neshod a reklamací. Závěr práce je zaměřen na analýzu stavu po realizaci navrţených 

opatření a je doplněn o další doporučení.   

 

Klíčová slova: kvalita, řízení neshody, stíţnosti zákazníka, řešení problému, nápravné 

opatření, prevence problému    

 

 

ABSTRAKT 

Diploma Thesis: Analysis of the Cause of Claims Focused on the Repeated Ones. 

 

The aim of the thesis is to design and apply measures leading to reduce a number  

of reclamation together with the prevention from not happening again.  

The theoretical part describes general principles for resolving complaints and requirements  

of the industry standards of VDA. This section contains a brief description of the analyzed 

company. The practical part is devoted to a brief description of the production, the control  

of nonconformity analysis and complaints procedure.  

In following parts the measures are designed and implemented to prevent the repeated 

complaints and reclamation. The conclusion focuses on the analysis of the state after 

implementation of  proposed measures followed by additional recommendations.  

 

Keywords: Quality, Control of Nonconformity, Customer Claims, Problem Solving, 

Corrective Action, Preventing Problems 
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ZÁKLADNÍ POJMY DLE ČSN EN ISO 9000:2006  

 

Kvalita - stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik. 

Poţadavek - potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou 

závazné. 

Zákazník - organizace nebo osoba, která přijímá produkt. 

Spokojenost zákazníka - vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho poţadavků. 

Způsobilost je schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který splní 

poţadavky na tento produkt.     

Proces - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

vstupy na výstupy. 

Produkt - výsledek procesu. 

Postup - specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu. 

Charakteristika; znak - rozlišující vlastnost. 

Charakteristika kvality - inherentní charakteristika produktu, procesu nebo systému týkající se 

poţadavku. 

Sledovatelnost - schopnost vysledovat historii, pouţití nebo umístění toho, co je předmětem 

úvah. 

Shoda - splnění poţadavku. 

Neshoda - nesplnění poţadavku. 

Vada - nesplnění poţadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému pouţití. 

Preventivní opatření - opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné neţádoucí 

potenciální situace. 

Opatření k nápravě - opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné neţádoucí 

situace. 

Náprava - opatření k odstranění zjištěné neshody. 

Vyřazení - opatření provedené na neshodném produktu, aby se zabránilo jeho původně 

zamýšlenému pouţití. 

Výjimka - povolení pouţít nebo uvolnit produkt, který nevyhovuje specifikovaným 

poţadavkům. 

Povolení odchylky - povolení, vydané před realizací, odchýlit se od původně specifikovaných 

poţadavků na produkt. 

Uvolnění - povolení k postoupení do další etapy procesu. 



Specifikace - dokument, v němţ jsou stanoveny poţadavky. 

Kontrola; inspekce - hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti 

měřením, zkoušením nebo srovnáváním [12]. 
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ÚVOD 

 

Faktory úspěšnosti společnosti netvoří jen kvalitní produkty dodávané ve správném 

mnoţství a čase, ale i schopnost přizpůsobit se novým podmínkám na dynamické trhu a 

pruţná reakce na poţadavky zákazníků.  

Neplnění poţadavku zákazníka podle výrobních specifikací vede k výtkám, 

stíţnostem, a v nejhorším případě, i k reklamacím. Reklamace znamenají pro společnost 

ztrátu finančních zdrojů a mnohdy i ztrátu zákazníka.  

Snahou kaţdé společnosti by mělo být dosaţení stavu, kdy by se minimalizovala 

moţnost průniku neshodného výrobku k zákazníkovi. K tomu mohou pomoci správně 

nastaveny a efektivně řízeny veškeré podnikové procesy.  

Procesní přístup vede k optimalizaci vykonávaných činností a přispívá k jejich 

neustálému zlepšování. Jednotlivé činnosti v procesu jsou navzájem propojeny a logicky 

seřazeny. 

Podstatnou částí dobře fungujícího systému zabezpečování kvality je řízení 

neshodných výrobků. Mezi další důleţité procesy se řadí i reklamační řízení, které má za úkol 

vypořádání a řešení vzniklého nedostatku. 

Pro udrţení a zlepšování způsobilosti procesu a pro splnění všech poţadavků 

zákazníků je potřeba vhodnými metodami neustále vyhodnocovat procesy a jejich postupy, 

analyzovat závady a provádět vhodná nápravná opatření.  
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1. TEORETICKÝ ZÁKLAD ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

Problémy v podobě stíţností zákazníků, opravy výrobků, neshody a odchylky od 

poţadavků, opakující se přepracování a vysoká zmetkovitost výrobků se promítají do ztrát 

času, zdrojů a financí. Nedostatky v plnění poţadavků mají značný vliv na důvěru, 

spokojenost a loajalitu zákazníků [3]. 

 

Seznámení s teoretickými východisky dané problematiky, poţadavky normy ISO řady 

9000, odvětvových standardů německého automobilového průmyslu VDA a vymezení 

základních pojmů, které budou v této diplomové práci opakovaně pouţívány, je uvedeno 

v následující kapitole. 

 

1.1 Zásady managementu kvality 

 

Řízení kvality bylo dříve chápáno jako kontrola spočívající v porovnání produktů 

s technickým předpisem, specifikací, normou nebo etalonem. Produkty se rozdělovaly na 

shodné nebo neshodné. 

V pozdějších letech se rozvíjely metody a postupy preventivního řízení kvality 

produktů (Shewhartův regulační diagram) a metody následné výběrové kontroly (statistické 

přejímací plány). Péče o kvalitu se přesouvá do předvýrobní fáze. Vznikaly statistické a 

matematické metody hodnocení úrovně dosaţené kvality a jednoduché nástroje pro hodnocení 

dat a třídění informací. 

Ucelený pohled na uplatňování a provozování efektivních systémů managementu 

kvality nabídly normy souboru ISO 9000 [4]. 

Standardy ISO řady 9000 mají univerzální platnost, jsou pouţitelné v jakékoliv 

organizaci.  Odvětvové standardy jsou náročnější, tzn., ţe kladou přísnější poţadavky na 

systém managementu  kvality něţ normy řady ISO 9000. Koncepce odvětvových standardů 

dle VDA zvyšují poţadavky na systém kvality u dodavatelů automobilového průmyslu. Musí 

se jimi řídit a dodrţovat všichni subdodavatelé v dodavatelském řetězci výrobního odvětví 

[6].  
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1.1.1 Osm zásad managementu kvality dle ISO 9000 

 

Má-li být organizace úspěšná, je zapotřebí, aby byla vedena a řízena systematicky, 

s cílem zvyšování výkonnosti a spokojenosti zainteresovaných stran. Principy managementu 

kvality specifikují těchto osm důleţitých zásad:  

 

Zaměření na zákazníka - organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají rozumět 

současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich poţadavky a snaţit se předvídat 

jejich očekávání.  

Vedení a řízení lidí – vedoucí osobnosti prosazují soulad účelu a zaměření organizace. Mají 

vytvářet a udrţovat interní prostředí, v němţ se mohou lidé plně zapojit při dosahování cílů 

organizace. 

Zapojení lidí – lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení 

umoţňuje vyuţít jejich schopnosti ve prospěch organizace. 

Procesní přístup - poţadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a 

související zdroje řízeny jako proces. 

Systémový přístup k managementu - identifikování, porozumění a řízení vzájemně 

souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při 

dosahování jejich cílů. 

Neustálé zlepšování – neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým 

cílem organizace. 

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech - efektivní rozhodnutí jsou zaloţena na 

analýze údajů a informací. 

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy - organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí 

a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu [12]. 

 

1.1.2 Management kvality dle VDA 

 

Koncepce odvětvových standardů dle VDA zvyšují poţadavky na systém kvality u 

dodavatelů automobilového průmyslu. Musí se jimi řídit a dodrţovat je všichni subdodavatelé 

v dodavatelském řetězci výrobního odvětví. Odvětvové standardy jsou přísnější a náročnější 

neţ poţadavky definované všeobecně platnými normami ISO řady 9000 [6]. 
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Sériová výroba 

Předpokladem způsobilé sériové výroby je důsledná realizace všech potřebných 

opatření z procesu vzniku výrobku. S ohledem na poţadavky zákazníků se musí trvale 

hodnotit a zlepšovat procesy u dodavatelů v jejich vlastní výrobě, dodávky výrobků a jejich 

uţití. Prosazování zájmů zákazníka ve všech procesech je předpokladem zákazníkovy 

spokojenosti v oblasti jakosti, ceny a servisu. 

Kvalitní výkon je dán člověkem, strojem, materiálem a prostředím, štíhlými výrobními 

procesy, nízkými stavy skladových zásob a vysokou kvalifikací zaměstnanců. Zodpovědnost 

zaměstnanců se musí vyznačovat samostatným rozpoznáním závad na výrobku a v procesu. 

Zaměstnanci musí na vlastní zodpovědnost realizovat zlepšovací opatření, případně je 

iniciovat. 

Aby byla udrţena a zlepšována způsobilost procesu a aby byly splněny všechny 

poţadavky, musí se vhodnými metodami neustále vyhodnocovat procesy a jejich postupy, 

analyzovat závady a provádět vhodná nápravná opatření. 

Pro zachování a zlepšování zákazníkovy spokojenosti je dodavatel povinen dbát o své 

výrobky i po výrobě. Aktivní spolupráce se zákazníkem, včasné rozpoznání poruch a závad 

jsou základem dlouhodobé, důvěryhodné spolupráce [14]. 

 

Výroba 

V jednotlivých fázích procesu výroby se musí udrţovat, kontrolovat a se zřetelem na 

aspekty hospodárnosti trvale zlepšovat technické a na pracovníka plánované / realizované 

postupy a technologie. Hlavní témata, kterými se tento prvek zabývá, jsou kvalifikace 

zaměstnanců, způsobilost a zlepšování výrobních a zkušebních zařízení, včetně přizpůsobené 

dopravy speciálně vyráběných dílů a skladování. 

Základem všech aktivit jsou poţadavky zákazníků na kaţdý výrobek a příslušné 

procesy, které se mohou měnit aţ ke změně nebo ukončení výroby výrobku. Všechny změny 

se musí včas rozpoznat a začlenit do jednotlivých procesů. 

Jako červená nit musí všemi fázemi procesu procházet poţadavek zákazníka na 

strategii „nulových závad“. Podnikový management k tomu musí vytvořit potřebné 

předpoklady [14]. 

 

Výrobní prostředky / zařízení 

Pouţívané výrobní zařízení musí přispívat k plnění kvalitativních poţadavků na 

výrobek. Musí být dosaţena a udrţována poţadovaná způsobilost výroby. Tyto poţadavky 
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musí splňovat i zkušební a kontrolní prostředky. Při opětovném náběhu výroby se musí 

dodrţet zvláštní poţadavky, pracoviště a zkušební a kontrolní místa se musí vybavit 

přiměřeně podle výrobku, postup pro uvolňování výrobku a procesu se musí vypracovat před 

zahájením výroby. Musí být známy údaje o procesu a o jakosti z předcházející výroby. Musí 

být realizována všechna stanovená opatření ke zlepšení [14]. 

 

Analýza závad / nápravná opatření / trvalé zlepšování 

Kaţdý podnik je povinen neustálým sledováním výrobku a procesu rozeznat odchylky 

od poţadavků a očekávání zákazníka a odstraňovat je pomocí vhodných opatření. Poţadavek 

zákazníka na strategii nulové chyby má být splněn za pouţití statistických metod, 

preventivním jednáním / chováním ve všech procesech a trvalým zlepšováním. 

Předpokladem kaţdého zlepšování je podrobná analýza závad, která umoţní odhalení 

pravé příčiny závad a realizaci vhodných nápravných opatření. Účinnost provedených 

nápravných opatření se musí zajistit v kaţdém případě. 

Na trvalém zlepšování a odstraňování závad se musí podílet všechny osoby a oblasti 

zodpovědné za proces [14]. 

 

Nápravná opatření 

Ke slabým místům je třeba v dohodnutém termínu vytvořit plán opatření.  

V zásadě se rozlišuje mezi: 

 technickými / organizačními opatřeními (např. změna postupů ve výrobě / 

poskytování sluţeb, logistice, změny v konstrukci / softwaru) a  

 administrativními opatřeními (např. školení, přepracování podkladů),  

přičemţ mají přednost technická / organizační opatření pro dosaţení způsobilých a 

zvládnutých procesů. Většinou předcházejí administrativní opatření, protoţe jsou zpravidla 

rychleji realizovatelná. 

Plán opatření zahrnuje všechny činnosti (se zadáním zodpovědných pracovníků a 

termíny ukončení), které jsou vhodné k odstranění slabých míst procesu. Plán opatření můţe 

také v rámci ověření (verifikace) zavedených opatření zahrnovat následný audit [14]. 

 

U zjištěných odchylek je nutné provedení nápravných opatření na kontrolovaném 

produktu, a je-li to nutné, také na sériových produktech. 

Nápravná opatření musí být zaměřena k zamezení příčiny zjištěných odchylek. Přitom 

je třeba analyzovat vlivy na produkt. Do plánu stanovení nápravných opatření je potřebné 
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zapojit ty funkční útvary organizace, které se musí podílet na zamezení příčin zjištěných 

odchylek. Postupy, kterými jsou nápravná opatření k auditu produktu zpracovávána, musí být 

specifikovány v systému managementu kvality organizace. 

Tyto postupy by měly zohledňovat např. následující aspekty: 

 metody zpracování v závislosti na závaţnosti odchylky, 

 metody zpracování v závislosti na četnosti odchylek, 

 rychlost reakce, 

 prostředky analýzy k určení příčin, 

 zodpovědnost za vypracování, provedení a kontrolu nápravných opatření,  

 metoda hodnocení účinnosti nápravných opatření,  

 formuláře nebo software k podpoře nápravných procesů, 

 rozdělovník pro zprávy o opatřeních, informační povinnost a povinnost 

uchovávání dokladů [15]. 

 

Ověření účinnosti 

Účinnost dohodnutých opatření musí být sledována, např. pomocí: 

 namátkových kontrol; 

 auditu výrobku; 

 auditu procesu (dílčí procesy); 

 kontrol způsobilosti strojů a procesů; 

 označení stavu rozpracovanosti / stupněm zpracování. 

Za zpracování a sledování účinnosti opatření zodpovídá stanovený zodpovědný pracovník za 

proces [14]. 

 

Audit výrobku 

Účelem auditu výrobků je zpravidla přezkoušet podle plánu kontrol u výrobků 

připravených k expedici jejich soulad s technickými podklady, výkresy, specifikacemi, 

normami, zákonnými předpisy a dalšími zadanými „znaky jakosti“. Toto zkoušení se provádí 

na malém počtu výrobků, avšak vyčerpávajícím způsobem a také z hlediska odběratele. 

Zejména se mají zjišťovat systémové nedostatky, těţiště vad a dlouhodobější trendy 

jakosti. Zjištěné vady se musí pro jednotlivá opatření k nápravě rozdělit na systematické a 

náhodné (sporadické). V závaţnějších případech se ve výrobním procesu uplatňují okamţitá 

opatření. Kaţdá taková zkouška je zachycením momentálního stavu. Soubor auditů z určitého 
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období má odráţet potenciál výroby ve vztahu k jakosti. Rozsah zkoušení (počet 

auditovaných výrobků) se řídí sloţitostí výrobku a počtem vyráběných kusů. 

Pro podnik je účelem výrobkového auditu zjištění odchylek a ověření, ţe jsou splněny 

poţadavky výkresů a specifikací zákazníků [16].  

 

Personál / kvalifikace 

Úkolem managementu je kvalifikovaně vybírat zaměstnance podle jejich činnosti, 

udrţovat jejich kvalifikaci a dále je vzdělávat i pro jiné další činnosti. Kvalifikace 

zaměstnanců ve vztahu k úkolům, procesu a výrobku musí být prokázána. 

Zaměstnancům musí být známy poţadavky zákazníků a cíle jakosti, úkoly, které jsou a 

ně přeneseny, v nich musí vzbuzovat pocit vlastní zodpovědnosti za jakost. Všichni 

zaměstnanci podniku jsou důleţitým faktorem způsobilosti podniku podávat výkony a jakost. 

Aby se dosáhlo spokojenosti zákazníka, je nutné mít spokojené, motivované a kvalifikované 

pracovníky.  

Vedle témat, důleţitých z hlediska jakosti, se musí také vytvořit a zprostředkovat 

vztah k vlastním výrobkům / sluţbám / procesům. Tomu napomáhají jednoduché a jasné 

struktury a postupy, které jsou všem pochopitelné. 

Na všech úrovních a ve všech oblastech se musí prokazatelně plánovat a provádět 

školení. Po uplynutí předem daného období musí být potvrzena účinnost realizovaných 

školicích a kvalifikačních opatření. 

Musí být stanoveny zodpovědnosti / pravomoci např.: 

 spolupráci na zlepšovacích programech; 

 samokontrolu; 

 uvolnění procesu; 

 pozastavení procesu (uvolnění pozastavených jednotek); 

 školení o významu a úkolech ve vztahu k důleţitým znakům. 

Dokumenty týkající se personálu, relevantní pro proces, jsou např.: 

 popis funkcí (organizační / funkční schéma); 

 tabulka zodpovědností; 

 popis úkolů; 

 popis pracovních míst; 

 tabulka kvalifikací (profil poţadavků); 

 sdělení pro / od nadřízeného (cílová zadání, status procesu). 
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Musí být stanoveny a realizovány zodpovědnosti / pravomoci např. za: 

 pouţitelnost, péči; 

 zodpovědnost za systém; 

 návody k obsluze; 

 pracovní návodky; 

 kontrolní návodky [14]. 

 

1.2 Řízení neshodného produktu 

 

Organizace musí zajišťovat, ţe produkt, který neodpovídá stanoveným poţadavkům, 

je identifikován a je řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému pouţití nebo dodání. 

Prvky řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem 

musí být stanoveny v dokumentovaném postupu [13]. 

 

1.2.1 Neshody 

 

Jednou ze základních úloh dobře fungujících systémů kvality, environmentu i 

bezpečnosti práce je zajištění shody s poţadavky legislativy, zákazníků, vlastních provozních 

specifikací atd. Jakékoliv neplnění poţadavků je označováno jako neshoda. Neshoda se můţe 

stát výzvou k reklamaci, k realizaci nápravy a přijetí preventivních opatření. Cílem je vytvořit 

takový stav, kdy je minimalizován výskyt neshod a pokud moţno se předchází jejich vzniku. 

Neshody ukazují na nedostatky v systému, např. v oblasti kvality – vadné dodávky produktů 

zákazníkům. Neshody nesou ekonomické důsledky, řešení reklamací nebo dokonce ztráta 

zákazníků znamená pro společnost výdaje navíc.  Nejen ekonomicky výhodnější je reagovat 

na první symptomy neshod a předcházet jejich vzniku neţ následně odstraňovat jejich 

důsledky [11]. 

 

Neshody z pohledu kvality mohou být: 

 nedostatky v dodávkách – v kvalitě dodávek, v plnění termínů, dodávaném mnoţství, 

v chybách v dokumentaci, ve fakturované ceně atd.;  

 nedostatky při výrobě, realizaci -  poškození či znehodnocení materiálů, surovin atd. 

při skladování, manipulaci, nekvalitně provedené výrobní či realizační, montáţní, 
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servisní operace, mezi neshodné produkty patří i produkt, u kterého chybí identifikace 

nebo jsou vzneseny pochybnosti o jeho kvalitě; 

 nedostatky u dodané produkce – různé problémy u dodaných produktů a sluţeb, 

v kvalitě, termínu dodávek a mnoţství; 

 nedostatky ve výrobním zařízení, formách, přípravcích, měřidlech apod. – 

v poruchovosti, v přesnosti, způsobilosti atd. [11].  

 

Obvyklé reakce na zjištění neshody jsou identifikace a izolace produktů. Je-li moţné 

provést nápravu okamţitě, je vhodné ji neprodleně provést. V ostatních případech je nutné 

neshodný produkt identifikovat, označit a izolovat v prostorech k tomu určených. Pro 

vypořádání neshod by měla být určena odpovědná osoba. Ta rozhodne o tom, jako bude 

s produktem naloţeno. Jednou moţností je přijetí opatření, které zjištěnou neshodu odstraní, 

zde se řadí přepracování nebo oprava. Lze poţádat o udělení výjimky, povolení odchylky pro 

další pouţití či zpracování. Přeřazení k jinému účelu pouţití, přeřazení do jiné kvalitativní 

kategorie nebo prodej se slevou. Poslední moţností je likvidace neshodného produktu [11]. 

O všech neshodách musí být veden záznam. V záznamu bývá uvedeno, o jaký druh 

neshody se jednalo, určení příčiny neshody, údaje o následných opatřeních nebo zaznamenání 

povolených výjimek. 

 

1.3 Reklamace 

 

Reklamace je v legislativě chápána jako uplatnění odpovědnosti za vady produktů. 

Postup při reklamaci se obvykle upravuje smluvně v dodacích podmínkách.   

 

 1.3.1 Řešení reklamací a stíţností 

 

Hlavním úkolem zabezpečování kvality v obchodních činnostech je zjistit poţadavky 

zákazníků na dodávané produkty a tyto poţadavky splnit. Při realizaci produktů však vlivem 

variability nebo nesprávného pochopení poţadavků mohou vzniknout neshody. Reakce 

zákazníků pak většinou ústí ve stíţnosti a případné reklamace. Tyto neshody mohou být 

v nesplnění smluveného termínu dodání, v kvalitativních a kvantitativních odchylkách. 

V rámci obchodní smlouvy mohou být stanoveny kvalitativní parametry, způsob balení, 

environmentální poţadavky, způsob řešení reklamací atd.  
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Kaţdá společnost, která vyrábí nebo poskytuje produkty, se snaţí eliminovat výskyt 

zákaznických reklamací. V případě výskytu neshody je vhodné vytvořit postup pro vyřizování 

reklamací, tzv. reklamační řád. Reklamační řád obsahuje: 

 Odpovědné místo za kompletní vyřízení reklamace; 

 stanovisko k posouzení oprávněnosti reklamace vydané oddělením řízení kvality; 

 postupy a formální stránku vyřizování reklamace, metodologii analýzy a nástroje 

pouţívané pro řešení příčin vzniku neshody, na kterou se reklamace vztahuje; 

 určení odpovědnosti za provádění analýzy reklamací a vyhodnocovaní poznatků 

z reklamací, zavedení nápravných a preventivních opatření atd. [11].  

 

Provádění analýz reklamací je důleţité pro vyhodnocování trendů ve vývoji  

reklamací, pro přijímání nápravných a preventivních opatření a pro finanční analýzy. Obecný 

postup reklamace je uveden na obr. 1. 

 

Přijetí 

reklamace

Analýza 

reklamace

Je reklamace 

oprávněná?

Začátek 

procesu

Zpráva o 
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Poslání 

náhradní 

dodávky

Uzavření 

procesu 

reklamace

Konec 

procesu

NE

ANO

   

Obr. 1 Obecný postup reklamace 

 

Aktivní reklamace je taková, která je společností chápána jako reklamace svým 

dodavatelům. Pasivní reklamace je adresovaná dodavateli jeho zákazníkem. Společnosti se 

v praxi setkávají s aktivním a pasivním reklamačním řízením. Pro oba typy reklamací se 

vytváří reklamační směrnice, která upravuje jak postupy reklamací vůči dodavateli, tak 

postupy pověřených pracovníků v případě, ţe reklamuje zákazník [11].  

 

1.3.2 Aktivní reklamační řízení 

 

Podnětem k aktivnímu reklamačnímu řízení mohu být nedostatky v dodávce zjištěné 

zpravidla při přejímce dodaného zboţí či sluţeb. V případě dobře fungujících dodavatelsko 

odběratelských vztazích se řeší zjištěné nedostatky operativně sdělením dodavateli a jako 
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důkaz se můţe přiloţit fotodokumentace zjištěné vady. Nelze-li reklamace řešit tímto 

operativním způsobem, přistupuje se k oficiálnímu reklamačnímu dopisu. V reklamační 

směrnici můţe být uvedena odpovědná pracovní pozice, poţadavky na důkazy, jaká 

stanoviska jsou potřebná ke specifikaci neshody, jaké náhrady škody či sankce v souladu 

s obchodní smlouvou společnost poţaduje [11]. 

 

1.3.3 Pasivní reklamační řízení 

 

Pasivní reklamace se zpravidla řeší ve dvou krocích. V prvním kroku se zjistí 

stanovisko k danému typu reklamace. V případě neshody v kvalitě od pracovníků řízení 

kvality, zkušební laboratoře, revizního technika, technika kvality. Pokud se neshoda týká 

nesplnění smluvených expedičních podmínek, vydává stanovisko pracovník expedice nebo 

logistiky. Případ formálních chyb řeší oddělení fakturace nebo odbytu. Ve druhém kroku se 

přijímá rozhodnutí o vyřešení reklamace a komunikace stanoviska s reklamujícím [11].  

 

1.4 Zabezpečování kvality dodávek v dodavatelsko-odběratelských vztazích 

 

Definování poţadavků na kvalitu dodávek má nejčastěji podobu striktního plnění 

specifikací, stanovených předpisy nebo normami. Nebere se ohled na vztah mezi poţadavky 

konečných spotřebitelů a poţadavky na dodávky. Systematická komunikace mezi dodavateli a 

odběrateli se neorientuje pouze na řešení aktivních reklamací ze strany odběratele a 

nápravných opatření. Její hlavní úkol spočívá ve sdílení všech uţitečných informací a nejlepší 

praxe [5]. 

 

1.4.1 Definování poţadavků na kvalitu dodávek 

 

Odběratel je povinen včas, jednoznačně a jasně specifikovat poţadavky na kvalitu 

dodávek. Poţadavky na dodávky by se měly definovat v rámci obchodních smluv. Patří zde: 

 technické parametry, hodnoty parametrů; 

 doba platnosti hodnot technických parametrů; 

 poţadavky na obaly, balicí předpis; 

 poţadavky na atesty, certifikáty kvality; 

 způsoby a metody ověřování shody; 

 kritéria přijatelnosti dodávky;  
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 postupy řešení neshod, podmínky pro reklamační řízení. 

 

1.5 Metody a nástroje pro řešení problémů 

 

Nástroje pomáhají organizacím pochopit jejich procesy a zlepšovat je. Soubor technik 

k řešení kaţdodenních výrobních problémů vznikl v Japonsku. Řadí se mezi ně statistické 

nástroje, sedm základních nástrojů, Kaizen, krouţky jakosti. Sedm základních nástrojů slouţí 

k řešení nejzákladnějších problémů s kvalitou. Nejsou pouţitelné pro řešení chronických 

problémů s kvalitou [9]. 

Níţe uvedené metody jsou standardně poţadovány při řešení problémů u dodavatelů 

automobilového průmyslu. Tyto metody, zejména 8D Report, jsou pouţívány při řešení 

zákaznických reklamací u analyzované společnosti.  

Metodiku 8D vyvinula společnost Ford Motor Company pro řešení problémů ve 

výrobním závodě a u dodavatelů. Metoda se skládá z osmi kroků – disciplín. Metodika bývá 

doplněna nástrojem 5 Proč, která slouţí k odhalení kořenové příčiny problému, vývojovým 

diagramem popisujícím činnosti v analyzovaném procesu a diagramem příčin a následku a 

Paretovou analýzou pro určení nejzávaţnější příčiny [1]. 

 

1.5.1 Vývojový diagram 

 

Vývojové diagramy jsou důleţité pro studium výrobních postupů, ale jsou vyuţitelné i 

pro nevýrobní procesy. Grafické mapování procesu slouţí jako komunikační nástroj, který 

pomáhá jednotlivci nebo týmu porozumět procesu a identifikovat úzká místa a iniciovat 

příleţitosti ke zlepšení procesu. Dalším přínosem je porozumění procesu na základě studie, 

standardizace činností a identifikace částí procesu. Popisy postupů a činností musí být úplné, 

stručné, jasné a výstiţné [7]. 

 

1.5.2 Paretova analýza 

 

Paterovo pravidlo 80/20 definuje ţivotně důleţitou menšinu a uţitečnou většinu. Lze 

jej interpretovat tak, ţe 80% problémů s jakostí je způsobeno 20% příčin.  Nástroj slouţí pro 

analýzu problému, a umoţňuje soustředit pozornost na hlavní příčiny problému. První typ 
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Paretovy analýzy je zaloţen na četnosti příčiny nebo priority (závaţnosti) a druhý na 

nákladových poloţkách (výdaje na neshodu) [7].  

Paretův diagram uspořádává sledované faktory, poloţky, příčiny apod. podle jejich 

významu, umoţňuje oddělit významné elementy, rozhodující menšinu, od nevýznamných. 

Sledované faktory mohou být jednotlivé výrobky, neshody, příčiny neshod, výrobní zařízení, 

pracovníci apod. Sledované faktory lze hodnotit podle počtu výskytů, finančního ocenění 

(ztráty, náklady), bodového vyjádření u kvalitativních poloţek, nebo vyuţití přepočítacích 

koeficientů. Získané údaje se uspořádají do tabulky podle jejich významu / hodnot a 

propočítávají se následující hodnoty: absolutní četnost, kumulovaná absolutní četnost, 

relativní četnost a kumulovaná relativní četnost. Dále se provádí znázornění pomocí 

kumulativní četnosti – Lorenzovy křivky. 

Vyuţití Paretova principu se neomezuje na identifikaci ţivotně důleţité menšiny. Lze 

ho uplatnit pro určení ţivotně důleţité menšiny zákazníků nebo dodavatelů.  

  Paretův diagram je tvořen uspořádaným sloupcovým grafem, který porovnává 

jednotlivé sledované faktory, a lomenou křivkou, která zobrazuje hodnoty kumulativních 

součtů, respektive relativních kumulativních součtů [19].  

Pro efektivní řešení problémů s jakostí je uţitečné propojení Paretovy analýzy a 

diagramu příčin a následku. Paretova analýza se vyuţije k výběru nejzávaţnějšího činitele 

problému a jeho moţné příčiny pak tým analyzuje v diagramu příčin a následků.  

 

1.5.3 Diagram příčin a následku 

 

Diagram příčin a následku je grafický nástroj pro analýzu všech příčin určitého 

problému. Problém se rozloţ na hlavní příčiny (např. materiál, zařízení, metody, lidé a 

prostředí) a subpříčiny. Reálné i potenciální příčiny a subpříčiny zobrazuje ve vzájemných 

souvislostech a je účinným pomocníkem pro následné hledání vhodných řešení [22].   

 

1.5.4 Global 8D (8D Report) 

 

Global 8D Report je metoda řešení problému, pouţívaná celosvětově v průmyslové 

praxi, s cílem zlepšit proces výroby produktu. Metoda je strukturovaná do osmi kroků, 

s důrazem na týmovou synergii (blíţe viz např. [8]). V kaţdém kroku je vyuţíván seznam 

kontrolních otázek pro popis problému [21]. 
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Jednotlivé kroky Global 8D: 

 

D0 - Příprava pro proces G8D 

Je-li to nezbytné, provádí se v tomto přípravném kroku nouzová opatření, potřebná pro 

ochranu zákazníka před důsledky a zahájí se proces 8D. Podpůrné nástroje a techniky: zprávy 

o spokojenosti zákazníků, zpětná vazba ze zpráv dealerů, prohlídky kvality, historie jiných 

G8D, diagramy trendů, regulační diagramy, histogramy, zprávy o vícepráci / opravách, 

bodové diagramy aj. 

 

D1 - Stanovení týmu 

Záměrem D1 je sestavit malou skupinu lidí se znalostí procesu nebo produktu, v 

daném čase, s autoritou a odborností ve vyţadovaných technických disciplinách, s pravomocí 

řešit problém a implementovat nápravná opatření. Podpůrné nástroje a techniky: Subjektivní 

odborný postup, organizační schéma, počítačový systém G8D. 

 

D2 - Popis problému 

Účel D2 je za pomocí standardizované techniky popsat externí / interní problémy a 

popsat problém v kvantifikovaných pojmech. Podpůrné nástroje a techniky: Technika 

opakování “5 proč”, popis problému technikou “Je/není”, vývojový diagram, FTA, funkční 

blokové schéma, FMEA, regulační diagramy, diagramy trendů, techniky SPC, Paretův 

diagram, histogram, dokumentované postupy ISO, výsledky předvýrobních zkoušek, 

dodavatelské údaje SPC, vizuální inspekce, zprávy o vícepráci / opravách, způsobilost 

procesů, bodové diagramy, zpětná vazba zákazníka, výrobkové audity, technické výkresy. 

 

D3 - Navrţení dočasných nápravných opatření 

Cílem D3 je definovat, verifikovat a implementovat prozatímní opatření, aby se 

izolovaly důsledky problémů od interního / externího zákazníka, dokud nebudou 

implementována trvalá nápravná opatření. (tzn. získat čas pro řešení kořenových příčin). 

Účelem D3 je také validovat účinnost prozatímních opatření. Podpůrné nástroje a techniky: 

Payenterův diagram, reference k údajům “Je/není”, vývojový diagram procesu, metody 

prevence problému, údaje SPC, zprávy z inspekcí, nahodilé zprávy, proces tvorby rozhodnutí, 

analýza rizik, FMEA, plánovací techniky, plán činností, projektování řídících technik, 

Ganttovy diagramy, diagram PERT, organizační schéma, studie způsobilosti procesu, 

kreativita. 
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D4 – Stanovení a ověření kořenových příčin a místa úniku 

Záměrem D4 je izolovat a verifikovat kořenové příčiny testováním kaţdé teorie 

kořenové příčiny a identifikovat místo úniku. To je místo v procesu, kde důsledek kořenové 

příčiny by mohl být odhalen, ale nebyl (bod úniku). Nástroje pro zlepšení procesu: Analýza 

odchylek, techniky zlepšování procesu (např. RAPID), experimentování (DOE), analýza 

podmínek prostředí, robustní návrh, nové technologie / materiály, analýza systému měření 

(MSA), diagram afinity, diagram vzájemných vztahů, stromový diagram, matice priorit, 

benchmarking. 

 

D5 - Výběr a ověření trvalých nápravných opatření 

Účel D5 je vybrat trvalá nápravná opatření pro odstranění kořenových příčin, vybrat 

nejlepší opatření pro bod úniku, ověřit, ţe obě rozhodnutí budou pro implementaci úspěšná a 

nezpůsobí ţádné důsledky. Podpůrné nástroje a techniky: Tvorba rozhodnutí, analýza rizik, 

FMEA, metody způsobilosti procesu, vstup operátora, vstup dodavatele, vstup zákazníka, 

vývojový diagram procesu, metody verifikace, experimentální techniky např. DOE, testovací 

metody, kreativita, strukturované inventivní myšlení (SIT), TRIZ, benchmarking, organizační 

schéma, revize stavu odbornosti týmu, vztahová analýza, revize kontrol procesu, revize 

soupisky materiálu, analýza silového pole (FFA), metody robustního návrhu, Weibullova 

analýza. 

 

D6 - Implementace a validace trvalých nápravných opatření 

Smyslem D6 je plánovat a implementovat vybrané nápravné opatření, odstranit 

prozatímní nápravné opatření a monitorovat dlouhodobé výsledky. Podpůrné nástroje a 

techniky: Diagram PERT, Ganttovy diagramy, kritická cesta, plán činností, prevence 

problému, vývojový diagram procesu, kreativita, FMEA, QFD, DFM, DFA, validační 

metody, revize kontrolního bodu, technika “Je/není”, soupiska materiálu, PPAP, instrukce 

procesu / postupu, metody vnitřní dokumentace, garanční metody, technické změny řádu 

postupu / procesu, trénink operátorů, postupy kvality, SPC, Paynterův diagram, zákaznický 

dohled, způsobilost procesů. 

 

D7 – Trvalé zabránění opětovnému výskytu problému 

Záměr a funkce D7 je uzpůsobit podmínky systému - včetně politiky, praxe a postupu 

- pro prevenci výskytu problému a tvořit doporučení pro systematické zlepšení. Podpůrné 

nástroje a techniky: Revize procesu G8D od D0 do D6, opakování “proč”, benchmarking, 
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kreativita, mapování procesu, vývojový diagram procesu, analýza rizik, FMEA, QFD, metody 

plánování prevence problému, metody zlepšování procesu, hlas zákazníka, pracovní úkolová 

analýza, analýza silového pole. 

 

D8 - Uznání týmu a jednotlivců 

Účelem D8 je shromáţdit zkušenost týmu, zkompletovat nedokončenou práci týmu a 

upřímně ocenit jak týmové, tak individuální příspěvky. Podpůrné nástroje a techniky: Revize 

G8D, vstup vedoucího týmu, kreativita, tvorba rozhodnutí, analýza rizik, počítačový systém 

G8D [21]. 

 

1.5.5 Metoda „5 Proč?“ 

 

Metoda se pouţívá pro zjištění příčiny vzniku vady výrobku nebo selhání výrobního 

zařízení. Identifikování základních příčin je nutným předpokladem k odstranění důsledků 

vzniku neţádoucích stavů.  

Při aplikování metodiky je otázka „Proč?“ pokládána pětkrát za sebou. Je-li otázka 

zodpovězena minimálně pětkrát za sebou, je vysoká pravděpodobnost nalezení kořenové 

příčiny problému. Vhodnost této metody spočívá v její jednoduchosti a účinnosti. Metoda 

můţe být pouţita jednotlivcem nebo týmem řešitelů problému [20]. 
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2. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

Stručné seznámení s historií analyzované společnosti, okruh zákazníků, jimţ společnost 

dodává své výrobky, výrobní program a systémy managementu kvality, uplatňované ve společnosti, 

jsou popsány v následující kapitole. 

 

2.1 Historie společnosti Woco, GmbH 

 

Společnost Woco byla zaloţena v roce 1956 Franzem Josefem Wolfem. Dnes odráţí 

atraktivitu nadnárodní korporace, spolu s flexibilitou a organizací moderní středně-velké 

společnosti. Jako soukromá rodinná společnost se sídlem v Bad Soden-Salmünster, a 

výrobních a prodejních míst ve více neţ 10 zemích (viz příloha 1), Woco dosáhlo v roce 

2009, s 2600 zaměstnanci, obratu ve výši 285 milionů Eur. 

Hlavní výroba se orientuje výhradně na výrobky z gumy, plastů a umělých hmot. I 

v současné době je toto know-how důleţitým základním kamenem společnosti. Ale nezůstává 

pouze u lisovaných dílů. S rostoucími poţadavky zákazníků se aktivity dále rozvíjí. Z výrobce 

součástek se stal inovativní partner poskytující inteligentní řešení. Rozsah nyní zahrnuje celý 

proces řetězce: od konceptu původní myšlenky po sériovou výrobu. 

Akustika, pohony a polymerové technologie patří k základním segmentům o oblasti 

automobilového průmyslu. Woco vyvíjí a produkuje výrobky, které citelně a slyšitelně 

zlepšují komfort a bezpečnost automobilů a které navíc sniţováním hlučnosti a spotřeby 

přispívají k redukci zátěţe ţivotního prostředí.  

Woco nabízí zákazníkům vysoce kvalitní výrobky a funkční řešení pro širokou škálu 

aplikací v průmyslových systémech, systémech měření a regulace a potrubních systémech. 

 „Jsme tam, kde nás zákazník potřebuje.“ tak zní filozofie, která společnost doprovází 

uţ od konce 60. let do všech relevantních stránek v automobilovém průmyslu v západní 

Evropě, východní Evropě, NAFTA a Asii. Woco slouţí zákazníkům po celém světě se 

standardizovanými procesy, které striktně dodrţují místní předpisy a normy [23]. 

 

2.2 Výrobní program společnosti Woco GmbH 

 

Výrobní program společnosti tvoří dvě hlavní oblasti, první tvoří výrobky pro 

automobilový průmysl, druhou oblastí jsou polymerové technologie.  

 



 29 

Automobilový průmysl 

     Akční člen – Actuators: 

 Mechatronické systémy; 

 Pneumatický akční člen; 

 Elektrické ventily; 

 Vodní ventily. 

     Akustika – Acoustics: 

 Akustické kryty; 

 Víka hlav válců; 

 Přívod vzduchu a regulace; 

 Rezonátory.  

Polymerové technologie 

     Automobilový průmysl – Automotive: 

 Lisované díly (guma, umělá hmota); 

 Přesné těsnění; 

 Těsnění zástrček a kabelů; 

 Oddělení technologie. 

     Průmysl – Industry 

 Antivibrační technologie; 

 Měřicí a řídicí technika; 

 Komponenty potrubních systémů [23]. 

 

2.3 Společnost WOCO STV, s. r. o. 

 

Společnost WOCO STV, s. r. o. byla zaloţena 1.4.1993. Adresa a sídlo společnosti je 

WOCO STV, s. r. o., Na Hrázi 1452, 755 01 Vsetín. Patří do německé skupiny společnosti 

Woco Unternehmensgrouppe. Řadí se mezi významné dodavatele automobilových 

společností. Společnost se zabývá výrobou plastových polotovarů, montáţí výrobků pro 

automobilový průmysl, konstrukční a vývojovou činností. Původní název společnosti byl 

Systém technik Vsetín, s. r. o., v březnu roku 2007 došlo k přejmenování na WOCO STV, s. 

r. o. Nový název dokládá příslušnost k mateřské společnosti Woco, GmbH. 

Společnost je rozdělena na dva úseky. Prvním úsekem je aktuatorika, která se zabývá 

montáţí a kompletací sestav pro automobilový průmysl. V roce 2007 byla ve společnosti 
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WOCO STV s. r. o.. vybudována gumárenská výroba. Výroba byla většinou převedena 

z jiných výrobních míst, avšak rozběhly se zde i úplně nové projekty. Diplomová práce je 

zaměřena právě na oblast gumárenské výroby společnosti WOCO STV, s. r. o. 

 

2.4 Zákazníci společnosti  

 

Zákazníky společnosti jsou světově známé podniky, jako například: Audi AG, Tauril 

GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Mahle Filtersysteme GmbH, Man Nutzfahrzeuge 

AG, Volkswagen AG, Hella KGaA Hueck & CO., Effbe GmbH, Škoda auto a. s., Continental 

Automotive GmbH, Seat S.A., Ford Motor Company Ltd., Land Rover Group Ltd., ITW 

Pronovia s. r. o., Jaguar Cars Ltd., Woco Industrietechnik GmbH [23]. 

 

2.5 Výrobní program oddělení gumárenské výroby 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu reklamací na oddělení gumárenské výroby. 

Výrobní program je rozdělen do tří oblastí, z nichţ převaţující je oblast komponentů do 

automobilů. 

Komponenty do automobilů, příklady výrobků jsou zobrazeny na obr. 2. 

 těsnění; 

 membrány; 

 kryty; 

 plastové lisované díly.  

Komponenty pro spotřební zboţí 

 těsnění; 

 hadice. 

Komponenty pro stavební průmysl 

 izolační těsnění pro vodovody 

  

 

 

 

 

Obr. 2 Výrobní program gumárenské výroby 
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2.6 Systém managementu kvality 

 

Společnosti byl udělen certifikát na systém jakosti dle poţadavku normy ISO/TS 

16949:2002 a DIN EN ISO 9001 na základě přezkoušení německou organizací TŰV Bayer 

Sachsen typů VDA 6.3, dále certifikát 2TP, coţ je dvoudenní produkce dle VW metodiky. 

Zákazníci v rámci auditů u dodavatelských řetězců přecházejí na metodiku Run and Rate a 

„We are ready“.  

Ve výrobě jsou uplatňovány specifické a doplňující nároky jednotlivých zákazníků. 

Plnění potřeb automobilového průmyslu je kontrolováno pravidelnými zákaznickými audity a 

kontrolními návštěvami. Rovněţ vedení společnosti WOCO STV, s.r.o. provádí dohled nad 

dodrţováním systému kvality prostřednictvím interních auditů. Podstatnou součástí 

podnikové politiky podnikové skupiny Woco je integrace ekologicky orientovaného jednání 

do veškerých podnikových aktivit a na všech zaměstnaneckých úrovních a byla v lednu 2009 

certifikována dle 14 001 [17].  

 

2.7 Politika kvality 

 

Politika kvality společnosti WOCO STV s. r. o. vychází z politiky kvality mateřské 

společnosti Woco Unternehmensgrouppe. Tato politika byla vytvořena v roce 2003 a 

naplánována na stanovené období. Vedením je pravidelně v ročních intervalech přezkoumána 

a schválena. Hlavním cílem společnosti je dosaţení nulových vad (Zero error goal).  

Zlepšování systému je realizováno formou interních auditů. Změnové řízení je upraveno 

interní směrnicí. Systém kvality splňuje poţadavky normy ISO TS 16949/2009 [17].      

 

2.8 Informační systémy 

  

Softwarový nástroj ASTRA slouţí k archivaci a analýze dat z výroby. FOSS je 

vyuţíván pro objednávání dodávek, skladovou evidenci a plnění dodávek. Systém Workflow 

poskytuje moţnost koordinace probíhajících podnikových činností, automatizace řízení a 

správu sekvence aktivit. K analýze údajů o vývoji trendu neshodných výrobků se pouţívá MS 

Excel.     
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3. ANALÝZA PROCESU VÝROBY V OBLASTI GUMÁRENSKÉ 

VÝROBY 

 

Tato část diplomové práce popisuje jednotlivé činnosti v procesu vulkanizačního 

lisování, konečného opracování a 100% vizuální kontroly.  

 

3. 1 Vulkanizační lisování 

 

Proces vulkanizačního lisování začíná příjmem materiálů, tj. výrobních směsí a 

vkládaných dílů. Vulkanizace je proces, jehoţ účelem je přeměna materiálů za současného 

působení tepla a tlaku. Po vyjmutí výrobků z formy provádí obsluha vulkanizačního lisu 

kontrolu výrobků. Neshodné kusy musí být odkládány do červené bedny opatřené označením 

NESHODNÉ VÝROBKY. Dále mohou následovat operace temperance, omraţování, praní a 

sušení. Tyto operace se provádí pro dosaţení potřebných vlastností výrobku nebo pro 

odstranění přetoků a vtokových soustav. Po těchto operacích jsou výrobky převáţeny do 

skladu rozpracované výroby a následuje proces konečného opracování a 100% vizuální 

kontroly.  

Pracovníci v procesu vulkanizačního lisování musí znát a řídit se následujícími 

organizačními a výrobními postupy.    

 

3.1.1 Seznámení pracovníků s výrobními postupy 

 

Neznalost a nedodrţování pracovního postupu často vede k nárůstu neshodných 

výrobků. Neshody znamenají ztrátu výrobního materiálu, zbytečně vynaloţené práce a 

promrhaného výrobního času a energie. Navíc je potřeba překontrolovat vyrobené díly. Proto 

je potřeba provádět důkladné zaškolení nových zaměstnanců a pravidelné proškolování 

stávajících zaměstnanců. Pracovníkům u vulkanizačních lisů musí být poskytnut dostatečně 

dlouhý čas na důkladné pochopení výrobního procesu a prostudování výrobní dokumentace. 

Po provedeném školení pracovníka na novou práci nebo nový lis je parťák povinen zajistit, 

aby tento pracovník potvrdil své proškolení do příslušného seznamu, viz příloha 2.   
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3.1.2 Manipulace s materiálem 

 

Pokud bude v průběhu výroby nutno zastavit nějaké vkládané díly nebo směsi, je 

potřeba provést následující činnosti: 

 Výrazně označit box červeným lístkem a napsat na něj, z jakého důvodu došlo 

k zastavení materiálu. 

 Napsat, kdo materiál zastavil. 

 Do boxu vloţit 3 neshodné díly, aby kaţdý ihned viděl, jaký problém při pouţití 

tohoto materiálu nastal. 

 Box odvézt do skladu zastaveného zboţí. 

 Neprodleně informovat pracovníka oddělení kvality o zastaveném materiálu. 

 

Kaţdé balení, ve kterém se nachází i jeden jediný výrobek musí být označen etiketou  

příslušné barvy (bílý, ţlutý, červený) s označením čísla výrobku. Neoznačené balení se nesmí 

nikde ve výrobě nacházet. 

 

 

3.1.3 Manipulace s díly 

 

Zaměstnanci si musí osvojit způsoby manipulace s díly. Při balení výrobků do kartónů, 

boxů, gitterboxů, papírových krabic atd. je potřeba vţdy důkladně zkontrolovat, zda na balení 

nejsou nalepeny nějaké starší etikety s označením dílů, starší etikety o uvolnění atd. Veškeré 

takovéto staré etikety je potřeba vţdy odstranit. Za tuto činnost je zodpovědný ten pracovník, 

který díly do balení ukládá. Za kontrolu správného označení balení je zodpovědný předák 

výroby a pracovnice průběţné kontroly. Cílem tohoto opatření je zajistit jednoznačné a 

nematoucí označení balení s výrobky. 

Boxy s díly je potřeba dávat tak, aby byla etiketa s označením dílu vţdy na jedné 

straně a byla přístupná. Kaţdý box popř. jiné balení výrobků musí být označeno etiketou 

s číslem výrobku a počtem kusů, který v balení je. Dále musí být uvnitř kaţdého boxu, popř. 

jiného balení přiloţena průvodka výrobku. Tato průvodka musí být kompletně vyplněná – 

včetně čísla směsi a šarţe. 

Stejné výrobky, které se vyrábí na dvou nebo více formách současně, je potřeba třídit 

do balení podle jednotlivých forem. Ve skladu hotových výrobků je taktéţ potřeba dodrţet 

skladování výrobků podle čísla forem. Není moţné, aby výrobky byly navzájem pomíchané. 
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Neshodné díly musí odkládat do červeného boxu označeného etiketou. Zvláštní 

pozornost musí být věnována označení dílů, při jejichţ výrobě došlo ke změně parametrů 

nastavení stroje nebo změně výrobního předpisu. Takto vyrobené díly nesmí být smíchány 

s kusy z běţné výroby, musí u nich být zajištěna zpětná sledovatelnost. Boxy, v nichţ jsou 

uloţeny zkušební kusy musí být označeny ţlutou etiketou, na niţ je specifikováno, k jakým 

změnám došlo v procesu výroby a kdy, kým a v jakém počtu byly kusy vyrobeny.  

Z důvodu chybného vyhazování dobrých dílů mezi zmetky, musí provádět pracovnice 

průběţné kontroly popř. předák před koncem směny kontrolu neshodných výrobků 

v červených boxech na jednotlivých pracovištích. Teprve po kontrole pracovnicí průběţné 

kontroly popř. předákem provede obsluha stroje vyhození neshodných výrobků do kontejneru. 

Provedení kontroly potvrdí podpisem pracovnice průběţné kontroly popř. parťák na kartu 

sběru chyb, viz obr. 3. Aby bylo hledání závad při této kontrole jednodušší, označí pracovník 

na kaţdém neshodném dílu pomocí ţluté nálepky místo, kde se vada nachází.  

 

 

Obr. 3 Karta sběru chyb 
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3.1.4 Proces uvolnění výroby 

 

Při kaţdé demontáţi a nasazení formy na lis (tzn. při čištění formy, opravě formy, 

výměně formy) je potřeba provést uvolnění sériové výroby. Jako doklad o jejím provedení 

slouţí Protokol uvolnění sériové výroby, viz příloha 3. Mechanik zodpovídá za kontrolu 

formy (zda není forma poškozená nebo znečištěná). Úkolem předáka je zajistit odebrání 

výrobní dokumentace a mezních vzorků u právě stahovaného výrobku a dodání výrobní 

dokumentace a mezních vzorků pro nasazovaný výrobek. Provede kontrolu kompletnosti a 

správnosti výrobní dokumentace. Kontrolu shodnosti mezi nastavenými parametry na 

vulkanizačním lisu a údaji v nastavovacím předpisu vykoná technolog. Pracovník kvality 

ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro uvolnění sériové výroby, provede kontrolu a 

přeměření náhodně vybraných dílů a podpisem proces uvolní.  

 

3.1.5 Řízení neshodných výrobků 

 

Mezi shodnými díly určenými k expedici se občas nacházejí výrobky, které vykazují 

závaţné vady, a které mají za následek četné reklamace přímo od zákazníků a způsobují 

nemalé finanční ztráty.  

Pracovnice průběţné kontroly popř. předáci, pracovníci oddělení kvality a směnoví 

mistři mají za úkol provádět pravidelné kontroly hotových shodných výrobků přímo u 

jednotlivých lisů, na pracovišti konečného dopracování a u zkušebních automatů.  

Při nalezení neshodného výrobku mezi shodnými se provede zápis do tabulky přehled 

zjištěných kvalitativních vad výrobků. Z kaţdého pozitivního nálezu musí být pořízen 

samostatný zápis. Aby měl pracovník přesný přehled o tom, kolik neshodných dílů bylo při 

kontrole nalezeno a aby se znemoţnilo nějaké zneuţití tohoto přehledu, podepíše se vţdy do 

příslušného řádku jak pracovník, tak kontrolorka popř. předák.  

Zároveň s tímto krokem, který má za úkol zajistit zvýšení kvality vyráběných dílů, je 

potřeba, aby kaţdý pracovník dokázal úspěšně sám rozpoznat a rozhodnout, jestli nějaká 

zjištěná vada na výrobku je ještě akceptovatelná nebo se jiţ jedná o neshodný výrobek. 

V červených boxech s neshodnými díly bohuţel velmi často objevují i výrobky, které nemají 

buďto ţádné vady nebo mají pouze vady, které lze klasifikovat ještě jako přípustné. Z tohoto 

důvodu musí pracovnice průběţné kontroly provádět pravidelné kontroly dílů z červených 

boxů a v případě nalezení dobrého dílu v tomto boxu daného pracovníka řádně poučit. 

Prováděné kontroly budou zaznamenávány na zadní stranu směnových protokolů 
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jednoduchým zápisem v následujícím tvaru - Kontrola neshodných výrobků, datum a čas, 

podpis.  

 

3.1.6 Pracoviště, 5S 

 

Kaţdý pracovník, který nastupuje na směnu, má za povinnost zkontrolovat a převzít si 

pracoviště od pracovníka končící směny. Pracoviště musí být předáno čisté, veškeré balení 

s díly musí být označené, atd. Pokud pracovník končící směny nepředá pracoviště zcela 

v pořádku (špatné uloţení dílů, nedopracované kusy, nepořádek na pracovišti, neoznačený 

box atd.) a pracovník nastupující směny ho na zjištěné závady neupozorní, přebírá veškerou 

zodpovědnost za případné závady pracovník nastupující směny. 

Pokud dojde k dlouhodobějšímu přerušení výroby na stroji, je nutno odvézt od stroje 

veškeré směsi popř. vkládané díly zpět do skladu. Zároveň je potřeba vţdy zajistit kompletní 

úklid celého pracoviště – zodpovídá předák.  

Důleţitým nástrojem štíhlé výroby je 5S, pojmenovaný podle pěti japonských slov, 

které se překládají jako třídit, separovat (seiri), systematizovat, (seiton), svítit se, čistit (seiso), 

normalizovat, standardizovat (seiketsu), a udrţovat, sebedisciplína (shitsuke). Někde se místo 

5S pouţívá model CANDO: čištění (clearing up), uspořádání (arranging), čistota (neatness), 

disciplína (discipline) a neustálé zlepšování (ongoing improvement). Základní myšlenkou je, 

ţe plýtvání se skrývá v nepořádku a nečistotě. Únik oleje je patrný na přístupné, čisté a světlé 

podlaze. Další důleţitou myšlenkou je, ţe zamezování plýtvání pomocí nástroje 5S vyţaduje 

kontinuální zaměření pozornosti a angaţovanosti [10]. 

 

1. Separovat – Pracovníci musí z pracoviště odstranit to, co není k provádění práce potřebné. 

Pracovní prostor uvolnit od rozpracované výroby, obalů, neshodných výrobků a nástrojů. Na 

organizovaném pracovišti smí zůstat jen to, co je skutečně zapotřebí. Ostatní předměty patří 

do přehledných vyhrazených úloţných prostor. Nepotřebné se ukládá ve vzdálenějším skladu. 

 

2. Systematizovat – Zaměstnanci mají za úkol odkládat pracovní prostředky na určené místo. 

Tento přístup minimalizuje zbytečné pohyby a plýtvání času při hledání potřebných 

prostředků. Uspořádání potřebných předmětů musí být provedeno tak, aby byly všem rychle a 

pohodlně dostupné. Všem musí být zřejmé, kde jsou uloţeny. 
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3. Udrţovat čistotu – Cílem úklidu jsou skladové a pracovní plochy, stroje a zařízení. Při 

čištění musí pracovník provést kontrolu stavu výrobního zařízení, včetně stavu opotřebení 

součástí. Čistotu pracovišť znamená bezpodmínečně udrţovat vše bez špíny, prachu atd. 

Pořádek pomáhá hledat abnormality, předchází poruchám a pomáhá udrţet hodnotu zařízení. 

 

4. Standardizace – Plánovat přehlednost znamená bezpečnou funkci předchozím tří 

poţadavků, plus podpora dostupnosti potřebných informací. Nic není třeba hledat, nikdo se 

nezdrţuje, informace jsou prezentovány přehledně na viditelných místech. 

 

5. Disciplína – Všichni zaměstnanci si musí osvojit a dodrţovat systém 5S a podávat návrhy 

pro další moţná zlepšování procesu výroby. Předáci výroby musí provádět denní kontroly 

pracovní disciplíny, pouţívání kontrolních dotazníků, stanovování nových úkolů a cílů. Ze 

strany vedení musí dojít k odměňování nejlepších.  

 

3.1.7 Řízené dokumenty a záznamy 

 

Dokumenty na pracovištích musí být udrţovány v aktuálním platném stavu. Výrobní 

postup, katalog vad, nastavovací předpis, balicí předpis, kontrolní plán, karta výstupní 

kontroly a karta pro záznam měření teploty formy musí být k dispozici u kaţdého pracoviště.  

 

3.1.8 Mezní vzorky a katalog vad 

 

Mezní vzorky a katalogy vad musí být schváleny zákazníkem. Mezní vzorky musí být 

k dispozici u kaţdého pracoviště a musí být uloţeny tak, aby nepřekáţely pracovníkům 

obsluhujícím vulkanizační lisy a zároveň aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo poškození.  

 

3.2 Konečné opracování a 100% vizuální kontrola 

 

V rámci procesu konečného opracování dochází dle pracovních předpisů jednotlivých 

artiklů k odstraňování přetoků, vysekávání otvorů, začištění hran, zkouškám těsnosti nebo 

zkouškám průchodnosti. 100% vizuální kontrola se provádí za účelem nalezení a vytřídění 

neshodných výrobků. Pracoviště konečného opracování a vizuální kontroly musí být 

udrţováno čisté a bezpečné. I zde se pouţívá metodika 5S. 
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3.2.1 Manipulace s díly 

 

Veškeré boxy nebo balení musí být řádně označeny vyplněnou etiketou. Etiketa musí 

obsahovat informace o provedených operacích, počtu kusů, datum, osobní čísla pracovníků 

provádějících výrobní a kontrolní operace. Nesmí dojít k záměně a smíchání zkontrolovaných 

výrobků a výrobkách určených ke kontrole.  

 

3.2.2 Zkoušky těsnosti nebo průchodnosti 

 

Kontrola těsnosti slouţí k ověření funkčnosti výrobku na základě zkoušky úniku 

vzduchu. Kontrola průchodnosti má za úkol odhalit výrobky, ve kterých se nachází části 

vkládaných dílů potřebných pro výrobu děr a vnitřních průměrů výrobku. 

 

3.2.3 Montáţ 

 

Montáţ slouţí pro kompletaci výrobků dle výkresové dokumentace. Na výrobky se 

mohou montovat například kovové spony.  

 

3.2.4 100% vizuální kontrola 

  

Vizuální kontrola musí být prováděna podle pracovní návodky, které se skládají ze 

slovního popisu činností a názorných fotografií. Kaţdé kontrolní místo musí mít k dispozici 

platný katalog vad a zákazníkem schválené mezní vzorky. 

 

3.2.5 Balení 

 

Balení výrobků se provádí podle balicího předpisu schváleného zákazníkem. Balení 

musí probíhat tak, aby byla zachována moţnost sledovatelnosti výrobků. To znamená, ţe 

kaţdé balení musí být opatřeno vyplněnou etiketou. Zabalené výrobky jsou postupně 

převáţeny do skladu hotových výrobků a expedovány. O počtu výrobků určených k expedici 

je informováno oddělení disponentů, kteří provádí evidenci expedovaných výrobků. 
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4. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU VE   

    SPOLEČNOSTI 

 

Úkolem řízení neshodného výrobku je stanovení činností a zodpovědnosti v případě 

zjištění neshodného výrobku. Pojem neshoda s poţadavkem představuje rozdíl mezi 

vlastnostmi a hodnotami uvedenými v technické dokumentaci a skutečným výrobkem.  

 

4.1 Gumárenská výroba 

 

Oblast gumárenské výroby prodělala v roce 2010 dílčí zlepšení, v porovnání 

s předešlými lety, při současném nárůstu vyráběných objemů. Zlepšení se dosáhlo vlivem 

lepšího čištění forem, novému způsobu omraţování výrobků a změnou umístění kontrolního 

místa. Mezi nové zákazníky se zařadily společnosti Mahle GmbH, Bosch GmbH, Daimler-

Benz GmbH. 

V roce 2010 se důsledkem nárůstu počtu objednávek zvýšila vytíţenost vstřikovacích 

lisů. Došlo ke stabilizaci procesu produkce stávajících a zařazení nových výrob. Výrobní 

personál byl posílen v procesech lisování, konečného opracování a 100% vizuální kontroly. 

Zlepšení oproti předešlým letům je patrné i v oblasti technologie výroby.  

Gumárenská výroba se dělí na dvě oblasti, první je proces vulkanizačního lisování 

výrobků z eleastomerů. Vyrobené produkty dále prochází, dle výrobního postupu, procesem 

praní, sušení, omraţování, temperance. Tyto následné procesy mají za úkol dodat produktům 

potřebné vlastnosti, případně zbavit produkty otřepů a vtokových soustav. Takto upravené 

výrobky přechází do procesu konečného dopracování a jsou podrobeny 100% vizuální 

kontrole. Poslední činností je balení a expedice. Všechny výrobky se odesílají do logistického 

centra fungujícího při Woco, GmbH v Bad Soden-Salmünsteru. Odtud se expedují 

k odběratelům. 

 

100% vizuální kontrola však není 100% účinná. Systém vizuální kontroly spoléhá na 

lidský úsudek kontrolora, ten můţe být ovlivněn mnoha faktory, z nichţ některé jsou mimo 

naši kontrolu (např. soukromý ţivot, zdravotní stav nebo nálada). Kvalitu práce ovlivňuje i 

firemní kultura a osobní hodnoty pracovníků. Důleţitými atributy jsou i styl řízení, řešení 

problémů na pracovišti, komunikace, týmová práce, motivační programy, stanovené 

odpovědnosti a pravomoci pracovníků [2].     
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4.2 Řízení neshodného výrobku 

 

Důleţitou částí výroby je proces ověření shody produktů s poţadavky zákazníků. Ve 

společnosti mají pro tento proces zpracovánu interní směrnici. 

Ověřování shody se provádí podle následujícího schématu: 

 Příjem a kontrola poţadavku; 

 příprava dokumentace, prověřování správnosti a úplnosti – technologický postup, 

výkresová dokumentace, technické podmínky; 

 výběr metodiky pro ověřování; 

 příprava výrobku pro ověřování; 

 provedení ověření shody; 

 řešení neshodného výrobku; 

 označení výrobku po ověření; 

 zpracování zápisu o jakosti; 

 uvolnění výrobku k dalšímu zpracování. 

Neshodné výrobky, které byly vyrobeny nebo obdrţeny (vkládané díly), musí 

pracovníci odkládat do červených boxů. Povinností kaţdého pracovníka je zjištěné neshodné 

výrobky na konci směny spočítat a zaevidovat do karty sběru chyb směnového protokolu. 

Směnový protokol je uveden v příloze 4 pro proces lisování a v příloze 5 pro konečné 

opracování a 100% vizuální kontrolu. Předák výroby po dohodě s pracovníkem oddělení 

kvality a technologie rozhodne, zda neshodné výrobky jsou ještě vyhovující a zda budou dále 

analyzovány. Do doby dalšího rozhodnutí musí být neshodné díly uloţeny v červeném boxu a 

označeny důvodem neshody. Nevyhovující neshodné výrobky jsou vţdy na konci směny 

předákem výroby šrotovány [7]. 

 

4.2.1 Proces řízení neshodných výrobků 

 

Odhalení neshodného výrobku – neshodný výrobek můţe být odhalen při kontrole 

pracovníkem obsluhujícím vulkanizační lis, pracovníkem průběţné kontroly, pracovníkem 

100% vizuální kontroly, předákem výroby nebo mistrem výroby. 

 

Označení a separace neshodných výrobků – je potřeba provést ihned po nalezení neshodného 

výrobku. Neshodné výrobky musí být vloţeny do červeného boxu označeného textem 
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NESHODNÉ VÝROBKY. Objeví-li se v procesu lisování tři po sobě jdoucí výrobky se 

stejnou vadou, musí být proces výroby na daném lise zastaven a informován předák výroby. 

Izolace neshodných výrobků musí zabezpečit, aby nedošlo k průniku těchto dílů na následné 

operace nebo do expedice.  

 

Záznam o zjištěné vadě – slouţí pro zaznamenání výskytu neshody, vyuţívá se jako 

informace pro analýzy příčin vad. Etiketa označení neshodného výrobku viz obr. 4. Etiketou 

se označují boxy, ve kterých se nachází nejméně jeden neshodný výrobek. Na etiketě musí být 

uvedeny následující informace: 

 identifikační znaky; 

 důvod neshody; 

 kdo neshodu zjistil; 

 kdo provedl kontrolu (potvrzení neshody). 

Neshodné výrobky se izolují na místech k tomu určených, po dobu 5 pracovních dnů. Není-li 

neshoda vyřešena, musí být neshodné výrobky umístěny do zvláštního prostoru pro izolaci 

výrobků, tzv. Sperrlageru. 

 

 

Obr. 4 Etiketa pro označení neshodného výrobku 

 

Analýza vady – přezkoumání provádí tým pracovníků sloţený ze zástupců technologie a 

kvality. Hlavním úkolem týmu pracovníků je zjistit příčiny vzniku neshody a navrhnout 

nápravná opatření k odstranění vady.  
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Realizace nápravných opatření k odstranění vady – stanovení odpovědnosti za realizaci 

nápravných opatření, odstranění působení příčin vzniku neshod a kontrola účinnosti 

provedených opatření je prováděna ze strany stanoveného týmu. 

 

Záznam o provedených opatřeních – popis stavu před a po nápravném opatření. Záznam je 

uchováván v elektronické podobě. Musí být přístupný pro další případné řešení problémů. 

Jsou-li opatření prováděna v důsledku reklamace od zákazníka, provede se záznam do 

formuláře č. 6.      

 

Postup při expedici neshodných výrobků – společný elektronický systém umoţňuje 

informovat odběratele o vzniklé vadě. Rozhodne-li tým provádějící analýzu vady, ţe se jedná 

o vadu, která nemá vliv na funkci výrobku, je o vzniklé vadě informován disponent, který 

naváţe kontakt s odběratelem a o vzniklé vadě ho informuje. Je-li odběratel ochoten převzít i 

výrobky s vadou, následuje: 

 informace od WOCO STV na Woco, GmbH o druhu vady; 

 převzetí potvrzení od Woco, GmbH o přijetí výrobků s vadou; 

 označení výrobků dle dohodnutých podmínek; 

 evidence písemných podkladů k výrobkům dodaným s vadou. 

 

Likvidace neshodných výrobků - neshodné výrobky, které nelze expedovat, se likvidují 

šrotováním. Na konci kaţdé směny se vzniklé neshodné výrobky uloţené v červených boxech 

vysypávají do označených kontejnerů. Odpady se na základě vyhlášek likvidují tak, aby 

neohrozily ţivotní prostředí.   

 

4.2.2 Sběr údajů 

 

Kaţdý pracovník vykazuje svou práci ve Směnovém protokolu. Směnový protokol pro 

operaci lisování je uveden v příloze 4 a pro konečné opracování a 100% vizuální kontrolu 

v příloze 5. Směnový protokol obsahuje tyto informace:   

 Jméno, příjmení, identifikační číslo pracovníka; 

 datum, druh směny (ranní, odpolední, noční); 

 číslo pracoviště, stroje; 

 číslo výrobku, druh prováděné operace; 
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 identifikační číslo výrobní směsi, šarţi směsi; 

 informaci o průběhu výroby (poruchy, přestávky, čištění formy, změnu směsi); 

 počet vyrobených (zkontrolovaných) kusů, počet shodných a neshodných kusů; 

 kartu sběru vad viz obr 5. 

 

Obr. 5  Karta přehledu nalezených vad 

 

4.2.3 Analýza údajů 

 

Data ze Směnových protokolů jsou převáděny do elektronické podoby v softwarovém 

programu ASTRA. Denně se provádí vyhodnocení zmetkovitosti za předešlý den. Měsíčně se 

data analyzují pomocí Paretovy analýzy, která je uvedena v příloze č. 7. Informace z analýz se 

projednávají na pravidelných poradách, kterých se účastní zástupci oddělení kvality, 

technologie, mistři výroby, předáci výroby a mechanici. 

 

4.2.4 Interní zmetkovitost v oddělení gumárenské výroby  

 

Následující data byla analyzována za rok 2010 a byla čerpána z interního systému 

ASTRA. Výrobní program byl rozdělen na dvě hlavní oblasti výroby, coţ je Norma Connect 
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(výrobky určené pro stavební průmysl) a ostatní výrobky (výrobky určené pro automobilový 

průmysl).  

Počty neshodných výrobků jsou vztaţeny k jednotlivým měsícům roku 2010. 

Souhrnné počty neshodných výrobků za jednotlivé měsíce byly převedeny do procentuálního 

vyjádření. Z finančního pohledu byly vyjádřeny průměrné hodnoty výdajů na neshodu 

v poměru s celkovým obratem gumárenské výroby (v procentech).  

Průměrná interní zmetkovitost se na konci roku 2010 pohybovala dle výrobních oblastí: 

 Norma Connect 11,85%; 

 ostatní výrobky 3,14%. 

  

Průměrná interní zmetkovitost z hlediska obratu: 

 Norma Connect 0,25 %; 

 ostatní výrobky 4,26%.   
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Obr. 6 Interní zmetkovitost v roce 2010 

 

Na obr. 6 je zobrazen směr vývoje interní zmetkovitosti za analyzovaný rok 2010. 

Pozitivní trend sniţování interní zmetkovitosti je důsledkem pravidelných denních schůzek 

týmu QOS. Tým QOS projednává interní zmetkovitost vybraných projektů, navrhuje a 

realizuje nápravná opatření.  

Hodnota PPM (Parts per million) na konci roku 2010 dosáhla počtu 91, byl tedy 

splněn cíl dosáhnout hodnotu niţší neţ 150 PPM.  
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5. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ INTERNÍCH A EXTERNÍCH 

REKLAMACÍ VE SPOLEČNOSTI 

 

Smyslem procesu reklamačního řízení je analyzovat reklamované výrobky, zjistit 

příčiny navrhnout opatření k zamezení opakování neshod. Následující kapitola analyzuje 

současný proces řešení reklamací ve společnosti v oddělení gumárenské výroby. 

 

5.1 Reklamační řízení  

 

Reklamační řízení stanovuje systém a postup práce při zpracování reklamací na 

dodavatele i od zákazníků. Neshodné výrobky mohou vzniknout při procesu výroby nebo 

balení. Reklamace tohoto druhu zpracovává oddělení kvality, přičemţ spolupracuje 

s příslušnými odděleními kvality u dodavatele nebo zákazníka. Vývojový diagram, popisující 

proces řešení zákaznické reklamace, je zobrazen na obr. 7. V rámci procesu jsou vytvářeny 

potřebné dokumenty, které si vyţádal zákazník, a dokumenty a záznamy slouţící k uchování 

informací o provedených změnách v procesu výroby.  
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Obr. 7 Reklamační řízení 
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5.2 Reklamace od zákazníků 

 

Jedná se o reklamace na vadné výrobky WOCO STV, které jsou nalezeny u přímých 

zákazníků, případně u  Woco, GmbH v Bad Soden-Salmünsteru. 

 

Reklamační řízení má následující sled činností: 

1. Oddělení kvality obdrţí hlášení reklamace zpracované jako Reklamationserfassung  

    (interní tiskopis). Provede se zaevidování reklamačního hlášení.  

2. O reklamaci jsou informována jednotlivá oddělení, mající vazbu na druh vady, tj.   

    technologie, výroba, konstrukce, mechanici aj. Informace jsou předávány např. formou   

    informativní zprávy a krátkými poradami v úseku, kde nedostatek vznikl. 

3. Provede se izolování a kontrola skladové/výrobní zásoby na druh vady (je-li dostatečná   

    definice vady). V případě poţadavku zákazníka, je zpětně informován formou 3D    

    reportu nebo emailové zprávy do 24, respektive 48 hodin.  

4. Za účelem správné analýzy se očekává dodávka vzorků, které jsou přezkoušeny nejprve na   

    sériovém zkušebním zařízení a následně v technikumu. Po dohodě se reklamované díly   

    zkouší a analyzují u Woco v  Bad Soden-Salmünsteru. 

5. Získané informace, z analýzy provedené ve Woco v  Bad Soden-Salmünsteru, slouţí k  

    zaujetí stanoviska k příčině reklamace a stanovení nápravných opatření - krátkodobých i  

    dlouhodobých. 

6. Stanovisko, příčina i návrh opatření jsou zapsány do tiskopisu 8D Report-Stellungnahme  

    zur Reklamation (interní formulář), eventuálně dle poţadavku zákazníka je zpracována  

    analýza jiným vhodným nástrojem (Diagram příčin a následku, 5 Proč? aj.). Tento doklad       

    je výchozí pro zpracování finálního 8D reportu, Woco GmbH následně informuje   

    zákazníka, WOCO STV s. r. o. obdrţí kopii zprávy z provedené analýzy u Woco GmbH.  

    Vzor 8D reportu je uveden v příloze 8, Formulář pro analýzu 5 Proč v příloze 9.  

7. Povinností oddělení kvality je provádět dohled nad účinnosti přijatých nápravných opatření   

    a tyto kontrolovat a reklamaci následně uzavírat. 

 

Reklamace od zákazníků jsou zpracovány - evidovány a statisticky vyhodnocovány 

prostřednictvím programu Word a Excel.  
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Vyhodnocování dat z reklamací: 

 výběr reklamací od určitého data pro určitého zákazníka; 

 výběr reklamací dle místa produkce; 

 výběr reklamací pro určitý výrobek; 

 výtisk reklamací na určitého dodavatele za určené časové období; 

 výtisk neuzavřených reklamací, pokud 8D Report nebyl zpracován dle poţadovaného   

termínu. 

 

Vyhodnocování dat z reklamací se provádí prostřednictvím PC v programu Excel. 

Pro zveřejnění se pouţívá grafického vyhodnocování. Vyhodnocení je zpracováno vţdy ke 

konci měsíce a kumulativně od počátku roku. S výsledky je seznamováno vedení společnosti i 

ostatní pracovníci.  

 

5.2.1 Standardní opatření na reklamaci 

 

Ve společnosti byla zpracována interní směrnice pro reklamační řízení. Obdrţí-li 

gumárenská výroba stíţnost nebo reklamaci, přistupuje se k následujícím krokům: 

 Zastavení reklamovaného artiklu skladu hotových výrobků, rozpracované 

(nedokončené) výroby a expedice. 

 Zaevidování přijaté výtky nebo reklamace v systému WOCO STV v gumárenské 

výrobě. 

 Vystavení etikety (Lístek pro 100% kontrolu) pro označení boxů s hotovými výrobky 

a hotových balení určených k expedici. Pro zabezpečení zpětné sledovatelnosti se 

počet vystavených etiket uvede do evidence lístků pro 100% kontrolu vrácených 

reklamovaných dílů a zastavených dílů určených pro expedici. 

 Předání informace do výroby. 

 Proškolení výrobního personálu na pracovištích, kde nedostatek vznikl. 

 Okamţitá reakce do 24 hodin formou 3D Reportu, zajištění vzorků neshodných 

výrobků. 

 Stanovení způsobu 100% kontroly zastavených kusů. 

 Stanovení týmu řešení reklamace, svolání schůzky týmu pro řešení reklamace, 

vytvoření akčního plánu. 
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 Analýza příčiny neshody a návrh na řešení opatření – krátkodobé a dlouhodobé změny 

v oblasti výroby, technologie a kvality. Pro tuto analýzu slouţí formulář opatření k 

reklamaci, viz příloha 6. 

 Seznámení pracovníků výroby s reklamovanými díly, sdělení výsledků analýzy. 

 

5.3 Opakované reklamace od zákazníků 

 

V rámci WOCO STV jsou definována následující kritéria pro vymezení pojmu 

opakovaná reklamace.  

 

1. Stejný artikl (číslo výrobku), který byl v minulosti předmětem reklamace. To platí i  

    v případě, ţe je výrobek dodáván více zákazníkům. 

2. Časové období mezi reklamacemi je maximálně 6 měsíců. 

3. Neshoda musí být jednoznačně definována. Definování provádí WOCO STV na základě  

    provedené analýzy. 

4. Je-li neshoda a následná reklamace opakována v průběhu řešení reklamace (do období  

    realizace nápravného opatření), pak se nejedná o opakovanou reklamaci. 

 

5.3.1 Postup činností při opakované reklamaci 

 

U kaţdé nové reklamace se musí ověřit, zda se nejedná o opakovanou vadu. 

V případě, ţe se jedná o opakovanou reklamaci je nutno realizovat následující činnosti: 

 neodkladně informovat vedení, vedoucího výroby a oddělení technologie, případně i   

            vývoje; 

 reklamaci projednat minimálně do 24 hodin na denních schůzkách zástupců výroby, 

kvality a technologie; 

 informaci o opakované reklamaci neprodleně předat na místo vzniku neshody; 

 informace o opakovaných reklamacích musí být projednána na poradách vedení, 

konané v pravidelných intervalech; 

 o řešeních opakovaných reklamací bude vedení společnosti na poradách informováno 

aţ do doby uzavření reklamace; 

 informace o opakovaných reklamacích musí být obsaţeny v měsíčních zprávách 

kvality. 
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5.4 Informace o počtu reklamací za rok 2010 v oddělení gumárenské výroby 

 

Analýza počtu reklamací za rok 2010 byla provedena z dat z interní evidence. 

V evidenci se zaznamenávají reklamace od zákazníků pro celou společnost STV. V první fázi 

byla potřeba vyfiltrovat pouze ty reklamace, které byly uplatněny pro oblast gumárenské 

výroby. V roce 2010 bylo na oddělení kvality evidováno 52 reklamací.  

 

Z toho bylo: 

* 45 reklamací uznaných, jako oprávněné; 

* 3 reklamace neuznané, neoprávněné; 

* 4 reklamace byly stornovány.  

Na obr. 8 jsou zobrazeny procentuální podíly reklamací obdrţených za rok 2010. 

 

Reklamace 2010

86%

6%8%

uznaných reklamací

neuznaných reklamací

stornovaných reklamací

 

Obr. 8 Obdrţené reklamace v roce 2010 

 

O kaţdé obdrţené reklamaci je důsledně vedena dokumentace, včetně plánu opatření 

formou 8D Reportu. Reporty jsou zasílány na mateřskou společnost Woco 

Unternehmensgrouppe v Bad Soden-Salmünsteru, eventuálně přímo zákazníkovi. V případě 

poţadavku zákazníka se zpracovávají prezentace s řešením problému, Diagram příčin a 

následků nebo 5 Why. 3D Report musí být poskytnut do 24 hodin, 5D Report do 7 dnů a 8D 

Report je společnost povinna předloţit nejpozději do 1 měsíce od obdrţení reklamace. 
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Tabulka č. 1 Vývoj reklamací v roce 2010 

Měsíc 

Počet 

reklamací Počet dodávek Trend % 

1 4 513 0,78 

2 5 472 1,06 

3 7 583 1,20 

4 5 481 1,04 

5 5 397 1,26 

6 2 417 0,48 

7 3 417 0,72 

8 4 448 0,89 

9 3 449 0,67 

10 3 448 0,67 

11 1 508 0,20 

12 3 311 0,96 

 

V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny jednotlivé měsíce, druhý sloupec obsahuje informace 

o počtu obdrţených reklamací. Ve třetím sloupci jsou obsaţeny počty dodávek. V posledním 

sloupci je uveden trend, který byl stanoven podle vzorce: 

Trend = (počet reklamací / počet dodávek) * 100    %                                                            (1) 
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Obr. 9 Vývoj reklamací v roce 2010 

 

Hodnoty z tabulky byly zpracovány do grafu viz obr. 9, graf zobrazuje trend vývoje 

reklamací. Cílová maximální hodnota činí 1%. Tato hodnota byla překročena v měsících únor, 
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březen duben a květen. V ostatních měsících se hodnoty pohybovaly pod stanovenou 

hodnotou. 

 

Důvody vzniku chyb:  

 Chyba obsluhy          35 

 Technická závada       8 

 Chyba dodavatele       0 

 Jiná příčina                 2 

 Konstrukční vada       0 

 

Uznané zákaznické reklamace

78%
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Chyba obsluhy

Technická závada

Chyba dodavatele

Jiná příčina

Konstrukční vada
 

Obr. 10 Uznané zákaznické reklamace v roce 2010 

 

Procentuální hodnoty příčin vzniku reklamací zobrazuje obr. 10. Nejčastější příčiny vznikají 

jako dosledech chyb lidského činitele. V 18% můţe za vznik reklamací technická závada na 

výrobním zařízení a ve zbylých 4% vznikají reklamace vlivem jiné, blíţe nedefinované 

příčiny. 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ VEDOUCÍ KE SNÍŢENÍ 

OPAKOVANÝCH REKLAMACÍ 

 

Neshody vznikající v důsledku selhání lidského faktoru se vyskytují v 78% reklamací. 

Pro eliminaci výskytu opakovaných neshod, jeţ jsou příčinou reklamací, je nutné 

zaměstnance motivovat k důslednosti provádění práce.  

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

a reklamací. 

 

6.1 Diagram příčin a následku 

 

Prvním krokem pro návrh doporučení bylo sestavení diagramu příčin a následku pro 

definování souvislostí mezi jednotlivými prvky procesu a jejich vlivem na výrobu. 

Nedodrţování činností nebo podcenění jednotlivých vlivů můţe vést ke vzniku neshod. 

Byly definovány činnosti a vlivy v oblasti: 

 strojů a zařízení; 

 materiálů; 

 metod; 

 lidského faktoru; 

 prostředí. 

 

Sestavený diagram, viz obr. 11, slouţil pro sestavení oblastí a otázek, na které je potřeba se 

soustředit při provádění kontroly na výrobním pracovišti.  
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Obr. 11 Diagram příčin a následku 
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6.2 Doporučení pro oblast vulkanizace a konečného opracování 

 

Na nástěnkách a na konkrétních pracovištích, kde vznikly neshody, je potřeba 

umisťovat informace o aktuálních problémech, prováděných opatřeních za účelem zlepšení, 

podat informace o vadách, které byly předmětem reklamace. A to formou fotodokumentace a 

řádně označenými vzorovými neshodnými kusy.   

Ze strany předáků práce a je potřeba přistoupit k pravidelné namátkové kontrole znalosti 

výrobního procesu. 

 

6.2.1 Visual management 

 

Vhodným nástrojem vnitropodnikové komunikace je vyuţití principů Visual 

managementu, například formou fotodokumentace výrobního postupu, konkrétní vady a 

příčiny reklamace výrobků.  

Nástěnka umístěná na očích všech zaměstnanců je vhodným nositelem informací, 

neboť se o aktuálních informacích dozví zaměstnanci z ranní, odpolední i noční směny. 

Nemělo by jiţ docházet k tomu, ţe některá směna nebude dostatečně informována o 

aktuálních problémech. Je vhodné na ni umístit informace mající dlouhodobý charakter, jako 

například důleţitá telefonní čísla, směrnice, řády, ale své místo zde mají i aktuální informace 

krátkodobého rázu, např. ohlášené termíny zákaznických návštěv a auditů.  

Tyto nástěnky lze vyuţít i pro zpětnou vazbu, předávání podnětů od zaměstnanců 

směrem k vedení společnosti.  

V gumárenské výrobě byly instalovány čtyři tabule, z nichţ kaţdá obsahuje jiný tip 

informací. První nástěnka, viz obr. 12, slouţí k vyvěšování informací o kvalitě. Zaměstnanci 

jsou informováni o vývoji zmetkovitosti za předešlý měsíc, vyuţívá se tabulkové a grafické 

zobrazení trendu výroby a zmetkovitosti a přehled zjištěných kvalitativních vad výrobků. Jsou 

zde uvedeny i mise a vize společnosti a cíle, jeţ chce společnost dosáhnout. Nechybí zde ani 

certifikát kvality, mající za úkol upevňovat povědomí o kvalitě.     
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Obr. 12 Tabule informace o kvalitě 

 

Druhá tabule, viz obr. 13, slouţí k informování zaměstnanců o obdrţených 

reklamacích. Na jednotlivých listech je stručně popsána vada výrobků, která je doplněna o 

názorné fotografie vady. 

 

 

Obr. 13 Tabule reklamace na gumárenskou výrobu 
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Třetí tabule, viz obr. 14, je určena pro informace z oblasti plánování výroby, o 

poţadavcích zákazníků na počet kusů a termínu plnění dodávky. Dále se zde zaznamenávají 

pracovní úrazy na pracovišti, výsledky procesní kontroly a plán opatření při řešení externích 

reklamací.  

 

 

Obr. 14 Tabule pro informace z oblasti výroby 

 

Čtvrtá tabule, viz obr. 15, obsahuje ostatní potřebné informace a můţe slouţit i pro 

podávání podnětů ze strany pracovníků. Lze na ní najít informace o důleţitých telefonních 

číslech, grafické uspořádání pracoviště s označením čísel strojů a jejich umístění ve výrobní 

hale slouţí pro snadnou orientaci zaměstnanců. Nedílnou součástí je i popis metody 5S a 

stručné objasnění tohoto nástroje štíhlé výroby. V případě potřeby se zde mohou vyvěsit 

poţadavky na brigádníky a pomocné zaměstnance.  
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Obr. 15 Tabule pro informace o výrobě 

 

6.3 Kontrola výrobního pracoviště pro oblast vulkanizace a konečného 

opracování 

 

Na jednotlivých vulkanizačních lisech dochází k častým změnám vyráběných artiklů. 

Artikly se vyrábí podle objednávek zákazníků. Proto je nutné se změnou formy provést u 

vulkanizačního lisu i změnu výrobní dokumentace. Aby byla zajištěna správnost a aktuálnost 

dokumentace, byl navrţen formulář Kontrola výrobního pracoviště. 

Kontrola výrobního pracoviště musí probíhat namátkově v pravidelných intervalech. 

Tuto kontrolu mají za úkol provádět předáci výroby, pracovníci průběţné kontroly, mistři 

výroby nebo pracovníci z oddělení kvality. 
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Obr. 16 Formulář Kontrola výrobního pracoviště – vulkanizační lisování  

 

Podobě jako u kontroly výrobního pracoviště byl navrţen formulář pro namátkovou 

kontrolu pracovníků obsluhujících vulkanizační lis (viz obr. 17). Formulář obsahuje tři 

oblasti, první je zaměřena na znalost a pouţívání výrobní dokumentace. Druhá oblast 

prověřuje správnost prováděných činností a třetí se zaměřuje na výrobu a bezpečnost 
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pracovníků. V poslední části se hodnotí celkový výsledek pracovníka. Stupnice má rozmezí 1 

– 5, přičemţ 1 znamená, ţe pracovník vyhověl, 5 znamená, ţe nevyhověl. S výsledkem je 

pracovník seznámen okamţitě. Kontrolu provedou předáci výroby jednotlivých směn nebo 

mistři výroby. 

Obr. 17 Formulář Kontrola pracovníka – vulkanizační lisování 

 

Formulář pro kontrolu pracovníků provádějících konečné opracování a 100% vizuální 

kontrolu je zobrazen na obr. 18. Otázky pro kontrolu jsou seřazeny do dvou oblastí. První 

oblast prověřuje dodrţování organizačních pokynů a pracovních postupů. Oblast výroby 

slouţí pro kontrolu vlastní pracovní činnosti. 

Důleţitým prvkem kontroly je provedení celkového vyhodnocení znalosti výrobního 

postupu, udrţování čistoty na pracovišti a správnosti posuzování vad. I v tomto případě 

kontrolu provedou předáci výroby jednotlivých směn nebo mistři výroby. 
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Obr.18 Formulář Kontrola pracovníka – konečné opracování a 100% vizuální kontrola 

 

V navrţených formulářích, pro kontrolu výrobních pracovišť a pracovníků, byly 

definovány kontrolní otázky, na které lze odpovědět systémem ANO/NE, případně je lze 

doplnit o zpřesňující informace. Provádění kontroly má za cíl motivovat zaměstnance 

k důslednějšímu provádění práce a udrţování pořádku na pracovišti.  

Formuláře pro kontrolu výrobních pracovišť a pracovníků budou archivovány. 

Souhrnné informace o hodnocení pracovišť budou postupně zapisovány do Evidence kontroly 

na výrobním pracovišti.  

Formulář, obr. 19, slouţí k evidenci provedené kontroly u jednotlivých pracovišť. Ve 

formuláři se musí uvést zjištěné nedostatky a stanovit termín, k němuţ musí být nedostatky 

odstraněny.  

Tento formulář je vyvěšen na tabuli určené pro informace z oblasti výroby. Cílem 

provádění kontrol je vést přehlednou evidenci o způsobilosti výrobních pracovišť a 

pracovníků k provádění pracovních činností. Na základě zjištěných nedostatků je snadné 

odhalit nejčastější chyby a nedostatky, vyskytujících se jak u výrobních pracovišť, tak také u 

zaměstnanců. Ke kaţdé zjištěné odchylce bude stanoven termín odstranění. V případě 
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neshody u pracovníka bude předákem výroby provedeno upozornění a objasnění chyb, 

kterých se pracovník dopouští.     

 

 

Obr. 19 Formulář evidence kontroly na výrobním pracovišti 
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7. ANALÝZA STAVU PO ZAVEDENÍ NAVRŢENÝCH OPATŘENÍ K 

ELIMINACI VÝSKYTU OPAKOVANÝCH REKLAMACÍ 

 

Namátková kontrola pracovišť byla zavedena počátkem měsíce dubna 2011. Kontrola 

přispívá k prověřování správnosti a úplnosti výrobní dokumentace. V rámci kontroly byly 

odhaleny nesrovnalosti v pracovních návodkách některých artiklů, které přesně neodpovídaly 

skutečnému procesu výroby. Pracovní návodky byly opraveny a pracovníci byli na tyto 

změny upozorněni. Chyby v kontrolních plánech bývají často vytýkány při zákaznických 

auditech. Změny v pracovním postupu, provedené např. po zákaznickém auditu, musí být 

zohledněny i v kontrolním plánu. Došlo k aktualizaci katalogů vad u artiklů, u kterých byly 

zjištěny nové druhy vad. U těchto artiklů byly nově definovány mezní vzorky. Zlepšení lze 

vidět i v důkladném provádění kontroly výrobních pracovišť a v udrţování čistoty na 

pracovišti.  

Namátková kontrola výrobního pracoviště probíhá kaţdý den na ranní směně tak, ţe 

pracovník kvality a mistr výroby důkladně prověří dvě vybraná pracoviště. Přednostně jsou 

kontrolovány ty vulkanizační lisy, u nichţ došlo v nedávné době ke změně artiklu nebo 

výrobní formy. Prověřuje se, zda je nastavení stroje v souladu s výrobní dokumentací.  

Prověřování dvou náhodně vybraných pracovníků na ranní a odpolední směně provádí 

mistr výroby. Na noční směně předák výroby.  Namátková kontrola má za cíl upozorňovat 

pracovníky vulkanizačního lisování i konečného opracování a vizuální kontroly na zjištěné 

nedostatky ve vykonávání práce. Důrazněji jsou kontrolováni ti zaměstnanci, kteří prováděli 

výrobu nebo kontrolu zákazníkem reklamovaných výrobků. Jejím účelem není pokutování 

pracovníků při zjištění nedostatků. Cílem je upevnit v zaměstnancích povědomí o kvalitě. 

Zaměstnanci potřebují dostávat informace o výkonu své práce. Hodnocení zaměstnanců má 

zdůraznit, co dělají zaměstnanci dobře a v čem by se měli zdokonalit.  

Instalované tabule dobře slouţí pro přenos informací mezi nadřízenými a zaměstnanci. 

Informace jsou pravidelně aktualizovány, do vyvěšených formulářů evidence kontroly 

výrobního pracoviště jsou doplňována data z provedených namátkových kontrol.   

 

7.1 Další doporučení pro zlepšování 

 

V rámci tvorby diplomové práce jsem měla moţnost poznat proces výroby a práci 

s lidmi. Lidé jsou většinou chápáni jako nejdůleţitější aktiva společnosti. Je-li však vyslovena 
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potřeba úspor, přichází tato nákladová poloţka na řadu jako první. Zaměstnanci na pozici 

dělníků jsou navíc bráni za snadno nahraditelné. Vykonávání pracovního místa nevyţaduje 

ţádné odborné znalosti, dovednosti ani praxi v oboru. Proto se těmto zaměstnancům nevěnuje 

příliš času ani pozornosti  

Nedostatečné nebo nevhodně nastavené motivační programy mohou mít za následek 

negativní pracovní postoje zaměstnanců, je silně podkopána i důvěra a loajalita k podniku. To 

se nepříznivě odráţí v podobě poklesu výkonu a produktivity a vzrůstu nákladů na chyby. 

Nízká loajalita zaměstnanců sniţuje jejich odpovědnost, objevují se případy nedodrţování 

pracovních předpisů, porušování pravidel.  

V oblasti gumárenské výroby je zaveden systém pokut a odměn. Je-li u zaměstnanců 

zjištěno pochybení, např. nedodrţení organizačních pokynů, neupozornění na vznik závady, 

výroba neshodných výrobků vlivem špatného čištění formy, vyřazení shodných kusů mezi 

neshodné nebo naopak únik neshodných kusů mezi shodné, následuje udělení pokuty ze 

strany nadřízených. Vedení hrozbou trestu má za cíl zabránit neţádoucímu chování na 

pracovišti. Nepomáhá však vytvářet produktivní ani jinak ţádoucí chování zaměstnanců. 

Přílišné vyuţívání tohoto nástroje stresuje zaměstnance, coţ můţe vést ještě k vyššímu 

výskytu chyb a konfliktů. Vedoucí pracovní skupiny se dostává do role hlídače čekajícího na 

chyby a prohřešky podřízených. Demotivace negativně ovlivňuje pracovníky, projevuje se 

nechutí k práci, ke ztrátě jejich pracovní morálky. Nevyhovující systém řízení můţe znamenat 

příčinu fluktuace. Stálé přijímání a zaučování nových zaměstnanců sebou nese rizika vzniku 

neshod a nízkou výkonnost. Proto by měla společnost dobře zváţit, jakým stylem řízení 

působit na zaměstnance a posílit jejich spokojenost.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce byl návrh a aplikace moţných opatření, vedoucích ke sníţení 

počtu reklamací a zamezení vzniku opakovaných reklamací.  

Teoretická část popisuje obecná východiska řešené problematiky. Obsahuje 

poţadavky normy ISO řady 9000 na systém managementu kvality a poţadavky odvětvových 

standardů německého automobilového průmyslu VDA. Poslední úsek teoretické části se 

zaměřuje na stručnou charakteristiku a historii analyzované společnosti. 

Praktická část začíná stručným popisem gumárenské výroby, dalšími body jsou 

analýza řízení neshodného výrobku a reklamačnímu řízení. K analýze byla poskytnuta data od 

1.ledna 2010 do 31. prosince 2010. Analýzou reklamací bylo zjištěno, ţe největší podíl na 

vznik stíţností a reklamací mají chyby vznikající selháním lidského faktoru. Proto je 

praktická část zaměřena na důslednou kontrolu lidského faktoru. K tomu mají slouţit 

vytvořené formuláře pro prověření způsobilosti výrobního zařízení, kontrolu správnosti, 

aktuálnosti a úplnosti výrobní dokumentace. Další formulář slouţí pro přezkoušení znalostí 

zaměstnanců. Hodnotí se znalosti výrobních postupů, výrobního procesu, správnost provádění 

kontroly výrobků a dodrţování pracovních předpisů. V další části jsou navrţena opatření 

k zamezení vzniku neshod a reklamací zrealizována. Závěr práce je zaměřen na analýzu stavu 

po realizaci navrţených opatření a je doplněn o další doporučení.   
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