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Abstrakt  

 

 

Diplomová práce se zabývá moţnostmi zlepšení procesu řízení zákaznických reklamací. 

V úvodu jsou představeny nástroje, které jsou často vyuţívány v procesu řešení reklamací. 

Podrobněji se práce věnuje naplňování spokojenosti zákazníků cestou zlepšení činností 

spojených s reklamačním řízením. Praktická část vyuţívá získaných znalostí k identifikaci 

nedostatků v procesů řízení zákaznických reklamací a následně k aplikaci zvolených 

nápravných opatření. 

 

 

Abstract  

 

 

This thesis deals with the possibilities to improve of process managing customer 

complaints. The introduction presents the tools that are frequently used in the complaints 

solving process. The thesis deals with the fulfillment of customer satisfaction by improving 

the activities associated with the complaints procedure. Acquired knowledge is used to 

identify deficiencies in the process managing customer complaints and subsequently elected 

to apply corrective actions. 
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Úvod 
 

 

V současném obchodním světě, který je stále poznamenán nedávnou ekonomickou krizí, 

můţe i sebemenší zaváhání mít pro firmu likvidační následky. Ekonomická krize se stala 

jakýmsi sítem, které oddělilo silné společnosti od těch slabších, nicméně ani společnosti, které 

zdárně krizi překonaly, nemají nic jisté a musejí i nadále bojovat, jak s nestabilitou trhu, tak 

s konkurencí. 

 

Úspěšné společnosti jsou si vědomy důleţitostí vysoké kvality svých výrobků či sluţeb, 

pokud chtějí v konkurenčním boji obstát. Kvalita se stala velmi důleţitým nástrojem rozvoje 

společnosti a zvyšováním konkurenceschopnosti. 

 

Kvalita jiţ dnes není odstavena na druhou kolej, jako tomu bylo často v dobách 

minulých, ale určující roli kvality, jako nutné podmínky dalšího rozvoje, si plně uvědomuje 

majoritní část současných podnikatelských subjektů. 

 

Úspěšné společnosti si uvědomují nesmírně důleţitou roli kvality a vědí, ţe kvalita je 

odpovědností kaţdého jednotlivce, který svou činností přispívá k výsledné kvalitě výrobku či 

sluţby. 

 

Ruku v ruce s kvalitou jde také potřeba zaměření se na zákazníka. Společnost, pokud 

chce být úspěšná, zkrátka musí mít spokojené zákazníky s vysokou mírou loajality. Ti potom 

také mohou rozšiřovat kladné zkušenosti do svého okolí a zvyšovat tak prestiţ společnosti. 

 

Pojem spokojený zákazník sice zní jako věc, které lze lehce docílit, ve skutečnosti je to 

však pojem, k jehoţ naplnění je třeba precizně provádět řadu činností. Jednou z nedílných 

činností je péče o zákazníka, do které spadá také řešení zákaznických reklamací. Zlepšení 

činností spjatých s tímto tématem je cílem mé diplomové práce. Ke splnění tohoto nelehkého 

cíle však potřebuji vyuţít řadu teoretických východisek, které budou detailněji popsány 

v teoretické části dále. 
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1 Teoretická východiska 
 

 

V první části mé diplomové práce se zaměřím na témata, jejichţ znalost je nezbytná pro 

praktickou část této práce.  

1.1 Úvod do kvality 
 

Pokud se chceme zabývat managementem kvality, je nutné si nejprve pojem kvalita 

vyjasnit. 

 

Tento pojem se vztahuje k výrobkům či sluţbám a jeho historie sahá aţ do starověku. Do 

povědomí širokých vrstev společnosti však vstoupila aţ s rozšířením řemeslné a průmyslové 

výroby.  

Tedy v době, kdy několik řemeslných nebo průmyslových subjektů vyrábělo obdobné 

produkty, určené ke stejnému účelu a tyto produkty poté byly nabízeny na jednom odbytišti. 

Nabízené výrobky mohly, ale nemusely mít shodnou cenu. Bylo ovšem důleţité srovnávat 

poţadovanou cenu s uţitnými vlastnostmi, aby určitý produkt byl takový, jak to vyţadujeme. 

Tímto jsme se dostali k vysvětlení kvality jako naplnění určitých poţadavků, jinými slovy 

nazváno jako vhodnost k účelu. 

Je mnoho definic pojmů kvalita. Níţe uvádím několik příkladů, které definovali skuteční 

velikáni světa kvality [1]. 

 

o Kvalita je způsobilost pro uţití. (Juran)  

o Kvalita je shoda s poţadavky. (Crosby)  

o Kvalita je to, co za ni povaţuje zákazník. (Feibenbaum)  

o Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamţiku své expedice společnosti 

způsobí. (Taguchi)  

 

 Z důvodu porozumění je však nutné stanovit obecnou definici kvality. Tato je uvedena v 

mezinárodní normě ČSN EN ISO 9000:2006 [2]. 

 

V této mezinárodní normě jsou popsány základy a zásady systémů managementu kvality, 

které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny. 
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Samotná definice pak vypadá takto: 

 

Kvalita - stupeň splnění poţadavků souborem inherentních znaků [2]. 

Poţadavek je potřeba nebo očekávání, které:  

 

o je stanoveno spotřebitelem  

o je stanoveno závazným předpisem  

o se obvykle předpokládá.  

  

Inherentními znaky jsou vnitřní vlastností produktu, procesu, zdroje nebo systému, které 

mu náleţí. Tyto znaky se člení na znaky měřitelné a atributy. Atributy pak nelze definovat 

číselnou hodnotou.  

  

Při poskytování výrobků nebo sluţeb existují 3 základní parametry, které rozhodují o 

jejich prodejnosti. Jedná se o cenu, kvalitu a termín dodávky. Zákazníci vyţadují výrobky a 

sluţby dané kvality, které mají být dodávány nebo musí být k dispozici v daném čase a to za 

cenu, která odráţí jejich hodnotu.  

Vše se soustřeďuje na poţadavky zákazníků. Organizace přeţije pouze tehdy, pokud 

udrţuje spokojené zákazníky a toho můţe být dosaţeno pouze v případě, ţe nabízí výrobky 

nebo sluţby, které reagují na potřeby a očekávání zákazníků [6]. 

 

1.2 Zásady managementu kvality 
 

 

Úspěšné vedení společnosti vyţaduje, aby byla vedena systematickým a transparentním 

způsobem. Řízení společnosti zahrnuje management kvality spolu s dalšími disciplínami 

managementu. 

Je identifikováno 8 zásad managementu kvality, které smí vrcholové vedení pouţívat pro 

vedení organizace za účelem zvýšení výkonnosti. 

 

 Zaměření na zákazníka – organizace jsou na zákaznících závislé. Z tohoto důvodu 

musí rozumět současným i budoucím potřebám a snaţit se plnit jejich očekávání. 
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 Vedení a řízení lidí – vedoucí osobnosti prosazují soulad účelu a zaměření 

organizace. Mají vytvářet interní prostředí, ve kterém se lidé mohou zapojit při 

dosahování cílů, které si organizace stanovila. 

 

 Zapojení lidí – všichni zaměstnanci jsou základem organizace. Jejich zapojení je 

třeba vyuţít ve prospěch organizace. 

 

 Procesní přístup – výsledku se dosáhne mnohem účinněji, pokud jsou činnosti a 

související zdroje řízeny jako proces. 

 

 Systémový přístup k managementu – identifikování, porozumění a řízení 

souvisejících procesů jako systému, přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při 

dosahování stanovených cílů. 

 

 Neustálé zlepšování – neustálé zlepšování má být trvalým cílem organizace. 

 

 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech – pokud má být rozhodnutí 

efektivní, musí být zaloţeno na analýze údajů a informací. 

 

 Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – organizace a její dodavatelé jsou na 

sobě vzájemně závislí, jejich prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet 

hodnotu [2]. 

 

1.3 Termíny týkající se kvality 
 

 Kvalita -  jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 1.1, jedná se o stupeň splnění poţadavků 

souborem inherentních charakteristik. 

 Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají nebo jsou závazné. 

 Třída – kategorie nebo pořadí dané různým poţadavkům na kvalitu produktů, 

procesů nebo systémů, které mají stejné funkční období. 

 Způsobilost – schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, 

který splní poţadavky na tento produkt. 
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 Odborná způsobilost – prokázaná schopnost aplikovat předepsané znalosti a 

dovednosti [2]. 

 

1.4 Srovnání norem ISO 9001 a ISO/TS 16949  
 

 

Z důvodu toho, ţe tuto diplomovou práci píši v prostředí firmy, která je certifikována dle 

ISO/TS 16949:2002, uvádím v této kapitole srovnání vybraných poţadavků obou norem, tak 

aby byla patrna odlišnost v náročnosti mezi normami ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2002. 

Toto porovnání bude provedeno na kapitolách týkajících se přímo tématu této diplomové 

práce, odlišností je však samozřejmě mnohem více.  

 

1.4.1 Opatření k nápravě 

 

V normě ISO 9001:2008 je uvedeno, ţe organizace musí provést opatření k odstranění 

příčin, aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod. Opatření k nápravě musí být 

přiměřené důsledku neshod [14]. 

Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví poţadavky na: 

 

o přezkoumání neshod 

o určení příčin neshod 

o vyhodnocení potřeby opatření, kterým se zajistí, ţe se neshody opět nevyskytnou 

o určení a uplatnění potřebného opatření 

o záznamy výsledků provedených opatření 

o přezkoumání provedeného opatření k nápravě [7]. 

  

Norma ISO/TS 16949:2002 ji poté doplňuje o kapitoly věnující se řešení problémů, 

odolnosti proti chybám, dopadu opatření k nápravě a analýze zamítnutého produktu. 
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1.4.2 Řešení problémů 

 

Organizace musí mít stanoven proces řešení vzniklých problému, který vede 

k identifikaci a následné eliminaci příčin. 

Pokud existuje zákazníkem předepsaná forma řešení problémů, musí organizace tuto formu 

pouţít. 

 

1.4.3 Odolnost proti chybám 

 

Organizace ve svých procesech nápravných opatření musí pouţívat metody odolnosti 

proti chybám. 

 

1.4.4 Dopad opatření k nápravě 

 

Opatření k nápravě a způsoby řízení, které byly uplatněny, musí být pouţity také pro 

další podobné procesy a produkty, tak aby u nich byla eliminována příčina neshody. 

 

1.4.5 Analýza zamítnutého produktu 

 

Organizace musí analyzovat zamítnuté díly. Organizace musí minimalizovat dobu trvání 

tohoto cyklu procesu. Záznamy z těchto analýz musí být udrţovány a na poţádání dostupné. 

Organizace také musí provádět analýzu a iniciovat opatření k nápravě, tak aby se předešlo 

opakovanému výskytu. 

 

1.5 Spokojenost zákazníka  
 

 

Spokojenost zákazníka je nesmírně důleţitým pojmem ve světě kvality. Z tohoto důvodu 

je potřeba tomuto pojmu porozumět a objasnit jej společně s dalšími pojmy, které s tímto 

pojmem úzce souvisí. 
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1.5.1 Termíny týkající se spokojenosti zákazníka 
 

 

Je nutné zde uvést některé důleţité pojmy, které úzce souvisí se spokojeností zákazníka. 

V praktické části bude potřeba vědět, co který výraz znamená, tak aby nedošlo k záměně či 

nepochopení některého z nich. 

 

Stěžovatel – osoba nebo organizace uplatňující stíţnost. 

 

Stížnost – vyjádření neuspokojenosti organizace ve vztahu k jejím produktům nebo procesu 

vyřizování stíţností. Očekává se odpověď nebo vyřešení. 

 

Zákazník – je to osoba nebo organizace přijímající produkt. 

 

Spokojenost zákazníka – zákazníkovo vnímání stupně a splnění jeho poţadavku. 

 

Služba zákazníkovi – vzájemný vztah mezi organizací a zákazníkem v průběhu ţivotního 

cyklu produktu. 

 

Zainteresovaná strana – osoba nebo skupina, která má zájem na fungování nebo úspěchu 

organizace. 

 

Zpětná vazba – názory, připomínky a vyjádření zájmu o produkty, nebo proces vyřizování 

stíţností [13]. 

 

Aby se stíţnosti vyřizovaly efektivně, je normou ČSN ISO 10002 [13] doporučeno 

dodrţovat tyto zásady: 

 

Viditelnost – informace o tom, kde a jak si stěţovat, má být dobře uveřejněna všem 

zainteresovaným stranám. 

 

Dostupnost – proces vyřizování stíţností by měl být pro stěţovatele snadno dostupný. Mají 

být dostupné informace o tom, jak si stěţovat a jak jsou stíţnosti řešeny. Informace by měly 

být popsány jasným způsobem. Mají být dostupné informace a pomoc při vyřizování stíţností. 
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Schopnost reagování – přijetí stíţnosti má být stěţovateli neprodleně potvrzeno. Vyřizující 

se má na stíţnost zaměřit bez prodlení, dle její naléhavosti. Se stěţovateli by se mělo jednat 

zdvořile a mají být informováni o průběhu stíţností díky procesu vyřizování. 

 

Objektivita – všechny stíţnosti mají být vyřizovány nestranně, nezaujatě a objektivně. 

 

Důvěrnost – všechny informace související s osobou stěţovatele mají být k dispozici jen pro 

účely práce se stíţností v rámci organizace. 

 

Přístup orientovaný na zákazníka – organizace má přijmout přístup orientovaný na 

zákazníka. 

 

Odpovědnost – organizace má zajistit, ţe bude jasně stanovena odpovědnost za vykazování 

činností a rozhodnutí organizace vzhledem ke stíţnostem. 

 

Neustálé zlepšování – neustálé zlepšování procesu vyřizování stíţností a kvality produkty má 

být jedním z trvalých cílů organizace [13]. 

 

1.5.2 Pojem spokojenost zákazníka 
 

 

Pojem spokojenost zákazníka je jiţ objasněn v kapitole 1.5.1. Nicméně je to pojem 

takový, který se jen těţce dá zcela pokrýt jednou větou. V této kapitole se proto budu věnovat 

pojmu spokojenost zákazníka detailněji. 

 

Kaţdý zákazník si tím, ţe nakoupí výrobky a sluţby chce uspokojit své potřeby, to 

znamená, kupuje si hodnotu. Tato hodnota by měla být bez vedlejších negativních vlivů a 

rizik. Jestliţe se rozhodneme koupit určitý výrobek nebo sluţbu, vytvoříme si o tomto 

produktu svou určitou představu, která je ovlivněna mnohými faktory. Zde hrají rozhodující 

roli pociťované vlastní potřeby, dále pak pozitivní, ale i negativní zkušenosti z minulosti a 

samozřejmě také informace z okolí. Mezi informace z okolí se řadí také reklama. Po nákupu 

pak zákazník vnímá reálnou hodnotu toho, co koupil a porovnání vnímané reálné hodnoty 

s původními poţadavky v něm vzbuzuje pocity spokojenosti či nespokojenosti. Z tohoto faktu 
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vyplývá definice, která říká, ţe spokojenost zákazníka je souhrnem pocitů vyvolaných 

rozdílem mezi jeho poţadavky a vnímanou realitou na trhu [4].  

 

Poţadavek zákazníka tedy je kombinace vlastních potřeb, ale také očekávání. 

 

Na základě výše uvedeného lze identifikovat tři základní stavy spokojenosti: 

 

 Potěšení zákazníka, charakterizováno tím, ţe vnímaná hodnota převyšuje jeho původní 

očekávání. Situace, která není tak častá, ale občas k ní dojde. Zákazník je tedy více 

neţ spokojen s tím co získal a jeho potřeby byly překonány. 

 Plná spokojenost zákazníka, charakterizována úplnou shodou mezi očekáváním a 

vnímanou realitou. Všechny poţadavky a potřeby zákazníka byly nákupem produktu 

uspokojeny. 

 Limitovaná spokojenost, kdy vnímaná realita neodpovídá původním poţadavkům 

zákazníka. V tomto případě muţe být sice zákazník spokojen, nicméně jeho 

spokojenost je niţší neţ v předchozích dvou případech. 

 

Dalším důleţitým pojmem je pojem „loajalita zákazníka“. Loajalita je definována jako 

způsob chování zákazníka, projevující se na trhu zejména dvěma důsledky, a to opakovanými 

objednávkami a pozitivními referencemi do okolí [4]. 

 

Mezi spokojeností a loajalitou je rozdíl, který je způsoben tím, ţe postupy monitorování 

spokojenosti zpravidla nepřihlíţejí ke dvěma závaţným okolnostem. Tyto okolnosti jsou: 

dynamika trhu a rozsah nabídky konkurence.  

 

Hlavní faktory loajality zákazníků v konkurenčním prostředí jsou tyto: 

 

o Potěšení zákazníka, 

o Naprostá spokojenost zákazníka, 

o Pozice dodavatele na trhu, 

o Míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka, 

o Setrvačnost a pohodlnost zákazníka. 
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První dva z výše zmíněných faktorů se na vytváření loajality zákazníků podílejí 53%. 

Z toho lze usoudit, ţe vysoká míra spokojenosti je skutečně rozhodující podmínkou pro 

zachování přízně zákazníku i do budoucna [4].  

 

1.5.3. Nutnost zabývání se spokojeností a loajalitou zákazníků 
 

 

Důvody proč je důleţité zabývat se měřením spokojenosti a loajality zákazníků jsou tyto: 

 

 Měření spokojenosti a loajality zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při uplatňovaní 

zpětné vazby v systémech managementu kvality. Bez zpětné vazby nemá organizace 

v konkurenčním prostředí šanci na rozvoj a přeţití, 

 Díky měření spokojenosti a loajality jsou organizace nuceny váţně se zabývat 

zkoumáním současných i očekávaných potřeb zákazníků. V současnosti jsou ve velké 

míře vyuţívány exaktní a systémové postupy, díky nimţ se dodavatelské organizace 

učí naslouchat potřebám svých zákazníků. Tyto poznání by měly být komunikovány 

se všemi zaměstnanci dodavatelské organizace. 

 Měřením získané informace o spokojenosti a loajalitě umoţní vrcholovému vedení 

organizace identifikovat a monitorovat některé další ukazatele výkonnosti, včetně 

ukazatelů těch často nejdůleţitějších, a to ekonomických výsledků.  

 Vývoj míry a spokojenosti zákazníku je jedním z velice důleţitých podnětů pro 

procesy neustálého zlepšování. 

 

 

1.6 Role stížností a reklamací v systémech managementu kvality 
 

 

Je pravdou, ţe reklamace jsou a nejspíš také budou nedílnou součástí vztahu mezi 

dodavatelem a zákazníkem. Reklamace je jistým typem zpětné vazby od zákazníka. Pravdou 

je, ţe nejspíše tou nejméně vítanou. Vţdy je samozřejmě lepší, kdyţ se vrací zákazník a ne 

zboţí.  

Ţijeme ovšem v reálném světě a tak se musí s případnými reklamacemi počítat a za tímto 

účelem musí mít firma vytvořeny mechanismy pro práci se stíţnostmi a reklamacemi. 
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Zmínil jsem dva pojmy, reklamace a stíţnost. Tyto dva pojmy samozřejmě nejsou zcela 

odpovídající. Stíţnost musíme chápat jako kritiku zákazníka vůči dodavateli, ne vţdy je 

moţné stíţnost vyřešit okamţitě, ale je třeba ji brát jako podnět ke zlepšení. Reklamaci je 

potom moţné brát za projev nejvyšší nespokojenosti, který má oficiální formu a vyţaduje 

okamţité řešení v podobě náhradního plnění a podobně. 

 

Samotnou reklamaci lze povaţovat za jakousi poslední kapku, po které pohár trpělivosti 

zákazníka přeteče. Jen asi 4% procenta nespokojených zákazníků vyuţije moţnosti 

reklamace. Důvody jsou následující [9]. 

 

o pohodlnost a slušnost zákazníka 

o krátké záruční lhůty 

o nedostatek substitutů na trhu 

o náklady spojené s reklamací, jenţ jsou vyšší neţ cena samotného produktu 

o velká vzdálenost mezi místem pořízení a místem uţití 

o sociální faktory jako majetkové, věk, pohlaví apod. 

 

Z výše zmíněného vyplývá, ţe absence či minimální počet reklamací ještě neznamená, ţe 

firma má spokojené zákazníky. Zákazník, který je nespojený, se můţe o své negativní 

zkušenosti podělit se svými kolegy, partnery, známými apod., coţ můţe způsobit úbytek 

zákazníků, aniţ by dodavatel věděl o příčině tohoto úbytku.  

 

Fungující mechanismy pro práci se stíţnostmi a reklamacemi jsou důleţité především z 

těchto důvodů: 

 

o Rychlé a úplné řešení reklamací udrţí věrnost zákazníků i pro budoucnost. 

 

o Podrobné analýzy příčin reklamací jsou cenným zdrojem pro zlepšování všech aktivit 

společnosti. I přesto, ţe představují určité náklady, tyto jsou však ve srovnání s 

budoucími úsporami zanedbatelné. 

 

o Ukazuje se, ţe čím je funkčnost mechanismů lepší, tím se riziko budoucích reklamací 

sniţuje. 
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o Mnohé organizace mají pro práci s reklamacemi vedeny dokumentované postupy, 

které předpokládají existenci vhodně vedených záznamů, coţ přispívá k celkově lepší 

práci s případnými reklamacemi. 

 

o Vyřešení reklamací je potřeba brát jako opatření k nápravě, protoţe se jedná o opatření 

k problému, který jiţ nastal. Nejedná se tedy automaticky a realizaci aktivit trvalého 

zlepšování. 

 

V praxi samozřejmě nastávají situace, kdy reklamace není právem uznána. I v těchto 

případech je ovšem důleţité se takovými situacemi zabývat, tak aby v budoucnu nedošlo k 

podobným problémům. I to můţe ve finále vést k opětovnému získání důvěry zákazníků [9]. 

 

1.7 Global 8D report 
 

 

G8D metodologie řešení problémů ( Global 8D = 8 disciplín)byla vytvořena ve firmě 

Ford Motor Company v osmdesátých letech minulého století. Metodologie byla pouţívána 

jeho dodavateli k řešení problémů. Někdy je také označována jako devíti kroková metoda 

řešení problémů s tím, ţe krok nula se většinou neuvádí [10]. 

 

Tato metodologie je vyuţívána pro trvalé zlepšování procesu a je zaměřena na původ 

problému, identifikací kořenové příčiny. 

Jedná se tedy o osmi krokový strukturovaný postup, který pokrývá všechny důleţité aspekty 

pro vyšetření příčiny problému a eliminaci problému [14]. Jednotlivé kroky pak jsou 

definovány takto: 

 

D0 – příprava na 8D – tento krok se v samotném reportu většinou nevyskytuje, nelze 

mu však odepřít jeho důleţitost. I kdyţ se postup označuje pojmem 8D, ve skutečnosti je 

kroků devět, neboť obsahuje také nultý krok, ve kterém probíhá příprava, ale také vhodná 

nouzová opatření potřebná k ochraně zákazníka před dalšími problémy. V tomto kroku se také 

vyhodnocuje vhodnost pouţití procesu 8D [12]. 

 



20 

 

D1 – Využití týmového přístupu, ustavení týmu – v tomto kroku je nutné definovat 

členy týmu, kteří by měli být z různých oddělení společnosti, viděli problém z různých 

hledisek a přispěli ke komplexnosti celkového pohledu na daný problém [14]. 

Kaţdý report by měl mít definován vlastníka, neboli šampiona, který smí alokovat zdroje a 

má právo provádět změny. Tímto šampionem je většinou jmenován vlastník procesu. 

Jednotlivým členům týmu by měly být definovány funkce [12]. 

 

D2 – Popis problému – v tomto kroku se musí shromáţdit informace o tom, co je 

problémem, kde a kdy se problém vyskytuje a jaký je jeho rozsah. Doporučena je analýza 

je/není, při které se odpovídá na vhodně zvolené otázky (např.: co je problém a co není, kde 

se vyskytuje daný problém a kde se nevyskytuje, kdy se vyskytuje a kdy se nevyskytuje, atd.). 

V tomto kroku je obzvláště důleţité vnímat názory členů týmu pro jednoznačné definování 

problému [12, 14]. 

 

D3 – Implementace a ověření okamžitých opatření – v tomto kroku je úkolem 

stanovit, zavést a ověřit prozatímní nápravná opatření tak, aby byl ochráněn zákazník před 

vlivem problému do doby, neţ budou zavedena trvalá nápravná opatření [12]. Mezi taková 

opatření patří kontrola skladových zásob, kontrola výrobků, které se nacházejí ve výrobě a 

další. 

 

D4 – Stanovení kořenové příčiny – cílem tohoto kroku je identifikace kořenové příčiny 

daného problému. Tento krok by měl probíhat ve dvou fázích. Nejprve ověření na základě 

získaných údajů o průběhu procesu s tím, ţe proces zůstává nezměněn a poté jako aktivní 

ověření, kdy měníme identifikované příčiny a pozorujeme vliv na výskyt definovaného 

problému [12]. 

V tomto kroku je doporučeno jako zdroj informací vyuţít Ishikawův diagram, či metodu 

5x proč. 

 

D5 – Volba a verifikace trvalých nápravných opatření – v tomto kroku je nutné zvolit 

nejvhodnější trvalá nápravná opatření k odstranění identifikované kořenové příčiny. Důleţité 

je ověření jejich účinnosti a také posouzení případného neţádoucího doprovodného efektu. 

Trvalá opatření nesmějí vytvářet ţádné další problémy [12]. Stanovení trvalých opatření je 

výsledkem práce celého týmu a musejí být volena opravdu precizně. Proto musí tomuto kroku 

být věnován dostatečný časový prostor. 
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D6 – Zavedení a validace trvalých nápravných opatření – V tomto kroku musejí být 

zavedena a validovány zvolená trvalá nápravná opatření. Po samotném zavedení se musejí 

výsledky monitorovat po stanovenou dobu a na základě dosahovaných výsledků se poté 

zavedená trvalá nápravná opatření validují. 

 

D7 – Zavedení preventivních opatření – cílem tohoto kroku je stanovení a zavedení 

takových opatření, které by zamezily opětovnému výskytu definovaného problému. V tomto 

kroku mohou být aktualizovány dokumenty, jako jsou kontrolní plán a procesní FMEA 

(Failure Mode and Effects Analysis = analýza moţných způsobů a důsledků závad). 

 

D8 – Uzavření problému, poučení, ocenění týmu – z kaţdého vyřešeného reportu by 

mělo plynout poučení, měla by být dokončena dokumentace 8D reportu a nemělo by se 

zapomínat také na poděkování členům týmu, kteří přispěli k úspěšnému dokončení procesu 

8D. 

 

1.7.1 Použití G8D reportu 

 

Níţe jsou popsány případy, kdy je vhodné nebo naopak není vhodné, pouţití 8D reportu. 

 

Dělat 8d report kdyţ: 

 

o neznáme příčinu problému 

o se jedná o opakovaný problém 

o problém je těţce definovatelný 

o se jedná o závaţný problém (např. vysoké náklady související s problémem, 

bezpečnostní záleţitosti, atd.). 

 

Nedělat 8d report kdyţ: 

 

o se jedná o malou izolovanou lehce odstanitelnou neshodu [14]. 
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Jak jiţ bylo zmíněno výše, komplexní řešení problému je týmovou prací. Důleţité je 

vtáhnout členy do problému a vyuţít jejich znalostí dané problematiky. K tomuto existuje 

řada vhodných nástrojů, které vyuţívají síly týmové práce a pomáhají odhalit původ 

problému, neboli kořenovou příčinu. Nejvíce vyuţívané nástroje jsou Ishikawův diagram, 

taky znám pod názvem diagram příčin a následků, Paretův graf vyuţívající Paretova principu 

80\20, 5x proč, brainstorming, případně vhodná kombinace některých z nich. Některé z těchto 

nástrojů detailněji popíši v další části mé diplomové práce. 

 

1.8 Vybrané nástroje kvality využívané v procesech zákaznických 

reklamací 
 

 

V další části popíši blíţe nástroje vyuţívané pro stanovení kořenových příčin problémů a 

pro napomáhání k řešení reklamací. 

 

1.8.1 Brainstorming 
 

Brainstorming je populární nástroj, který nám pomůţe vytvářet kreativní řešení 

problému.  

Tento nástroj je uţitečný zvláště v situacích, kdy máme tzv. klapky na očích a 

potřebujeme vytvořit nové způsoby pohledu na věc, coţ nám také ve finále pomůţe překonat 

mnohé problémy. 

Nejcennější na brainstormingu je to, ţe přináší nové a neotřelé nápady a myšlenky. 

Myšlenky jsou ţivotní mízou úspěchu [5]. 

Pracujme s týmem, to nám pomůţe přinést různorodé zkušenosti všech členů týmu v 

průběhu řešení problému. Tím se zvyšuje kvalita nápadů, coţ znamená, ţe můţeme najít lepší 

řešení problémů, kterým čelíme.  

Brainstorming je také zábavnější forma řešení různých problémů, neboť zaměstnance 

vytrhne ze stereotypu a navíc je prohlubován týmový duch, coţ posiluje vztahy mezi 

jednotlivými odděleními firmy. 
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Postup pro efektivní vyuţití brainstormingu je následující: 

 Najděte si pohodlné prostředí pro jednání a připravte pohodlné sezení. 

 Zvolte moderátora, který bude všechny generované nápady zapisovat na viditelné 

místo (tabule, papír,.) a bude brainstorming řídit (někdy můţete dát přednost 

nahrávání nápadů na diktafon před zapisováním na tabuli). 

 Pokud lidé ještě nejsou zvyklí pracovat v týmu, můţete vyuţít nějaké vhodné 

cvičení, tak aby se odbouraly zábrany a nic nebránilo efektivnímu vyuţití 

brainstormingu. 

 Jasně definujte problém, který má být řešen, a zdůrazněte, ţe cílem jednání je 

vytvoření co moţná největšího počtu nápadů.  

 Ptejte se lidí. Poţádejte je, aby vyjádřili své myšlenky, ujistěte se, ţe dáte kaţdému 

spravedlivou příleţitost přispět svým nápadem.  

 Povzbuzujte lidi, aby rozvíjeli myšlenky jiných lidí v týmu, nebo pouţili jiný 

pohled k vytvoření nových nápadů.  

 Povzbuzujte členy týmu. Snaţte se dostat příspěvky i z členů týmu, kteří se příliš 

do generování nápadů nezapojují.  

 Ujistěte se, ţe nikdo nekritizuje nebo hodnotí nápady v průběhu zasedání. Kritika 

potlačuje tvořivost a znehodnocuje celý smysl brainstormingu. 

 Nechte lidi se brainstormingem bavit. Oceňte tvořivost!  

 Při dlouhodobém sezení mějte dostatek přestávek, aby se lidé soustředili po celou 

dobu brainstormingu.  

Pokud je to moţné, měli by účastníci brainstorming procesu pocházet z co nejširšího 

spektra oborů. To přináší široké spektrum zkušeností, znalostí a pomáhá k bohatšímu 

generování nápadů. Nicméně se nedoporučuje vytvářet příliš velké skupiny - stejně jako u 

jiných druhů týmové spolupráce. Skupiny mezi 5 aţ 7 osobami jsou často nejúčinnější [17]. 

Výsledky brainstormingu, tedy vygenerované nápady, se poté dají rozvíjet pomocí 

dalších kvalitativních nástrojů. Tím zřejmě nejčastějším je diagram příčin a následků, který je 

podrobněji popsán v další kapitole. 
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1.8.2 Diagram příčin a následků 
 

 

Diagram příčin a následků, někdy také nazýván jako Ishikawův diagram nebo dle svého 

tvaru také diagram rybí kosti, je metoda, která pochází z Japonska a jejímţ autorem je Dr. 

Kaoru Ishikawa. Metoda byla vytvořena v roce 1943 a postupně se rozšířila na další 

kontinenty [15]/ 

 

Diagram příčin a následku ukazuje grafickou formou vztah mezi následkem a příčinami, 

tedy mezi sledovaným znakem kvality (následkem) a moţnými zdroji kolísání tohoto znaku 

kvality (příčinami) [16]. Příčiny bývají většinou členěny na tyto oblasti: stroje, metody, 

prostředí, materiály, měření a lidé. Toto členění však není dogma a můţe být upraveno dle 

aktuálních potřeb. 

 

Základní diagram je vyobrazen na obrázku níţe (Obr. 1). Definovaný následek, který je 

umístěn v pravé části diagramu, obsahuje stručný popis následku. Tato část je nazývána „rybí 

hlava“. Jednotlivé hlavní příčiny a odvozené dílčí příčiny neboli subpříčiny jsou umístěny 

vlevo.  

 

Je pravdou, ţe mnohdy je diagram vytvořen pouze jedním člověkem, avšak mnohem 

výhodnější je uplatnit brainstorming, tedy metodu, která vyuţívá síly týmu. Kaţdý ze 

zúčastněných můţe tak svými zkušenostmi přispět k obohacení soupisu příčin a subpříčin, a 

tak se minimalizuje moţnost opomenutí některé z nich, která by ovšem mohla být jednou 

z nejdůleţitějších [8]. 
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                                        Obr. 1 – Diagram příčin a následků 
 

 

Pouţití diagramu příčin a následku se neomezuje jen na výrobní sféru, ale lze jej 

aplikovat i při řešení problémů v administrativě, marketingu a podobně. 

 

1.8.3 Paretův diagram 

 

 
Vilfredo Pareto, Italský ekonom a sociolog, zjistil v 19. století, ţe 80% bohatství vlastní 

20% obyvatelstva. J.M. Juran později označil toto rozdělení jako Paretův princip. Na základě 

tohoto zjištění zformuloval závěr, ţe 80% aţ 95% problémů s kvalitou je způsobeno malým 

počtem příčin (5 – 20%) a tyto příčiny byly nazvány „ ţivotně důleţitou menšinou“. Na tyto 

příčiny je v dalším procesu potřeba zaměřit pozornost a po důkladné analýze je odstranit či 

minimalizovat [9]. 
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      Příčina     Následek 

 

Obr. 2 – Paretův princip 

 

 

Vyuţití Paretovy analýzy je opravdu široké. Můţe ji být vyuţito například pro tyto úkoly: 

 

 analýza příčin výroby neshodných výrobků 

 analýza příčin prostojů strojů 

 analýza poruch zařízení 

 analýza opotřebení nářadí 

 analýza počtu neshodných výrobků a typů neshod 

 analýza ztrát způsobených neshodnými výrobky. 

 

Tímto výčet nekončí, vyuţití je opravdu široké a to nejen v podnikové sféře. Princip 

80/20 (Obr. 2) můţe být a měl by být vyuţíván v běţném ţivotě všemi inteligentními lidmi a 

organizacemi. Pomáhá jim s mnohem menším úsilím dosahovat mnohem více [3]. 

 

Cílem Paretovy analýzy je oddělit podstatné faktory od těch méně podstatných a ukázat, 

kam směrovat úsilí na zlepšení přednostně. 

 

Paretova analýza se nejčastěji vyuţívá po sestrojení Ishikawova diagramu o kterém bylo 

napsáno více v předchozí kapitole. 
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Samotný postup při Paretově analýze je realizován těmito kroky: 

 

 volba faktorů 

 volba hlediska analýzy 

 sběr a záznam dat 

 sestrojení Paretova diagramu 

 volba kritéria pro definování ţivotně důleţité menšiny a ţivotně důleţité menšiny 

faktorů 

 analýza faktorů stanovených jako ţivotně důleţitá menšina [9]. 

 

Kaţdý problém lze poté hodnotit z různých hledisek, konkrétně pak ze tří. Tyto hlediska 

jsou: 

 

 hledisko prosté četnosti jednotlivých faktorů 

 hledisko nákladové 

 hledisko významnosti sledovaných faktorů 

 

Samotná volba hlediska a sledovaného ukazatele závisí na cílech a prioritách problému, 

který má být řešen. Analýza pak můţe být prováděna dle jednoho hlediska, ale můţe se 

provádět také tzv. vícenásobná Paretova analýza. To znamená, ţe se problém analyzuje 

z několika hledisek a faktory, na které je potřeba se přednostně zaměřit, jsou ty, jenţ vytváří 

průnik všech ţivotně důleţitých menšin. 

 

Před samotným sběrem dat, je třeba stanovit čas, po který budou data sbírána, 

odpovědnou osobu, která bude sběr zajišťovat a také vhodný formulář, do kterého se budou 

data zaznamenávat. 

 

Po tomto kroku lze přistoupit k sestrojení grafu, ale před tím ještě je potřeba provést tyto 

činnosti [9]: 

 

 sestupné setřídění faktorů dle hodnot zvoleného ukazatele 

 výpočet absolutní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti v % 

 sestrojení Paretova diagramu, tedy:  
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 vyznačení jednotlivých faktorů na ose x 

 sestrojení levé osy y a pravé osy y 

 zakreslení sloupců pro jednotlivé faktory 

 sestrojení Lorenzovy křivky. 

 

Paretův princip uplatníme tak, ţe na pravé ose y promítneme zmíněných 80% a přes 

Lorenzovu křivku je promítneme na osu x. Ţivotně důleţitou menšinu tvoří faktory leţící 

vlevo od kolmice. Posledním, ne však nedůleţitým krokem, je analýza faktorů, které byly 

identifikovány jako ţivotně důleţitá menšina a pro tyto faktory stanovit a přijmout nápravná 

opatření vedoucí ke zlepšení procesu. 

 

Paretův graf lze vyuţít také k ověření účinnosti nápravných opatření. Ze srovnání 

diagramů před přijetím nápravných opatření a po jejich implementaci, by měl být patrný 

účinek opatření. 
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2 Základní údaje o firmě  
 

 

Firma se řadí mezi přední výrobce vstřikovacích forem pro termoplasty, postupových, 

střiţných a ohýbacích nástrojů, montáţních přípravků a dodavatele vstřikovaných technických 

plastových výlisků. 

Firma se nachází na východě České republiky v malebném městě Roţnov pod 

Radhoštěm, v blízkosti hranice se Slovenskou a Polskou republikou.  

Historie firmy začala v roce 1949, kdy byla v Roţnově pod Radhoštěm zaloţena 

nástrojárna pro zajištění elektrotechnické výroby v rozvíjejícím se podniku TESLA. Dlouhá 

léta pak vyráběla nástroje, formy, přípravky a zařízení pro potřeby koncernu TESLA 

Elektronické součástky, který v Roţnově vyráběl televizní obrazovky, elektronky, tranzistory, 

polovodiče, integrované obvody a zaměstnával zde aţ 8500 pracovníků. 

Po politických a ekonomických změnách v ČSR v roce 1989 došlo v roce 1992 k 

privatizaci jednotlivých výrobních provozů TESLA Elektronické součástky. Z původního 

podniku vzniklo 14 firem. Jednou z nich byla firma i naše firma. Tím začala nová historie 

nástrojárny jako samostatné soukromé firmy. Začal i její dynamický rozvoj, který se stává 

trvalým rysem firmy. 

V roce 1995 byla vybudována lisovnu plastů, nejdříve pouze za účelem zkoušení forem, 

postupně také pro sériové lisování. Rozšíření počtu vstřikovacích lisů, poţadavky technologie 

i pracovního prostředí byly důvodem vybudování nové lisovny, ve které byl zahájen provoz v 

roce 1999. 

Návazně došlo i k novému organizačnímu uspořádání firmy, které vychází z činnosti 

dvou výrobních divizí, nástrojárny a lisovny, podporovaných útvary, které jsou společné. 

Toto propojení poskytuje oboustranně řadu provozních a ekonomických výhod, moţnost 

nabízet zákazníkům kompletní sluţby tj. konstrukci, výrobu, optimalizaci forem, nástrojů, 

výrobu zkušebních výlisků, sériovou výrobu výlisků z plastů, montáţ plastových a kovových 

dílů, údrţbu a opravy výrobních forem a nástrojů. 
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To se pak pozitivně promítá do schopnosti firmy udrţet si svou pozici na trhu, plnit 

náročné poţadavky zákazníků a tím dosahovat kladných ekonomických výsledků, nutných 

pro další rozvoj firmy. 

Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu s moderním strojním parkem a špičkovým 

lidským potenciálem. Je drţitelem certifikátu ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001. V březnu 

2003 získala od vládní agentury Czechinvest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu 

České republiky prestiţní ocenění "Subdodavatel roku" v kategorii "Strojírenství", kdyţ se 

umístila na třetím místě v konkurenci firem z celé České republiky. 

Kvalita naší práce je pravidelně potvrzována audity našich klíčových zákazníků, kteří 

patří ve svých oborech k předním světovým výrobcům. 

Firma má v současnosti celkem cca 230 zaměstnanců, jedná se o ryze českou firmu s 

právní formou společnost s ručením omezeným. 

2.1 Strategie a vize firmy 
 

Vize společnosti: "Být uznávaný a vyhledávaný výrobce precizních nástrojů a plastových 

výlisků s nejkratšími dodacími lhůtami na světovém trhu." 

Hlavními body strategie jsou:  

o technická náročnost a kvalita výrobků  

o vysoká úroveň sluţeb zákazníkovi  

o výroba v souladu s poţadavky péče o ţivotní prostředí. 

2.2 Výrobní program společnosti 
 

 

V další části popíši opravdu široký výrobní program společnosti. 

2.2.1 Vstřikovací formy 

o zhotovení konstrukce  

o výroba a odzkoušení vstřikovacích forem na termoplasty (Obr. 3)  

o maximální hmotnost do 3 t  
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o maximální rozměry rámu 800x600x600 mm. 

 

Obr. 3 – Vstřikovací formy 
 

2.2.2 Střižné nástroje, postupové nástroje, tvářecí nástroje, přesné díly, 

přípravky 
 

o konstrukce a výroba postupových střiţných a ohýbacích nástrojů pro zpracování 

plechů do max. tloušťky 3 mm (Obr. 4)  

o maximální rozměry rámu nástroje 600x1300 mm  

o výroba přesných dílů a přípravků dle poţadavků zákazníků 

 

Obr. 4 – Střiţnými a ohýbacími nástroji zpracované plechy 
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2.2.3 Lisování 

o výroba a dodávky technických plastových výlisků (Obr. 5) do hmotnosti cca 1 000 

g z materiálů POM, PA4.6, PA6, PA6.6, PBT, PET, PC, PP, PPS, ABS, PPO, TPE 

(včetně materiálů s obsahem skla) a dalších  

o jednoduché montáţe dílů do větších celků 

 

Obr. 5 – Plastové výlisky 
 

 

2.2.4 Komplexní řešení 
 

Společnost je schopna svým zákazníkům nabídnout komplexní sluţby. Tyto sluţby 

zahrnují:  

o konstrukci  
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o výrobu formy nebo nástroje  

o doladění, optimalizaci  

o sériovou výrobu výlisků  

o údrţbu a montáţ. 

 

2.3 Zákaznické portfolio 

 
Mezi nejvýznamnější zákazníky se řadí tyto společnosti: Continental, Visteon - Autopal, 

Pamet, Braun, Bang & Olufsen, Schneider Electric, Hella. Portfolio zákazníků je však 

samozřejmě obsáhlejší. 
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3 Analýza stávajícího stavu v oblasti řízení 

zákaznických reklamací 
 

 

V dnešní době, kdy i malé rozdíly rozhodují o tom, jestli firma je či není úspěšná, je 

kaţdé zaváhání, kaţdé nevyslyšené přání zákazníka, rozhodující. Pokud tedy chceme být 

úspěšní v této konkurenční době, musíme plnit i nevyřčená přání zákazníků, o těch vyřčených 

nemluvě. 

 

Naše společnost bohuţel nereflektovala na náznaky nespokojenosti ze strany klíčového 

zákazníka a tato skutečnost naplno vyplula na povrch při zákaznickém auditu. Téměř nejvíce 

kritiky dopadlo na zákaznický servis, hlavně potom na aktivity související s procesem řízení 

zákaznických reklamací. 

 

Neúspěšný zákaznický audit samozřejmě nezůstal bez odezvy. Jednak to bylo způsobeno 

tím, ţe zákazníkem byl samozřejmě poţadován akční plán k odstranění nalezených neshod, a 

také management si uvědomil závaţnost situace, která by mohla nastat, pokud bychom přešli 

nalezené nedostatky bez většího povšimnutí. 

Zákazník mimo nálezy z auditu trval na tom, ţe musíme vyvinout a deklarovat takové 

aktivity, které povedou k dosaţení zlepšení procesu řízení reklamací. 

 

Po tomto auditu byl tedy přichystán akční plán, jehoţ součástí byly také body zabývající 

se zlepšením procesu řízení zákaznických reklamací, tedy téma, kterým se zabývám ve své 

diplomové práci. 

 

V další části budu odhalovat a konkretizovat nedostatky související s procesem řízení 

zákaznických reklamací. K naplnění tohoto úkolu budu samozřejmě muset vyuţít potřebná 

data. Jelikoţ tyto či jiná potřebná data můţou být citlivého charakteru, jsem nucen následující 

praktickou část uvést jako technickou zprávu [17], která je součástí mé diplomové práce. 

 

Součástí technické zprávy tedy je identifikace problémových oblastí a analýza dat, které 

jsem za určitou dobu nasbíral. Zpráva dále obsahuje mé návrhy, které by měly vést ke 

zlepšení procesu řízení zákaznických reklamací, následně analýzu dat, které jsem po zavedení 



35 

 

mnou navrţených opatření nasbíral a v neposlední řadě také zhodnocení těchto návrhů 

společně s rozhodnutím, zda se opatření zavedou trvale či nikoliv. 
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Závěr 
 

 

 

Dnes, kdy konkurence ve všech oblastech průmyslu je stále vyšší, je potřeba pro úspěch 

udělat opravdu maximum. V dnešní době, je hranice mezi úspěchem a neúspěchem často 

minimální. Právě z toho důvodu je nutné udělat vše proto, abychom překročili pomyslnou 

hranici a zařadili se mezi ty úspěšné.  

 

Můţe se jevit jako nedůleţité investovat do kvality. Tento názor je právě tím, který 

zpravidla přivádí organizace na pokraj krachu. Moderní prosperující podniky jsou si jiţ velice 

dobře vědomy, ţe kvalita je maximálně důleţitá pro úspěch organizace.  

 

Dá se říct, ţe trh je nasycen. Zákazník má mnoho moţností, jak uspokojit své potřeby. 

Kaţdá jeho i nevyřčená nespokojenost můţe ve finále pro organizaci znamenat existenční 

problémy. 

 

I naše organizace si je toho vědoma, a proto nehodlala připomínky zákazníka ignorovat, 

ale naopak k nim přistoupit velice seriozně. V praktické části, tedy konkrétně v technické 

zprávě, byly identifikovány nejzávaţnější nedostatky související s procesem řízení 

zákaznických reklamací. Identifikace je však pouze nezbytným začátkem, proto následovala 

hlubší analýza, z jejichţ výsledků jsem mohl vycházet při stanovení nápravných opatření. 

Tyto nápravné opatření lze sumarizovat do dvou skupin. První skupinu tvoří opatření spjaty 

s 8D reportem, ta druhá skupina je tvořena tématem jednotné databáze reklamací a věcí s ní 

souvisejících.  

 

Při stanovení nápravných opatření jsem byl samozřejmě limitován několika faktory. Tím 

nejdůleţitějším byl ekonomický faktor. Úkolem bylo jednoduše řečeno, najít nápravná 

opatření taková, která by byla účinná a zároveň nebyla příliš nákladná. 

 

Domnívám se, ţe tato výzva se mi podařila naplnit, protoţe zvolená nápravná opatření se 

ukázala jako účinná a vynaloţené finanční náklady jsou skutečně velice nízké, řekl bych 

přímo zanedbatelné v porovnání s moţností ztráty zákazníka, pokud by nedošlo k určitému 

progresu v procesu řízení zákaznických reklamací. 
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Závěrem bych snad ještě zmínil ten fakt, ţe identifikovaných nedostatků bylo více, a 

přesto, ţe ty nejzávaţnější se podařilo do jisté míry eliminovat, není moţné nechat se ukolébat 

na vlnách uspokojení, ale je potřeba vyvinout akce takové, které by vedly k odbourání či 

eliminace i minoritních nedostatků, protoţe kvalita se musí zlepšovat neustále. 
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