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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HELLEBRAND, P. Zlepšování systému řízení kvality: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011, 55  

s. Vedoucí práce: Šajdlerová, I. 

Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak lze prakticky použít Microsoft Excel při 

zefektivnění evidence reklamací v automobilovém průmyslu. V první kapitole je popsána 

základní filozofie KAIZEN, standardy a metody, které se využívají při řešení reklamací v 

tomto odvětví. Následující kapitola je již zaměřena na konkrétní situaci ve společnosti 

Brano a.s., její organizační strukturu a systém řízení managementu kvality. Třetí kapitola je 

věnována identifikaci problémů při evidenci reklamací ve společnosti Brano a.s, 

vyhodnocení analýzy a specifikaci požadavků na systém managementu kvality. Čtvrtá 

kapitola předkládá na základě výsledků analýzy vlastní návrhy zlepšení systému při využití 

funkcí Microsoft Excel. V páté kapitole práce je rovněž zmíněn ekonomický dopad nového 

návrhu. 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

HELLEBRAND, P. The Improvement of the Quality Management System: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2011, 55 p. Thesis head: Šajdlerová, 

I. 

The aim of this thesis is to show how to use practically Microsoft Excel to streamline the 

registration of complaints in the automotive industry.  The first chapter describes the 

fundamental philosophy of Kaizen, standards and methods to be used to resolve complaints 

in this sector. The following chapter is focused on the specific situation at Brano a. s., its 

organizational structure and management system of quality management. The third chapter 

is devoted to identifying problems with the registration of complaints by Brano a. s., 

evaluation of the analysis and specification requirements for quality management system. 

The fourth chapter presents the results of analysis of their own proposals for improving the 

system functions using Microsoft Excel. In the charter five is also mentioned the economic 

impact of the new proposal. 
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Seznam použitých značek a symbolů  

B2B  –  (Business-to-business) je označení pro obchodní vztahy velkých společností, které 

pro předávání informací velkého rozsahu využívají internetových portálů.  

Cyklus PDCA  – (plan, do, check, action) P - Plánuj, D – Dělej, C- Kontroluj, A –

Uskutečni.  Zdůrazňuje váhu neustálého zlepšování vzájemným působením, výzkumem, 

projekcí, výrobou a prodejem, viz SDCA.  

Cyklus SDCA  – (standardize, do, check, action) S - standardizuj, D – Dělej, C - 

Kontroluj, A - Uskutečni. Vylepšení cyklu PDCA, kdy vedení nejprve rozhodne o 

vytvoření standardu, až poté se  provede cyklus zlepšování, viz SDCA. 

GEMBA  –  jedná se o místo, kde vznikají hodnoty nejčastěji - pracoviště, dílna.  

Inovace – Skokové zlepšení za současné změny technologie.  

JIT – („Just in Time“) neboli „právě v čas“ je systém dodávek nulových zásob u zákazníka 

kombinující systém TQM, který zaručuje co nejmenší zásoby při současném dodržení 

100% kvality.  

KAIZEN – jedná se o termín skládající se ze dvou japonských slov  KAI - změna a ZEN - 

k lepšímu. Strategie zdokonalení v malých krocích. Opak je inovace, kde dochází 

k radikálním změnám za využití rozsáhlých investic. 

KT - kalendářní týden 

OTK  –  Oddělení technické kontroly. Pracovníci OTK kontrolující výrobu. 

SBU – (Strategic Business Unit) strategická účetní jednotka v rámci jednoho podniku.   

TQC – (Total Quality Control) činnost vedoucí k zdokonalení celého podniku v rámci 

konceptu KAIZEN se v  současnosti začíná nahrazovat termínem TQM.  

TQM  –  (Total Quality Managment). „Absolutní řízení kvality“.  
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Úvod 

Po přečtení knih GEMBA KAIZEN a KAIZEN pana  Masaakiho Imaie jsem si začal 

uvědomovat, že koncepty Kaizen a systém neustálého zlepšování, mě provázely mým 

celým životem, aniž bych si to uvědomoval.  

V této práci bych chtěl čtenáře seznámit s praktickou aplikací myšlenek neustálého 

zlepšování na konkrétním příkladě v oblasti automobilového průmyslu ve společnosti 

Brano a.s., v prostředí, kde je tlak na kvalitu dodávek v systému JIT na denním pořádku. 

Chci zde ukázat širokou paletu možností, které tabulkový procesor Microsoft Excel nabízí, 

a jak se dá plně využít jeho skrytého potenciálu pokročilých funkcí a kontingenčních 

tabulek. Ve spojení se síťovým použitím počítačů a současným používáním více uživateli 

se stává mocným a velmi efektivním nástrojem. 

 Současné ekonomické prostředí nutí firmy šetřit na počtu zaměstnanců, a tím pádem 

zaměstnávat méně kvalifikované agenturní zaměstnance na dělnických pozicích. Je zde 

neustálý tlak odběratelů, kteří požadují strategii nulových chyb. 

Cílem této práce je ukázat, jak se dá zefektivnit práce na oddělení řízení jakosti za 

současného dodržení přísných standardů platných v automobilovém průmyslu. Kolik 

pracovního času a prostředků se dá získat aplikací myšlenek KAIZEN, a docílit tak 

zlepšení práce systému, aniž by se investovala jediná koruna navíc. 
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1 Obecná charakteristika řešené problematiky  

1.1 Historie  

Za první organizaci hlídající kvalitu lze považovat středověké profesní sdružení cechů. 

Tyto cechovní organizace zajišťovaly kvalitu a vzdělávání jejich členů, ceny prodávaných 

výrobků a služeb. S rozvojem průmyslové výroby v druhé polovině 18. století docházelo k 

postupnému rušení těchto profesních organizací, které vyvrcholilo ve století devatenáctém, 

neboť bránily tvorbě konkurenčního prostředí a rychlejšímu technologickému pokroku. 

S nástupem průmyslové revoluce se začaly vytvářet velké pracovní týmy. Pracovník 

zhotovoval pouze jednu operaci, po níž následovala celá řada dalších úkonů, při kterých se 

výrobek zhotovoval. Pracovník ztrácel pocit sounáležitosti s výsledným výrobkem. Člověk 

v procesu výroby ztrácí svůj osobní pocit zodpovědnosti za kvalitu vůči konečnému 

zákazníkovi. [22] 

Většina moderních metod byla primárně vyvinuta pro armádu. Nejinak tomu bylo po 

skončení druhé světové války, kdy se Japonsko ocitlo v americké okupační správě. V zemi 

byl katastrofální nedostatek všech základních potravin, ekonomika byla na úrovni 10% 

předválečné produkce. Do Japonska odlétají američtí specialisté W. Edwards Deming a 

Jeseph Juran, kteří sehráli důležitou roli při oživení japonského hospodářství. 

Tito odborníci zavedli metody školení a programů organizované japonskou Asociací 

průmyslového vzdělávání. Školení byla v průběhu času obměňována a upravována pro 

potřeby japonských společností. Základní koncepty používané ve válečném období se 

časem v Japonsku změnily v metody KAIZEN. [1, 2] 

1.2 Kaizen 

Tento termín se skládá ze dvou japonských slov, KAI  - změna, ZEN – k lepšímu. 

Tato filozofie znamená neustálé zlepšování po malých krocích a tyká se nejen vrcholových 

řídících pracovníků, ale i dělníků. Uplatňuje se v osobním i společenském životě. 

Hlavním úkolem manažerů je údržba současných provozních, technologických 

standardů a současně jejich zdokonalování. Zdokonalení lze popsat jako KAIZEN neboli 

inovace. 

Inovace je zlepšení na základě projektu, do kterého jsou zapojeni pouze nominovaní 

specialisté. Změny se provádí za vynaložení rozsáhlých investic do teorií a výzkumu. 
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Dosahuje se tak dramatické a rychlé změny v krátkém časovém intervalu. Informace jsou 

přístupné úzkému okruhu lidí a jsou chráněny. 

KAIZEN  jedná se o zlepšení standardu na základě malých investic. Do změn jsou 

zapojeni všichni zaměstnanci. Je založena na současných technologiích. Dosahuje se 

nedramatické změny v delším časovém období a informace jsou dostupné všem 

zaměstnancům.  

Obrázek 1 – Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic [1]  

 

 Obrázek 2 – Zdokonalení rozdělené mezi Inovaci a KAIZEN [1] 

 

Obrázek 3 – Inovace [1]  
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Ve filozofii KAIZEN jsou definovány dva cykly. 

 Cyklus PDCA (plan, do, check, action), P - Plánuj, D – Dělej, C - Kontroluj, A - 

Uskutečni,  slouží ke zdokonalování a další cyklus SDCA (standardize, do, check, action), 

S - standardizuj, D – Dělej, C - Kontroluj, A – Uskutečni. Procesy stabilizuje a vytváří 

standard. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Cyklus PDCA [2] 

Cyklus PDCA  – Zdůrazňuje váhu neustálého zlepšování vzájemným působením, 

výzkumem, projekcí, výrobou a prodejem. Zaměstnanci většinou upřednostňují setrvalý 

stav. Úkolem vedení je, aby stanovovalo nové cíle, a tím podněcovalo inovace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Cyklus SDCA [2] 
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Cyklus SDCA  – Používá se pro standardizaci a stabilizaci procesu při nestabilních 

podmínkách. Po stabilizaci daného procesu se dá uplatnit cyklus PDCA. Nestabilní 

procesy se nemají zlepšovat. 

Proces pochází z latinského slova (processus), což je odvozeno od slovesa „procedere“ 

znamenající postupovat, vyvíjet se. Proces se dá vysvětlit jako sled jednotlivých 

propojených činností jdoucích jedna za druhou. Výsledkem procesu je výstup.  

Výstupy procesů jsou víceméně náhodné, protože je ovlivňuje celá řada faktorů. 

Hodnoty se objevují v  intervalu za předpokladu, že všechny vlivy působící na proces jsou 

na stejné úrovni a žádný z těchto vlivů není dominantní. Pak ze zákona o rozdělení 

pravděpodobnosti hodnot náhodné veličiny a měření tohoto výskytu vyplývá, že hodnoty 

nabývají normálního tzv. „Gausova rozdělení“.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 – Rozdělení četnosti výskytu v rámci normálního rozdělení [3] 
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 Reálné výrobní procesy ovlivňuje celá řada známých i náhodných vlivů. Požadavek 

zákazníků je, aby výrobek odpovídal zadaným parametrům. Z tohoto důvodu výrobce musí 

zajistit své procesy tak, aby výsledkem byly požadované parametry. Prvořadým cílem je 

tedy mít proces stabilizovaný s co nejmenším počtem náhodných vlivů. Rozdíl mezi 

stabilním a nestabilním výrobním procesem ukazuje obrázek 6.   

 

 Obrázek 6 – Stabilní a nestabilní procesy [5] 

Hlavním cílem vedoucích pracovníků by mělo být udržení 100% kvality vyráběných 

produktů bez ohledu na tlaky, které jsou vytvářeny na základě vzniklých výrobních 

nákladů. Neztotožnění manažerů firmy s pravidlem absolutního dodržení kvality vede 

často až k zániku firmy. Je nutné si uvědomit, že aktuální ztráta na konkrétním projektu za 

účelem zvýšení kvality se v dlouhodobé strategii projeví v přílivu nových zakázek. Je tedy 

bezpodmínečně nutné sbírat data o procesu tak, aby bylo možné zpětně posoudit, co se 
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v procesu změnilo a jaký byl původní bod zlepšování. Vychází se z úvahy, že další proces 

je zákazníkem předešlého procesu. Opačně platí, že další proces je vaším zákazníkem.  

Zpočátku se kontrola zaměřovala na celkovou kontrolu procesu výroby. Postupem 

času při zlepšování procesu si lidé používající KAIZEN uvědomili nutnost absolutní 

kontroly procesů, které nepřímo souvisejí se samotnou výrobou. Systém zahrnující 

všechny aspekty výroby se nazývá absolutní řízení a kontrola kvality a vychází z překladu 

anglického termínu (total quality control - TQC). 

Písmeno T znamená „total“ - úplná.  Tato úplná kontrola zahrnuje všechny v podniku 

od dělníka až po ředitele, včetně všech dodavatelů a prodejců. Klade důraz na roli 

vrcholového managementu, který sehrává při zavedení tohoto systému klíčovou roli. 

Písmeno C znamená „control“ - kontrola. Je bezpodmínečně nutné neustále zlepšovat 

hlavní procesy tak, aby docházelo k jejich zdokonalení. Vrcholové vedení má za úkol 

umožnit kontrolu procesu, aby bylo možné z procesu získávat informace a ty použít pro 

neustálé zlepšování.  Tyto informace nelze používat pouze k samotné kritice.   

 

1.3 Global 8D - Zlepšování (řešení problému) metodou 8 kroků  

Tento postup vznikl v americké automobilové firmě Ford. Tato metoda přesně definuje 

a určuje skutečné příčiny s následným určením vhodných opatření vedoucí k nápravě a 

zlepšení předem definovaných příčin. Metoda má ve svém  názvu 8 kroků. Ve skutečnosti 

se skládá z devíti kroků. Tento devátý krok se označuje jako nultá fáze. V současnosti se 

používají standardizované formuláře s předem nadefinovanými otázkami pro jednotlivé 

fáze vedoucí systematicky krok za krokem k úspěšnému vyřešení nastolených problémů. 

D0 Příprava (Preparing) U této fáze se určují nejvhodnější nouzová opatření, která 

ochrání zákazníka před účinky definovaného problému a v neposlední řadě se rozhoduje o 

nutnosti potřeby použití procesu 8D.  

D1 Členové týmu (Team members) Každý úkol se řeší v týmu lépe a rychleji. Dle 

rčení „Více hlav víc ví“ je nutné při stanovování členů týmu hledat kvalitní členy, kteří 

přispějí při řešení daného problému z pohledu své kvalifikace. Optimální je stanovit 

předem řešitelské týmy pro předem definované oblasti. Týmy se sestavují pro daný 

výrobek, oblast dané firmy. Je určen základní rámec týmu, ke kterému se přidávají další 

členové dle konkrétního zadání. Není přínosem mít v týmu velké množství odborníků, kteří 

se na dané věci neshodnou.  
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D2 Popis problému (Problem statement) Důležité u této části je stanovit skutečnou 

příčinu problému a ne pouze jeho důsledky. Zbavíte se plevele tím, že ho bude stříhat?  

Musíte najít kořen a ten vytrhnout, stanovit tzv. kořenovou příčinu. Optimální je klást si 

otázky typu. „Proč?“  

D3 Opatření k izolaci problému (Containment action(s)) Jedná se o okamžité 

opatření realizované do 24 hodin, které zabrání zvětšování nadefinovaného problému 

z předchozí fáze. V praxi se jedná o třídění skladových zásob, výměnu zboží.  Nejvyšší 

prioritou je, aby zákazník nedostal další neshodné kusy.      

D4 Kořenová příčina (Root cause(s)) V této části se hledá „kořen“, skutečný důvod 

problému, ne jeho důsledek. Využívá se často Diagram příčin a následků, jehož název je 

odvozen dle jeho tvaru. Často je nazýván „Diagram rybí kostry“ (fish-bone diagram) nebo 

podle pana Kaoru Ishikawa „Ishikawa diagram“, který tuto metodu rozvinul a používal v 

šedesátých letech minulého století.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Diagram rybí kosti 

Na obrázku 7 vidíte, že jeho tvar skutečně představuje páteř rybí kostry. V prvním 

kroku definujeme problém, který napíšeme do střední části na pravou stranu - „důsledek“.   

Druhým krokem je přidání vedlejší přímky s hlavními příčinami - „struny kostry“.  

Ve třetím kroku rozvíjíme hlavní příčiny a přidáváme další podrobnosti.  
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D5 Zvolená trvalá nápravná opatření (Chosen permanent corrective action(s))  

V této fázi definujeme opatření, která skutečně použijeme k řešení daného úkolu tak, aby 

došlo k nápravě nebo ke zlepšení.  

D6 Zavedení trvalých nápravných opatření (Implement permanent corrective 

action(s)) Účelem tohoto kroku je uvedení do praxe určených kroků v předchozích fázích, 

stanovení časového plánu s určením konkrétních termínů a především způsobu jakým 

budou opatření hodnoceny,  monitorovány a ověřena jejich funkčnost.   

D7 Preventivní opatření (Action(s) to prevent reccurence) Tato část určuje 

systémové změny, které zabrání opětovnému výskytu definovaného problému. 

D8 Komunikace, poděkování týmu (Communication, congratulation) V této 

poslední části se shrnují zkušenosti týmu a vytváří se konečná zpráva 8D, ve které se 

oceňují jednotliví členové týmu a tým jako celek. Je vhodné oslavit úspěšné řešení. [5] 

1.4 Metoda porovnání v trojúhelníku párů  

V bakalářské práci využívám metodu porovnání v trojúhelníku  párů, která je založena 

na vzájemném posouzení významnosti dvou různých kritérií. Určí se počet vzájemně 

posuzovaných kriterií a poté se vypočítá množství vzájemných kombinací dle vzorce 1 

 

N - počet kombinací  

m - počet kritérií 

Vzorec 1- Počet kombinací [6] 

Na základě vypočítaných kombinací se vytvoří trojúhelníková tabulka vzájemných 

kombinací. Tuto tabulku obdrží expert, který posuzuje vzájemně mezi sebou jednotlivá 

kritéria, a to označením důležitějšího kritéria. V případě, že obě kritéria mají stejnou 

důležitost, expert označí obě kritéria současně tak, jak ukazuje tabulka 1.  

 Vyhodnocení se provádí tak, že kritérium obdrží tolik bodů, kolikrát ho označí expert 

v tabulce. V případě, že expert označí obě kritéria současně, pak kritérium obdrží 0,5 bodu. 

Pro pochopení výpočtu uvádím příklad výpočtu dat uvedených v tabulce 1, kde je 

provedeno vyhodnocení čtyř kritérií třemi experty: Jednotlivá rozhodnutí jsou žlutě 

zvýrazněna. [6] 

. 
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 Pro výpočet počtu kombinací použiji vzorec 1, kde je výsledný počet kombinací 6. Na 

základě počtu kombinací vytvořím tabulku 2 pro vyhodnocení třemi experty.  

 

 Tabulka 1 – Hodnocení čtyř kritérií třemi experty [6] 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

        
  

  
 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 

  2 2   2 2   2 2 

  3 4   3 4   3 4 

    3     3     3 

    4     4     4 

                  

 Tabulka 2 – Bodové hodnocení kritérií [6] 

Expert 1 2 3 4 Celkem 

1 0,5 2,5 1,5 1,5 6 

2 1 2 2 1 6 

3 0,5 1,5 2,5 1,5 6 

Celkem 2 6 6 4 18 

Bj 0,667 2 2 1,333 6 

BjN 0,111 0,333 0,333 0,222 1 

 

Pro výpočet koeficientu významnosti BJ použiji vzorec 2 a pro jejich vzájemné 

porovnání významnosti využiji normovaného koeficientu, který vyjadřuje důležitost 

jednotlivých hodnot uvedených v tabulce 2. Pro výpočet pořadí významnosti použiji 

vzorec 3:    

p – počet expertů 

m – počet kritérií 

Ykj – počet bodů přiřazených k-tým expertem k j-tému kritériu 

Vzorec 2 – nenormovaný koeficient významnosti [6]  

  m – počet kritérií 

 

Vzorec 3 – normovaný koeficient významnosti [6] 

 



 

12 

 

2 Analýza současného stavu   

Tato kapitola popisuje historii a základní organizační strukturu skupiny BRANO 

GROUP a.s. a jejich dceřiných společností, dále se zaměřuje na firmu Brano a.s. (dále jen 

již jako Brano) a její základní strukturu, kterou tvoří jednotlivé strategické obchodní 

jednotky, dále jen již jako SBU (Strategic Business Unit). 

Hlavní část kapitoly tvoří popis systému managementu kvality s návazností na 

evidenci reklamací a související procesy spojenými s řešení reklamací v nejvýznamnější 

části společnosti Brano, kterou je  SBU Door system.  

2.1 Historie a současnost společnosti BRANO GROUP a.s. 

Historie společnosti je dlouhá a sahá až do druhé poloviny devatenáctého století, kdy 

dochází k založení továrny. Ta se za období necelých 150ti let rozrostla do dnešní podoby. 

Vzhledem k velkému rozsahu významných historických milníků této společnosti uvádím je 

pro lepší přehlednost v tabulce 3. 

Společnost Brano se zařadila v období novodobé historie mezi největší ryze české 

soukromé společnosti. Firma je schopna v rámci svých závodů samostatně zabezpečit 

celkový výrobní proces včetně návrhu, vývoje výrobku a současně navrhnout a vyrobit 

montážní, měřicí zařízení, které umožní zhotovení součástky v oblasti velkosériové 

výroby.  

Hlavní zákazníky společnosti tvoří automobilové koncerny VW a jeho značky Škoda, 

Audi a dále pak značky koncernu GM, Mercedes Benz, Daimler, Maibach, BMW, Volvo. 

Portfolio zákazníků se rozprostírá po celém světě, od Evropy, Ruska přes USA, Mexiko, 

Čínu, Japonsko, Austrálií atd. 75% produkce je exportována. Velký důraz klade společnost 

na spokojenost zákazníka, kvalitu, vývoj nových výrobků a vzdělávání zaměstnanců. 

Firma je držitelem certifikátů TS 16 949: 2002 a ISO 14 001:2002 a je členem Sdružení 

automobilového průmyslu České republiky. [11, 13] 
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Tabulka 3 –  Historie společnosti BRANO GROUP a.s.  [11] 

 28. října 1862 Založena továrna na výrobu drobného železářského zboží. 

30. prosince 1869 

Změna na veřejně obchodní společnost.  Dochází k přeměně firmy na akciovou 

společnost Branecká továrna na drát, plechové zboží, a.s. Společnost měla své sídlo 

v Opavě.  Dochází k rozrůstání společnosti o novou slévárnu, která umožní rozšíření 

výrobního sortimentu, který se skládal z výroby hřebíků,  podkůvek,  plechového a 

litinového zboží,  železných konstrukcí oken,  střech,  zábradlí a mostů. 

1927 

Společnost přebírá americká společnost YALE and Town Manufacturing Co., 

Stampford.  Od tohoto převzetí se datuje začátek hromadné výroby rozličných variant 

zámků, hydraulických dveřních zavíračů, řehtačkových zvedáků a dalších, ve své 

době moderních, typů výrobků.  Některé ze současných výrobků mají technologický 

základ z tohoto období. 

1939 – 1945 
Ve válečném období se za Protektorátu Čech a Moravy výrobní sortiment podřizuje 

potřebám německé armády. 

1946 

Znárodněním společnosti  vzniká podnik Branecké železárny n.p., Branka u Opavy. 

Nosným programem se stávají  zadlabávací a visací zámky  a odlitky ze šedé litiny. 

Do podniku je postupem času začleňována celá další řada podniků z republiky. 

50. léta 
Dochází ve firmě k rozšiřovaní výrobního sortimentu nábytkového a stavebního 

kování, zavíračů, litiny, ručních kladkostrojů a  autozámků. 

60. léta a 70. léta 

Začlenění  národního podniku  do trastu spotřebního zboží Prago –Union Praha.  

Během tohoto období dochází k rozšíření sortimentu o další součásti pro 

automobilový průmysl. 

1972 
Zakoupení licence na bezpečnostní automobilové zámky Bomoro,  vede dále  k 

rozšiřování sortimentu zvedacích zařízení a zavíračů dveří. 

1988 
Založení  Brano - Branecké železárny a strojírny, státní podnik se sídlem na Hradci 

nad Moravicí. 

1991 
Osamostatnění podřízených závodů v Opavě a Dolním Benešově,  které se stávají 

nezávislými subjekty. 

1992 
Založení firmy Brano a.s. na základě schváleného privatizačního projektu se zapsáním 

do obchodního rejstříku. 

1999 
Společnost Brano a.s. vstupuje do akciové společnosti Ateso, které se stalo druhou 

základní částí společnosti Brano Group, a.s. 

1 .února 2000 Společnost Brano Group, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku. 

2004 Fúze akciových společností Brano a Brano - Ateso  
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Organizační struktura společnosti 

Společnost Brano GROUP a.s. je rozdělena na jednotlivé části společnosti. Tyto části 

jsou  rozmístěny po území celé České republiky. Centrála společnosti je v Hradci nad 

Moravicí, další části společnosti sídlí v Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Rakovníku, 

Olomouci, Zubří, Litovli, Ostravě, Jičíně a Novém Boru. Pobočky a zastoupení firmy jsou 

umístěné i v zahraničí. Základní strukturu společnosti ukazuje obrázek 8.  

Obrázek 8 – Organizační struktura společnosti Brano Group a.s. zdroj Brano [12] 

2.2 Brano a.s. 

Nejvýznamnější část společnosti byla založena v roce 2000. Základní strukturu 

společnosti tvoří její jednotlivé SBU.  Jednotlivé SBU jsou vnímány jako nezávislé účetní 

jednotky, které vzájemně spolupracují a zároveň se ocitají v rolích zákazníka nebo 

odběratele. Toto pravidlo nezávislosti je používáno jak v ekonomickém významu, tak i 

v oblasti managementu kvality. 

Popis jednotlivých částí společnosti se stručným popisem jejich činností je uveden 

v tabulce 4.  
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Tabulka 4 – SBU Brano a.s. [12, 14, 15, 16, 17, 19] 

SBU DS 

  (Door systems/ 

Dveřní systémy) 

Výroba dílů pro automobilový průmysl.  Dveřní zámkové systémy, zámky pátých 

dveří. 

 SBU CS  

(Cockpit systems/ 

Kokpitové systémy) 

Produkce mechanismů, pedálových systémů, ručních brzd, automobilových zvedáků. 

SBU ZZ 

 (Zvedací zařízení) 

Výroba zvedacích zařízení a zavírače dveří -  hřebenové, lanové, hydraulické, 

řehtačkové zvedáky, závěsná zařízení, kladkostroje. 

 SBU Foundry 

(Slévárna) 
Zhotovování odlitků pro automobilový, stavební a elektroprůmysl. 

SBU Tools 

 (Nářadí) 

Výroba, oprava nástrojů,  nářadí a jednoúčelových strojů pro jednotlivá SBU. Výroba 

nářadí pro externí zákazníky. 

JV OTSUKA 

BRANO, s.r.o. 

Tento Joint-venture vznikl jako společný podnik japonské společnosti Otsuka Koki 

(51%), Brano, a.s. (45%) a Sumitomo Corporation Europe  (4%). Hlavní činnosti JV je 

výroba pedálových ústrojí, pák ruční brzdy a lisování dílců. 

 

Na grafu 9 jsou vyobrazeny jednotlivé procentuální podíly jednotlivých SBU na 

tržbách společnosti   Brano Group. Z grafu vyplývá, že největší podíl na tržbách vytváří 

SBU DS, které tvoří 33,33% z celkových tržeb společnosti. Je zde však nutno poznamenat, 

že některé SBU vytváří svůj podíl na tržbách díky zakázkám získaných u SBU DS. 

Z uvedených hledisek je jasně patrný význam a důležitost tohoto SBU v rámci celé 

společnosti.     
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Graf 2 – Procentní rozdělení tržeb dle jednotlivých SBU [21] 

 

Graf 3 – Procentní rozdělení výrobního sortimentu [21]  
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2.3 SBU DS  

SBU Door System (dveřní systémy), dále jako SBU DS, vznikla v roce 2000 a v 

současnosti se řadí mezi nejvýznamnější strategické obchodní jednotky jak v rámci celé 

skupiny Brano Group, tak i společnosti Brano a.s.. Základní začlenění SBU DS ukazuje 

obrázek 9. Toto postavení si vydobyla díky dodávání velkých sérií dílů pro automobilové 

koncerny Volkswagen AG, Audi AG, ŠKODA AUTO a.s, General Motors Corp, Saab 

Automobile AB, ADAM OPEL AG, FORD-WERKE AG, Volvo Car Corporation, 

Faurecia Autositze GmbH & Co.K, LEAR Corporation GmbH Co.KG  

Obrázek 9 – Začlenění SBU DS v rámci BRANO a.s. [18] 

Dodávky jsou realizovány v režimu JIT. Základní sortiment tvoří zámky, závěsy, 

uzávěry, tahové kliky, nájezdy a zvedáky pro automobilový průmysl. Výrobní oblasti 

zahrnuje lisování, výroba plastových dílů, obrábění, svařování, robotnická pracoviště, 

montáže a celá řada technologií povrchových úprav. Toto spektrum vytváří velkou škálu 

výrobních možností, od návrhu až po samostatnou výrobu jednoúčelových strojů. SBU DS 

se zaměřuje na velkosériovou výrobu dílů pro automobilový průmysl. SBU DS tvoří dvě 

části – BU1 a BU2.  Základní členění ukazuje obrázek 10.  
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BU 1 vyrábí automobilové zámky kapot, sedaček, bočních a pátých dveří, nájezdy 

uzávěry kapot, bifunkční světlomety a další výrobky pro automobilový průmysl. 

BU 2 se zaměřuje na výrobu kloubových nůžkových automobilových zvedáků, 

zakládacích klínů pod kola automobilů a račen.  

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Základní rozdělení  SBU DS  

2.3.1 Struktura managementu kvality SBU DS 

Základní struktura managementu kvality SBU DS je zachycena na obrázku 11, kde  je 

vyobrazen nejen vztah mezi kvalitou celé akciové společnosti Brano Group, ale i postavení 

manažerů kvality jako nejvyšších zástupců pro jednotlivá  SBU a jejich vztah k nejvyššímu 

zástupci pro kvalitu společnosti, kterým je ředitel pro jakost. Popis činností jednotlivých 

pracovníku kvality SBU DS je uveden v tabulce 5. 

Obrázek 11 – Základní struktura managementu kvality SBU DS  
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Tabulka 5 – Zodpovědnosti a vzájemné vztahy jednotlivých zaměstnanců 

managementu kvality v SBU Brano a.s. 

Ředitel pro 

jakost 

Nejvyšší  přestavitel  společnosti Brano Goup a.s. v oblasti kvality,  nese  zodpovědnost za  

kvalitu v celé akciové společnosti. Jeho podřízenými  pracovníky  jsou manažer kvality 

nákupu, interní auditor a celá řada pracovníků vytvářejících systém řízení jakosti celé 

společnosti Brano Group a.s,  

Manažer kvality  

Odpovědnost v rámci jednotlivých SBU nesou manažeři kvality jednotlivých SBU. 

Zástupce kvality pro SBU DS je garantem kvality a je plně zodpovědný managementu 

firmy za všechny oblasti kvality pro všechny vyráběné výrobky v rámci daného  SBU. Je 

nápomocný svým podřízeným a má konečné slovo při řešení jednotlivých reklamací. 

Zabezpečuje dodržování norem, koordinaci činností mezi centrální kvalitou v rámci 

jednotlivých SBU.   

Inženýr kvality 

Je přímým prostředníkem mezi zákazníky (jednotlivé automobilové závody) a jejich 

požadavky, vyjádřenými stížnostmi a reklamacemi, které předává do společnosti. Při 

řešení reklamací je v roli vedoucího řešitelského týmu technologů, konstruktérů, projekt 

manažera a dalších odborníků, kteří jsou zapotřebí při řešení reklamace. Tým se sestavuje 

na základě druhu definované neshody. Úzce spolupracuje s kvalitou Brano Group, vstupní 

kontrolou a manažerem kvality nákupu.  

Technik kvality 

 Zabezpečuje provádění analýz, je nápomocen při řešení reklamací inženýrům a 

manažerovi kvality, při provádění analýz a sběru informací potřebných pro řešení 

reklamací. Zároveň provádí celou řadu činností, které jsou přímo či nepřímo spojené s 

reklamačním řízením. 

Vedoucí  

oddělení  

technické 

kontroly (OTK) 

Je přímým nadřízeným pracovníků oddělení technické kontroly, dále jen OTK, kteří se 

přímo podílejí na kontrole vyráběných součástí. Zabezpečuje řešení interních reklamací a   

je prostředníkem, který předává informace od pracovníků OTK. Při řešení interních 

neshod spolupracuje s inženýry kvality nebo s manažerem kvality, popřípadě spolupracuje 

s pracovníky ostatních SBU a pracovníky centrální kvality při řešení reklamací.  

Pracovníci OTK  

Zabezpečují fyzickou kontrolu a provádí měření vyráběných dílů. V případě zjištění 

neshody označují neshodné kusy a zajišťují vyřazení neshodných kusů. Informují o 

zjištěné neshodě mistra příslušné dílny a vedoucího OTK. V případě závažnějších neshod 

předávají tyto problémy k řešení vedoucímu OTK, inženýrům kvality nebo jeho 

nadřízeným pracovníkům managementu. 

Referentka 

kvality 

 Zajišťuje veškerou administrativní práci spojenou s evidencí reklamací. Vystavuje 

podklady, které provází neshodné kusy celým reklamačním řízením, sleduje stav řešení 

jednotlivých reklamací a upozorňuje na vypršení jejich termínů. Připravuje podklady od 

pracovníků OTK, Inženýrů kvality a takto zpracované informace předává Manažerovi 

kvality jako podklady pro porady vedení.  
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2.4 Evidence reklamací (8D opatření) 

Vzhledem k velikosti firmy a umístění jednotlivých SBU po celé České republice je 

evidence reklamací pro jednotlivá SBU vedena odděleně. Zároveň je nutné přihlédnout 

k faktu, že výrobky jednotlivých SBU se používají jako komponenty pro další výrobu 

výsledného produktu.  Reklamace se uplatňují i mezi jednotlivými SBU.   

Strategií společnosti je efektivní vynakládání zdrojů. Firma byla vždy budovaná na 

 filozofii skromnosti s využitím co nejmenších prostředků. Tato strategie se za řadu let 

firmě působením v tvrdém konkurenčním prostředí osvědčila, obzvláště s přihlédnutím 

k dnešnímu období krize, kde se musí ve firemních rozpočtech šetřit. Z tohoto důvodu 

začala společnost využívat k evidenci reklamací tabulkový procesor Microsoft Excel. 

Firma považuje tento program za efektivní nástroj umožňující snadno vést evidenci 

bez zbytečně vynaložených prostředků na nákup drahých softwarových řešení, ke kterým 

je zapotřebí speciálně proškolený kvalifikovaný personál. Hlavním důvodem byla cenová 

nenáročnost tohoto řešení, nízké náklady na školení personálu při současné možnosti 

rychlých úprav celého systému evidence s přihlédnutím k myšlenkám KAIZEN, 

neustálého zlepšování po malých krůčcích. 

Evidence reklamací je rozdělena na dva základní druhy dle původu vzniku reklamace - 

externí a interní reklamace. 

Interní reklamace - vnitřní neshoda pouze v rámci společnosti Brano Group, která 

neovlivní externího zákazníka (automobilový závod), nebo koncového uživatele výrobků. 

Externí reklamace - zákaznická reklamace, nebo reklamace garanční koncovým 

uživatelem v rámci garanční doby. 

Základní typy reklamací ukazuje obrázek 12. Stručný popis těchto reklamací je uveden 

v tabulce 6. 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – Druhy reklamací  
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Tabulka 6 – Druhy reklamací   

R
ek

la
m

ac
e 

 E
x

te
rn

í 
re

k
la

m
ac

e 

Za tento druh 

reklamace  je 

považována každá 

oficiální reklamace 

anebo i  jen 

stížnost, která je  

oznámena 

zástupcem 

zákazníka. K 

oznámení dochází 

telefonem, e-

mailem, nebo 

prostřednictvím 

zákaznického 

internetového 

portálu.  

 „
0

  
k

il
o

m
et

r“
  

Termín „0 kilometr“ označuje vzdálenost 

od výrobního závodu k zákazníkovi. 

Reklamace je zachycena pracovníky 

oddělením kvality příslušného závodu. V 

rámci automobilových standardů musí být 

prvotní reakce do 24 hodin. U této 

reklamace je nepříjemným faktem, že ve 

většině případů přímo ohrožuje plynulost 

výrobní linky automobilového závodu. 

Zastavit výrobní linku mamutího 

koncernu, byť jen na jedinou hodinu stojí  

částku v řádech milionů korun. 

D
o

d
av

at
el

sk
é 

re
k

la
m

ac
e 

Ze všech  

reklamací se 

mohou stát v 

průběhu 

reklamačního 

řízení 

reklamace 

dodavatelské 

Tyto 

reklamace 

jsou 

předávány k 

řešení 

centrální 

kvalitě,která 

zajišťuje 

vyřízení 

reklamace s 

dodavatelem 

se reklamace 

vrací  zpět 

příslušnému 

inženýrovi 

kvality.  

G
ar

an
čn

í 
 

re
k

la
m

ac
e 

Jedná se o reklamaci, která je firmě 

předkládána koncovým zákazníkem 

prostřednictvím sítě autorizovaných 

autoservisů dané automobilové značky, 

které reklamuje automobilový závod 

výrobci.  

 I
n

te
rn

í 
re

k
la

m
ac

e 

Reklamace, u 

kterých je výskyt 

omezen na vnitřní 

strukturu akciové 

společnosti. 

Neshoda je 

zachycena v rámci 

jednotlivých SBU 

a společností 

Brano.  O typu 

reklamace 

rozhoduje původ 

výroby, místo 

vzniku neshody a 

druh pracovní 

činnosti. 

Reklamace se 

eviduje na  SBU, 

které poprvé 

„odhalí“ a popíše 

reklamaci.  Na 

základě povahy, 

druhu, a závažnosti 

je reklamace 

předána 

(reklamována) 

příslušnému SBU, 

které tuto 

reklamaci řeší. 

V
 r

ám
ci

  

je
d

n
o

h
o

 S
B

U
 

V rámci akciové společnosti platí interní 

předpisy BG normy, na základě kterých je 

stanoven celý sled kontrolních činností v 

průběhu celého výrobního procesu. V 

případě zjištění neshody pracovník OTK 

informuje svého nadřízeného a ten dle 

závažnosti rozhodne o druhu řešení. 

Evidence těchto reklamací se vede 

odděleně v evidenci tzv. „červených 

karet“. Evidence červených karet 

představuje seznam interních reklamací, 

neshod zjištěných přímo na jednotlivých 

výrobních operacích, které jsou stanovené 

technologickým postupem. V případě 

méně závažnějších pochybení je reklamace 

řešena formu formuláře PDCA, u ostatních 

je použita forma 8D.  

M
ez

i 
S

B
U

 

Stejně jako u předchozího druhu reklamace 

je rozhodující původ vyrobené součásti a 

chyby, která mohla být způsobena ve 

výrobním procesu na jiném SBU. 

Reklamace je zaregistrována a předána k 

řešení příslušnému SBU, který je 

původcem dané reklamace. 
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Na stejném základě je rozdělena i tabulka evidence reklamací dle druhu reklamace. 

Toto rozdělení je provedeno na základě dvou nezávislých listů tabulky obrázek 13.   

 

 

 

Obrázek 13 – Základní rozdělení tabulky reklamací [25]     

Evidence reklamací spočívá v registrování nápravných opatření formou „Global 8D“. 

Tato forma řešení reklamace se standardně využívá ve firmě Brano a.s. k řešení 

zákaznických reklamací a rozsahem závažných interních reklamací.  Na obrázku 14 je 

tabulka evidence reklamací, ve které jsou sloupce číselně označeny 1 – 16. Sloupce 

tabulky externích a interních reklamací jsou stejné, proto zde uvádím pouze tabulku 

externích reklamací. Základní popis jednotlivých údajů potřebných pro registraci 

reklamace je uveden v tabulce 7.  Pro větší přehlednost jsem původní verzi evidence 

reklamací uvedl v příloze 2, a to se stručným popisem v komentářích.  Obrázek 15 ukazuje 

stavy reklamací vztahující se ke sloupci 16 v obrázku 14.  

Obrázek 14 – Evidence reklamací (8D opatření) [25] 

 

 * Uvedené údaje nezobrazují konkrétní reklamace, slouží jen jako ukázka způsobu zápisu reklamací. 

 

 

 

Obrázek 15 – Stavy reklamací  [25] 
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Tabulka 7 –  Popis sloupců evidence reklamací [25] 

1 
Číslo  

reklamace 

Evidenční číslo, které je reklamaci přiděleno ve formátu  Rxx/xx/xx. Prvním číslem před lomítkem je 
pořadové číslo reklamace. Druhé číslo je měsíc přijetí reklamace a třetí číslo je rok. Toto číslo jasně 

identifikuje reklamaci v průběhu celého reklamačního řízení. Všechny dokumenty vzniklé v průběhu 

reklamace se v záhlaví dokumentů označují tímto číslem.   

2 Garance 
 Jedná se o reklamaci, která je firmě předkládána koncovým zákazníkem prostřednictvím sítě 

autorizovaných autoservisů Reklamované díly jsou po stažení do mateřského závodu dále předloženy 

výrobci dané součásti, ten se po provedení analýzy může z těchto reklamací vyvinit.  

3 Externí 
Jedná se o reklamaci, která je zachycena ve výrobním závodě, tato reklamace může přímo ohrozit plynulost 
výrobní linky automobilového závodu, nebo ji dokonce zastavit. Zastavení montážní linky, byť jen na 

jedinou hodinu, stojí částku v řádech milionů korun. 

4  Řešitel  
Pracovník zodpovědný za řešení reklamace, který přímo zajišťuje komunikaci se zákazníkem a je vedoucím 

řešitelského týmu, koordinuje a plánuje činnosti, které vedou k úspěšnému vyřešení reklamace a kontroluje, 

zda jsou zavedená opatření účinná. Ve většině případů je to Inženýr kvality. 

5 Zákazník Název zákazníka, který reklamuje daný výrobek, Název nebo zkratka např.  Audi , VW. BMW, atd..  

6 Výrobek 
Interní název výrobku nebo výrobní skupiny, např. zámek pátých dveří, zvedák atd. Tento název je 

používán pro statistiku vad jednotlivých výrobních skupin a používá se i pro evidenci nákladů na reklamace 
těchto skupin. 

7 Číslo dílu 
Zapisuje se zákaznické číslo dílu. Slouží pro detailnější rozdělení konkrétního výrobku v rámci výrobní 
skupiny výrobků. 

8 KT 
Kalendářní týden výroby dílu. Každý díl v automobilovém průmyslu musí mít označení data výroby. Důvod 

označování je zpětná dohledatelnost vady. Tento údaj ohraničuje období a množství potencionálně 

neshodných kusů.  V případě, že je reklamován větší počet dílů, uvádí se datum výroby nejstaršího dílu.  

9 Rok Rok výroby reklamovaného dílů. Viz 8 KT 

10 
 Počet 

kusů 

Počet reklamovaných kusů uvede zákazník při předání první informace o reklamaci. Tento počet se může v 
průběhu reklamace měnit. Po ukončení reklamace se zapíše celkový počet reklamovaných kusů. 

11 
Evidenční 

číslo 

zákazníka 

Zákaznické číslo reklamace slouží pro jasnou a rychlou identifikaci konkrétní reklamace. Je nepsaným 

pravidlem uvádět čísla reklamací v záhlaví e-mailů. Do tabulky se zapisuje číslo reklamace, popřípadě číslo 

zkušebního protokolu.  

12 Závada 
Stručný popis závady, který je uveden zákazníkem při předání reklamace. V rámci reklamačního řízení 
dochází k tomu, že zákazníkem uvedená vada nemusí odpovídat zjištěné vadě při analýze kusu. V tomto 

případě se nově zjištěná skutečnost aktualizuje v tabulce. 

13 Přijato Datum přijetí reklamace je den, ve kterém je obdržena předána reklamace od zákazníka.  

14 Ukončeno  
Datum ukončení reklamace. Reklamační řízení je ukončeno v  den, kdy jsou stanoveny všechny nápravné 

opatření a tato informace je zákazníkovi předána ve formě 8D a zákazník tyto opatření odsouhlasí. 

15 Vyjádření  
Vyjádření zákazníkova souhlasu nebo nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení.  

Zákazník akceptuje nebo neakceptuje provedené nápravné opatření. 

16 Stav 

Stav reklamace. Tento údaj v tabulce vyjadřuje, v jaké aktuální fázi reklamačního řízení se daná reklamace 

nachází. Teto údaj je vzhledem k velkému počtu souběžně realizovaných opatření důležitý, aby příslušný 
Inženýr kvality měl přehled jak se při řešení reklamce pokročilo a zda jsou všechny potřebné kroky 

realizovány, popř. zda je reklamace již uzavřena nebo je nutné pokračovat v naplánovaném opatření. 

Základní  stavy reklamací jsou na obrázku 16. 
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2.5  Analýza evidence reklamací 

V tabulce interních reklamací je zapisován jen malý počet reklamací, které je díky 

svému rozsahu nutné řešit formou 8D. Většina ostatních interních reklamací je evidována 

interní evidencí reklamací pracovníků OTK, protože zde nebyla nalezena žádná neshoda z 

důvodu nízkého počtu zapsaných údajů a jednotlivé pole tabulky interních a externích 

reklamací jsou totožné s tabulkou externích reklamací, provedl jsem analýzu tabulky 

externích reklamací.  

U tabulky byla provedena analýza aktuálních dat zapsaných v tabulce evidence 

reklamací. Zjištěné neshody jsou uvedeny v tabulce 9, která popisuje problémy pro 

jednotlivé sloupce tabulky evidence reklamací, které jsou označeny stejným pořadovým 

čísly jako na obrázku 14 Evidence reklamací. Obecné problémy týkající se celkové 

evidence jsou uvedeny v tabulce 8.   

 

Tabulka 8 – Analýza slabých míst celé tabulky evidence reklamací   

17 Tabulka  

17.1 V tabulce nemůže pracovat více osob současně. 

17.2 Chybí možnost skrýt řádky již vyřešených reklamací. 

17.3 Není uveden datum zápisu reklamace do evidence reklamací. 

17.4 Chybí informace o reakci na reklamaci do 24 hodin. 

17.5 Chybí datum, kdy došlo k předání reklamovaného kusu zpět po analýzách.  

17.6 Chybí evidence délky reklamačního řízení ( překročení  reklamační doby). 

17.7 Není evidováno, zda byla reklamace zapsána na  B2B portál nebo zda byla z 8D Reportu 
zaslána prostřednictvím e-mailu.  

17.8 Není možné evidovat, zda byla reklamace představena managementu  SBU DS. 

17.9 Chybí informace o evidenčním čísle přijatých dílů v knize příjmů. 

17.10 Chybí možnost zapsat poznámku. 

17.11 Chybí informace, zda byly neshodné kusy vráceny zpět.  

17.12 Chybí informace, zda zákazník reklamaci uznal nebo zamítl.  

17.13 Vypracování podkladů pro týdenní a měsíční vyhodnocování je  časově náročné.   
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Tabulka 9 – Analýza slabých míst jednotlivých sloupců evidence reklamací   

P
o

řa
d

o
v

é 
 

čí
sl

o
  

Název  

sloupce Č
ís

lo
  

 p
ro

b
lé

m
u

 

Popis problému 

1 
Číslo  

reklamace 

1.1 Neumožňuje filtrovat od sebe jednotlivé reklamace dle čísla reklamace.  

1.2 Není možné filtrovat reklamace dle kalendářního týdne vzniku reklamace. 

1.3 Není možné filtrovat reklamace  za určitý měsíc.  

2 Garance 
2.1 Malá přehlednost při rozpoznávání, zda je zapsána garanční nebo externí reklamace. 

2.2 Chybí možnost filtrování dle druhu reklamace. 

3 Externí 
3.1 Malá přehlednost při rozpoznávání, zda je zapsána  externí nebo garanční  reklamace. 

3.2 Chybí možnost filtrování dle druhu reklamace. 

4  Řešitel 

4.1 Překlepy v  zápisu. 

4.2  Rozdílné zapsání jména řešitele reklamace.  např. J Novák, Novák, atd.. 

4.3 Chybí možnost filtrování. 

5 Zákazník 

5.1 Není vždy uveden přesný název konkrétní pobočky (závodu) Např. VW Wolfsburg.  

5.2  Rozdílný zápis  jmén zákazníka např. VW, Volkswagen, atd. 

5.3 Chybí možnost filtrování dat. 

6 Výrobek 

6.1 Překlepy v zápisu. 

6.2  Rozdílný způsob zápisu stejného výrobku. např.Díl 1 je zapsán  Dil 1, 1 Díl, první díl atd. 

6.3 Chybí možnost filtrování. 

7 Číslo dílu 

7.1 Překlepy v zápisu. 

7.2  Rozdílný způsob zápisu stejného dílu.  např. 111 111 111, 111111, 111 111111,   atd. 

7.3 Chybí možnost filtrování. 

8 KT 
8.1 Překlepy v zápisu. 

8.2 Chybí možnost filtrování. 

9 Rok 
9.1 Chybí možnost filtrování. 

9.2 Překlepy v zápisu. 

10 
Počet 

kusů 

10.1 Chybí možnost filtrování. 

10.2 Překlepy v zápisu. 

11 
Evidenční 

číslo 

zákazníka 

11.1 

Do tohoto sloupce se zapisují jak čísla reklamací, tak čísla zkušebních protokolů. 

Zákazníci při komunikaci ne vždy uvádějí obě čísla. Ve valné většině dochází k tomu, že je 
uvedeno pouze jedno z nich. Na zákaznických portálech je možné tato čísla k sobě  nakličovat, 

ale jedná se o velkou ztrátu času. 

11.2 Chybí možnost filtrování. 

12 Závada 

12.1  Rozdílný způsob zápisu stejných závad. 

12.2 Překlepy v zápisu. 

12.3 Chybí možnost filtrování. 

13 Přijato 
13.1 Datum přijetí reklamace jasně neidentifikuje, zda byly kusy fyzicky přijaty nebo zda se jedná o 

reklamaci přijatou telefonicky nebo nahlášenou prostřednictvím B2B portálu. 

13.2 Chybí možnost filtrování. 

14 Ukončeno  14.1 Chybí možnost filtrování. 

15 
Vyjádření 

zákazníka 

15.1 Chybí evidence uznaných kusů z celkového počtu reklamovaných kusů. 

15.2 Není možné zapsat, zda byly neuznané kusy zaslány zákazníkovi zpět. 

15.3 Chybí možnost filtrování. 

16 Stav 
16.1 Nedovoluje sledovat, v jaké aktuální fázi se reklamace nachází. 

16.2 Chybí možnost filtrování. 
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2.6  Průvodní list reklamace 

Paleta výrobků firmy Brano a. s. je rozsáhlá počtem i objemem vyráběných produktů. 

S přihlédnutím k rozsáhlosti jednotlivých firem, které jsou rozmístěny po celém území 

České republiky, je nutné při reklamačním řízení provést celou řadu velmi odlišných testů, 

měření, analýz, jež se od sebe radikálně liší co do místa a typu provedení. Z těchto výše 

uvedených důvodů se v rámci posuzování neshody používá „Průvodní list reklamace“. 

Obrázek 16 – Průvodní list reklamace „Hlavička dokumentu“* [23] 

* Uvedený příklad nezobrazuje konkrétní reklamaci a slouží pouze jako ukázka části dokumentu. Z důvodu ochrany duševního 

vlastnictví firemního systému je uvedena pouze horní část dokumentu, který má rozsah A4. 

Tento dokument, jak již z názvu vyplývá, provází daný výrobek celým řízením. Slouží 

k jasné identifikaci výrobku s danou vadou a dále jsou na něj zaznamenávány výsledky 

měření, testů a analýz tak, aby se zjistila skutečná příčina reklamované neshody.   

Dokument musí obsahovat celou řadu nezbytných údajů, které jsou nutné 

k identifikaci. Jsou to zákaznická reklamační čísla reklamace, interní evidenční číslo, 

jméno firmy, datum přijetí reklamace, počet kusů, název výrobku, číslo výkresu, číslo 8D a 

popis neshody.  

V dolní části průvodního listu jsou evidovány náklady spojené přímo či nepřímo 

s reklamací. Přehled nákladů spojených s reklamací je uveden v tabulce 10.   
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 Tabulka 10  – Rozdělení reklamačních nákladů  

IN
T

E
R

N
Í 

N
Á

K
L

A
D

Y
 

 Přímé 

 náklady 

Hodnota 

zboží 

Samotná hodnota neshodných kusů, náklady spojené s opravou 

neshodných kusů, mzdové náklady atd. 

Nápravná 

opatření  

Náklady na  provádění interních měření, zkoušek a analýz potřebných 

ke stanovení přesného důvodu neshody, náklady na nápravná 

opatření.  Jedná se o finanční prostředky, které musí firma vynaložit 

přímo s reklamačním řízením. 

 Nepřímé 

náklady 

Náklady  

na třídění  

Interní třídění skladové zásoby zákazníků i vlastní. V poslední řadě 

vznikají náklady při značení dílu, které je standardně zákazníky 

požadované.  

E
X

T
E

R
N

Í 
N

Á
K

L
A

D
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Přímé 

 náklady 

Náklady  

na třídění  

Neshodné kusy je nutné oddělit od dobrých a označit. 

V automobilovém průmyslu je dle standardu vyžadováno stanovení 

opatření do 24 hodin. K  tomu se využívá rozsáhlé sítě třídících firem, 

které jsou rozmístěny po jednotlivých pobočkách všech 

automobilových koncernů.  Jedná se o externí firmy, které si je 

možné najmout pro danou třídící akci.      

Náklady  

na 

reklamační 

řízení  

Náklady na  provádění interních měření, zkoušek a analýz, 

administrativa, provádění analýz potřebných ke stanovení přesného 

důvodu neshody, náklady na nápravná opatření. Jedná se o finanční 

prostředky, které musí zákazník vynaložit přímo s reklamačním 

řízením. 

Garance 

Výrobce automobilů zaručuje bezplatnou výměnu nefunkčních dílů 

v rámci garanční doby. Reklamované díly jsou prostřednictvím sítě 

autorizovaných servisů zasílány zpět k výrobci. Uznané reklamace 

tvoří garanční náklady. Tyto náklady jsou v měsíčních intervalech 

přeúčtovány na dodavatele dílů. 

Nepřímé 

náklady 

Smluvní 

pokuty 

U každé reklamace vystavuje zákazník tzv. „zatížení“.  Jedná se o 

smluvní pokuty. Náklady, které jsou automobilovými koncerny se 

svými dodavateli smluvně stanoveny, a jsou obecně uvedeny v tzv.  

ceníku pokut. Vyjadřuje náklady, které vznikají 

zákazníkovi nestandardním nakládáním s dodaným zbožím.  

 Logistické 

náklady 

Náklady na dodávky, které jsou mimo dohodnutý termín tj. pozdní 

dodávky, ale i příliš brzké dodání dílů. Každá chyba v dodacích a 

průvodních dokladech provázející zboží je dalším důvodem 

k vystavení „zatížení“, stejně jako dodání dílů v jiném než 

dohodnutém obalu, paletě. 
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2.7 Analýza průvodního listu  

Největší problém tohoto dokumentu spočívá v nutnosti opětovného ručního 

přepisování dat z evidence reklamací do průvodního listu. Jedná se o velkou časovou 

ztrátu, kdy referentka reklamací musí znovu zapsat stejné informace do průvodního listu.  
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3 Vyhodnocení analýzy 

V této kapitole je na základě popsaných jednotlivých sloupců tabulky evidence 

reklamací a průvodního listu provedeno vyhodnocení analýzy slabých míst těchto souborů, 

včetně vyhodnocení závažnosti jednotlivých problémů metodou porovnání v trojúhelníku 

párů.  

3.1  Vyhodnocení analýzy tabulky evidence reklamací 

Nalezené problémy v tabulce 7 jsou v jednotlivých polích tabulky stejné, proto je 

možné shrnout do problému 1 až 4, které jsou barevně označeny. Další jednotlivé 

problémy nelze zobecnit, proto jsou uvedeny v tabulce 9.    

Tabulka 11 – Shrnutí problémů evidence reklamací   

Č
ís

lo
  

k
ri

té
r
ia

 

Č
ís

lo
 

 p
ro

b
lé

m
ů

 

Kritérium 

1   Filtrování dat 

2   Překlepy 

3   Rozdílný způsob zápisu 

4   Malá přehlednost 

5 5.1 Není uveden přesný název pobočky, která reklamuje kus. 

6 11.1 Uvádí se pouze jednoho z reklamačních čísel. 

7 13.1 Datum přijetí reklamace neinformuje, zda skutečně došly reklamované kusy. 

8 15.1 Není uveden počet uznaných, zamítnutých reklamovaných kusů. 

9 15.2 Není možné zapsat, zda byly neuznané kusy zaslány zákazníkovi zpět. 

10 16.1  Stav reklamace nedovoluje sledovat, v jaké aktuální fázi se reklamace nachází. 

11 17.1 V tabulce nemůže pracovat více osob současně. 

12 17.2 Chybí možnost skrýt řádky již vyřešených reklamací. 

13 17.3 Není uveden datum zápisu reklamace do evidence reklamací. 

14 17.4 Chybí informace o reakci na reklamaci do 24 hodin. 

15 17.5 Chybí datum, kdy došlo k předání reklamovaných kusů zpět po analýzách.  

16 17.6 Chybí evidence délky reklamačního řízení (překročení reklamační doby). 

17 17.7 
Není evidováno, zda byla reklamace zapsána na  B2B, portál nebo zda byl z 8D Reportu 

zaslán prostřednictvím e-mailu.  

18 17.8 Není možné evidovat, zda byla reklamace představena managementu  SBU DS. 

19 17.9 Chybí informace o evidenčním číslu přijetí dílů v knize příjmů. 

20 17.10 Chybí možnost zapsat poznámku. 

21 17.11. Chybí informace, zda byly neshodné kusy vráceny zpět.  

22 17.12 Chybí informace, zda zákazník reklamaci uznal nebo zamítl.  

23 17.13  Vypracování podkladů pro týdenní a měsíční vyhodnocování je časově náročné.   
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Na základě shrnutí problémů v tabulce 9 vyplynulo 23 neshod, u kterých je nutné 

posoudit jejich závažnost. Pro vyhodnocení závažnosti jednotlivých problémů jsem použil 

metodu porovnání v trojúhelníku párů.    

3.2 Metoda porovnání v trojúhelníku párů 

Při užití této metody jsem mezi sebou vzájemně porovnal 23 jednotlivých kritérií, 

třemi experty nalezené problémy evidence reklamací, a provedl následné vyhodnocení 

důležitosti jednotlivých kritérií. [6] 

 

Z výsledného počtu kombinací se trojúhelníkově vytvoří tabulky, které díky jejich 

velkému rozsahu uvádím v příloze B, C, D. V nich jsou jednotlivá hodnocení expertů 

zvýrazněna žlutě. Souhrn těchto hodnocení je uveden v tabulce 9.  

Výpočet byl proveden dle vzorce 2 a 3 pro nenormovaný a normovaný koeficient 

významnosti, tabulka 9 je pro svou délku rozdělena na dvě části.   

Tabulka 12 – Bodového vyhodnocení [6] 

  Kritéria 

Expert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1,5 18 15 8,5 4,5 9 10 10,5 7,5 17 9 

2 2,5 18 15,5 8 7,5 8,5 10 9 7,5 16 9,5 

3 6,5 16,5 15 8 7,5 8,5 9,5 9,5 6,5 16,5 9 

Celkem 11,5 54,5 48,5 28,5 24,5 32 36,5 37 30,5 59,5 38,5 

Bj 3,50 17,50 15,17 8,17 6,50 8,67 9,83 9,67 7,17 16,50 9,17 

BjN 0,0138 0,0692 0,0599 0,0323 0,0257 0,0343 0,0389 0,0382 0,0283 0,0652 0,0362 

 

Kritéria   

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Součet 

7,5 11 18 10,5 19 13,5 12,5 7,5 4 11,5 13,5 14 253 

7,5 10 18 9,5 18 13,5 12,5 7 5,5 12,5 13 14 253 

7 11 18,5 12 17,5 13 11 7,5 5,5 12,5 11,5 13 253 

34 45 68,5 47 70,5 57 54 41 35 57,5 60 64   

7,33 10,67 18,17 10,67 18,17 13,33 12,00 7,33 5,00 12,17 12,67 13,67 
253,00 

0,029 0,0422 0,0718 0,0422 0,0718 0,0527 0,0474 0,029 0,0198 0,0481 0,0501 0,054 1,00 
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Tabulka 13 – Pořadí důležitosti kritérií 

Č
ís

lo
 k

ri
té

r
ia

 

Č
ís

lo
 

p
ro

b
lé

m
ů

 

Kritérium 

P
o

řa
d

í 

 d
ů

le
ži

to
st

i 

14 17.4 Chybí informace o reakci na reklamaci do 24 hodin. 18,17 

16 17.6 Chybí evidence délky reklamačního řízení (překročení  reklamační doby) . 18,17 

2   Překlepy. 17,50 

10 16.1  Stav reklamace nedovoluje sledovat, v jaké aktuální fázi se reklamace nachází. 16,50 

3   Rozdílný způsob zápisu. 15,17 

23 17.13  Vypracování podkladů pro týdenní a měsíční vyhodnocování je časově náročné.   13,67 

17 17.7 
Není evidováno, zda byla reklamace zapsána na  B2B portál nebo zda byla z 8D Reportu 
zaslána prostřednictvím e-mailu.  

13,33 

22 17.12 Chybí informace, zda zákazník reklamaci uznal nebo zamítl.  12,67 

21 17.11 Chybí informace, zda byly neshodné kusy vráceny zpět.  12,17 

18 17.8 Není možné evidovat, zda byla reklamace představena managementu  SBU DS. 12,00 

13 17.3 Není uveden datum zápisu reklamace do evidence reklamací. 10,67 

15 17.5 Chybí datum, kdy došlo k předání reklamovaného kusu zpět po analýzách.  10,67 

7 13.1 Datum přijetí reklamace neinformuje, zda skutečně došly reklamované kusy. 9,83 

8 15.1 Není uveden počet uznaných, zamítnutých reklamovaných kusů. 9,67 

11 17.1 V tabulce nemůže pracovat více osob současně. 9,17 

6 11.1 Uvádí se pouze jednoho z reklamačních čísel. 8,67 

4   Malá přehlednost. 8,17 

12 17.2 Chybí možnost skrýt řádky již vyřešených reklamací. 7,33 

19 17.9 Chybí informace o evidenčním čísle přijatých dílů v knize příjmů. 7,33 

9 15.2 Není možné zapsat, zda byly neuznané kusy zaslány zákazníkovi zpět. 7,17 

5 5.1 Není uveden přesný název pobočky, která reklamuje kus. 6,50 

20 17.10 Chybí možnost zapsat poznámku. 5,00 

1   Filtrování dat. 3,50 

 

Na základě provedené analýzy uvádím pořadí důležitost jednotlivých kritérií v tabulce 

10.  Nejdůležitějším kritériem bylo vyhodnoceno č. 14 o tom, zda reklamace na 8D byla 

předána do 24 hodin od předání informace zákazníkem. Dle experta je z posuzovaných 

kritérií nejméně důležitá možnost zapsat poznámku a filtrování dat. 
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4 Vlastní návrhy zlepšení systému  

Na základě provedené analýzy a zjištěných skutečností o slabých místech popisuji 

navržené změny v tabulce evidence reklamací a jejich nových prvků a přidaných funkcí. 

V další části kapitoly se zaměřuji na nové části tabulky statistika, která umožňuje 

vyhodnocení uložených dat z evidence reklamací. Závěrečná kapitola je věnována novému 

průvodnímu listu reklamace včetně způsobu nového zápisu. 

4.1 Nová tabulka evidence reklamací (opatření 8D) 

Hlavní motivací úprav původní tabulky bylo odstranění identifikovaných problémů 

 viz tabulka 9 a tabulka 10 tak, abychom získali přesnější informace plynoucí z evidence 

reklamací, a tedy i zvýšení efektivity práce při následné analýze nashromážděných dat. 

Z takto vyhodnocených dat bude jednodušší zachytit nejvíce problémové díly a zaměřit se 

na ně, a tím snížit počet budoucích reklamací. Popis jednotlivých úprav je patrný z obrázků 

19, 20, kde je celý nový návrh tabulky zobrazen. Popis všech úprav pro jednotlivé sloupce 

nového návrhu tabulky je zobrazen v přílohách E, F. 

Původní tabulka byla rozšířena o novou část „Statistika“ a externí a interní část tabulky 

byla sloučena do jedné s názvem „Evidence reklamací“, tak jak ukazuje obrázek 17. 

 

 

Obrázek 17 – Rozdělení nové tabulky evidencí 

To bylo umožněno tím, že v nové evidenci reklamací byl přidán sloupec interních 

reklamací.  

 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Druhy reklamací nové tabulky evidencí 
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 Obrázek 19 – Nová tabulka Evidence reklamací (8D opatření) první část  

 

Obrázek 20 – Nová tabulka Evidence reklamací (8D opatření) Druhá část  

 

Obrázek 21 – Původní tabulka Evidence reklamací (8D opatření) [25] 
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4.1.1 Ověření dat  

U sloupců Řešitel reklamace, Zákazník, Výrobek, Číslo dílu, Datum výroby docházelo 

k zapisování podobných názvů nebo překlepům. Z toho důvodu byla v nové tabulce 

použita funkce ověření dat (obrázek 22), která zabraňuje překlepům při zapisování. U této 

funkce bylo použito ověřování pomocí kritéria seznam (obrázek 23). Tato volba byla 

zvolena proto, že umožňuje zapsat do jednotlivých sloupců předem nadefinované názvy a 

hodnoty, které se dají v průběhu času aktuálně měnit.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – Ověření dat         

 Příklad využití této funkce ukazuje obrázek 23, kde je roletkové menu ověřování dat 

použito pro sloupec zákazník. Data pro ověřování toho sloupce jsou zapsána do jiného 

místa mimo tabulku. Tyto sloupce jsou skryté tak, aby nebylo možné smazání dat v nich 

uložených údajů. V případě změny je možné aktuálně dopsat nebo smazat údaje ve 

sloupcích ověřování. 

   

 

 

 

Obrázek 23 – Roletkové menu ověření 
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4.1.2 Filtrování dat  

U všech sloupců byla použita funkce filtrování, která v nové tabulce umožňuje 

filtrovat data dle záhlaví všech sloupců (obrázek 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 – Funkce filtrování   

4.1.3 Podmíněné formátování  

Pro snadnou orientaci zapsaných reklamací byla použita funkce podmíněného 

formátování, která usnadňuje přehlednost a automaticky formátuje barevné rozlišení 

jednotlivých buněk tabulky. 

 

 

Obrázek 25 – Podmíněný formát tabulky 
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4.1.4 Využití intranetové sítě 

Nová tabulka je umístěna na serveru SBU DS. Předem definovaný počet osob je 

oprávněn do tabulky zapisovat a další skupina uživatelů má oprávnění pouze do tabulky 

nahlížet či filtrovat uložená data.  

4.1.5 Sdílet sešit 

V novém návrhu byla využita funkce sdílet sešit, která dovoluje práci více uživatelům 

v jednom okamžiku. 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 – Sdílení sešitu  

4.1.6 Stavy reklamací  

V tabulce lze přehledně sledovat aktuální stav reklamačního řízení, což předchozí 

verze neumožňovala, ta nabízela pouze informaci, zda je reklamace uznaná, či nikoli.  Stav 

reklamací eviduje celý průběh reklamačního řízení tak, jak bylo výše uvedeno. Kombinuje 

se zde systém roletkového menu (obrázek 27) s ověřením v kombinaci s funkcí 

podmíněného formátu, který barevně odlišuje a zpřehledňuje.     

 

 

 

 

 

Obrázek 27 – Stav reklamace 
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4.2  Statistika  

Tato nově přidaná část tabulky vyhodnocuje dle různých kritérií údaje zapsané do 

evidence reklamací. Pro toto hodnocení se využívá systém kontingenčních tabulek, které 

jsou propojeny se základní tabulkou reklamací. Pro lepší přehlednost jsou z těchto tabulek 

vytvářeny grafy. Tato statistika je využívaná pro vyhodnocování četnosti a závažnosti 

reklamací, využívá se zde Paretova analýza. 

Tento druh tabulek skýtá uživateli možnost získat rychlý přehled o aktuálním stavu 

vyřizovaných reklamací. Na základě jednoho kliknutí na tabulku jsou automaticky načtena 

aktuální data z evidence reklamací. Výhodou tabulek je možnost upravovat data pomocí 

filtrování, které nabízí nepřeberné množství kombinací pro vyhodnocení aktuálního stavu. 

 

Obrázek 28 – Příklad kontingenční tabulky* 

*Z důvodu ochrany firemních údajů uvádím přiklad kontingenční tabulky počtu otevřených reklamací. 

4.2.1 Paretova analýza 

Tato analýza je používána pro stanovení nejpalčivějších problémů u jednotlivých 

výrobních skupin, do kterých jsou výrobky v rámci výrobního sortimentu rozděleny. 

Využívá se dat získaných ze základní tabulky evidence reklamací, které jsou automaticky 

načítány do kontingenčních tabulek. Z těchto dat jsou vytvářeny Paretovy diagramy. 
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4.3 Nový průvodní list reklamace 

Nový dokument využívá dat zapsaných v evidenci reklamací. Nové řešení průvodního 

listu je založené na myšlence využití zapsaných dat do tabulky evidence reklamací. Aby 

mohla být tato myšlenka realizována, bylo nutné převést tento dokument z wordového 

formátu do formátu excelového souboru.  

 

Obrázek 29 – Nový průvodní list [24] 

* Uvedený příklad nezobrazuje konkrétní reklamaci a slouží pouze jako ukázka části dokumentu. Z důvodu ochrany duševního 

vlastnictví firemního systému je uvedena pouze horní část dokumentu, který má rozsah A4. 

 

4.3.1 Systém načítání dat  

Průvodní list automaticky načítá data, která se zapsala do evidence reklamací, celý 

řádek se označí a nakopíruje. Poté se překlikne na list, kde se zapsané údaje nakopírují, ty 

se pak automaticky načtou do záhlaví průvodního listu. Celý dokument se uloží pod číslem 

reklamace. 

 

Obrázek 30 – Načítání dat [24] 
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5 Celkové zhodnocení přínosu práce 

Charakter práce na oddělení kvality kterékoliv velké firmy, tak i práce na oddělení 

kvalit SBU DS je různorodá. Je tedy převážně závislá na aktuálním stavu řešených 

interních reklamací, ale také na zákaznických reklamacích a současné práci na nově 

realizovaných projektech. Činnosti jsou někdy nahodilé, tudíž se většinou dá jen těžko 

dopředu určit, co daný pracovník bude dělat. Samozřejmě, že si může naplánovat některé z 

činností, avšak aktuální požadavek výroby nebo zákazníka má přednost.  

5.1 Nová tabulka reklamací  

Hlavním přínosem tohoto nového řešení spočívá v usnadnění a zrychlení práce 

jednotlivých členů oddělení kvality SBU DS.  

Hlavní výhody tohoto řešení jsou následující:    

A) Filtrovaní dat 

Umožňuje získat rychlý přehled o reklamaci dle různých kritérií za použití 

jednotlivých řádků tabulky. Nejvýznamnějším přínosem této funkce je možnost skrýt již 

vyřešené reklamace, čímž tabulka nabývá na přehlednosti a usnadňuje práci.  

B) Systém ověření dat 

Minimalizuje vznik chyb zapříčiněných selháním lidského faktoru při zápisu údajů do 

tabulky. 

C) Práce v síti 

Díky současné práci více pracovníků jednoho oddělení v jednom čase na tabulce, 

nedochází k prostojům z důvodu chybějících informací. Každý pracovník si může tabulku 

otevřít a současně na ní pracovat nebo jen do zapsaných dat nahlížet. 

D) Statistika  

Tato nová část umožnila rychlý přístup k informacím prostřednictvím jediného 

kliknutí. V této části jsou předem vytvořené kontingenční tabulky, které v kombinaci s 

filtry umožňuji vyhodnocovat data na základě předem definovaných postupů: 

Otevřené aktuální reklamace 

Paretova analýza reklamací dle počtu  

Průměrný počet řešení reklamací 
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Počet aktuálně řešených reklamací dle pracovníka, měsíce, zákazníka, výrobního 

závodu apod. 

5.2 Ekonomický přínos nové evidence reklamací  

Ekonomické vyhodnocení lze provést jen na malém zlomku činností, které se 

pravidelně provádí na daném oddělení. Z tohoto důvodu není snadné vyjádřit částku 

celkových úspor. 

Časové úspory jsou taktéž jen stěží měřitelné, proto byly vybrány pouze činnosti na 

oddělení, které jsou nějakým způsobem změřitelné.  

Provedl jsem měření průměrného času stráveného při vytváření týdenních přehledů pro 

porady managementu, které referentka reklamací uspoří. Dále bylo provedeno měření 

průměrného času přípravy podkladů, které uvádím v tabulce 9.  Průměrná úspora mezi 

novou a starou verzí je 15 minut. 

Tabulka 14 – Měření zápisu 

  Stará verze Nová verze Rozdíl 

Měření 1 46:00 30:00 16:00 

Měření 2 45:00 30:00 15:00 

Měření 3 45:00 30:00 15:00 

Měření 4 45:00 30:00 15:00 

Měření 5 43:00 30:00 13:00 

Průměr 

měření 45:00 30:00 15:00 

 Tabulka 15 – Celkové úspory 

Úspora při vytváření týdenních přehledů reklamací 15 minut 

Počet porad za rok * 50 ks 

 Celkový počet ušetřených minut 750 minut 

Celkový počet ušetřených hodin 12.50 hodin 

Mzdové náklady na hodinu práce  350 Kč/hod 

Celková úspory 4375.00 Kč 
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5.3 Ekonomický přínos průvodního listu  

 U ekonomického vyhodnocení byla použita metoda měření jednoho zápisu jedné 

reklamace do průvodního listu a porovnání vzhledem k nové verzi.  Průměrný ušetřený čas 

při zápisu jednoho reklamačního případu je 5 minut. 

Tabulka 16 – Měření zápisu 

  

Stará 

verze 

Nová 

verze Rozdíl 

  minuty minuty minuty 

Měření 1 5:35 0:15 5:20 

Měření 2 4:25 0:20 4:05 

Měření 3 4:55 0:20 4:35 

Měření 4 6:00 0:10 5:50 

Měření 5 5:30 0:20 5:10 

Průměr 

měření 5:17 0:17 5:00 

Tabulka 17 – Celkové úspory průvodního listu  

Úspora času na zapsání jednoho průvodního listu  5 
minut 

Počet zapisovaných případů ročně 750 Ks 

 Celkový počet ušetřených minut 3750 minut 

Celkový počet ušetřených hodin 62.50 hodin 

Mzdové náklady na hodinu práce  350 Kč/hod 

Celková úspory 21875.00 Kč 

5.4 Ekonomický přínos celého projektu 

Tabulka 18 – Celkové úspory průvodního listu  

Celková úspory  Tabulky 4375.00 Kč 

Celková úspory  Průvodního listu  21875 Kč 

 Cekové  úspory 26250.00 Kč 

 

Na první pohled se dá usoudit, že celkový ekonomický přínos celého projektu není 

velký, ale pokud bereme v úvahu i případy, kdy na základě chybně zapsané reklamace, 

nebo pozdě zaslaného 8D reportu hrozí sankce v řádech milionů musí být celkový přínos 

projektu zhodnocen jako projekt ekonomicky úspěšný i vzhledem k jeho malým nákladům.     
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zlepšení systému řízení kvality. Každé řízení je 

závislé na přesných informacích, které má řídící pracovník k dispozici. V tomto ohledu se 

podařilo zpřesnit systém vkládaných dat, zároveň se podařilo zpřehlednit data obsažená 

v tabulce. Další výhodou je barevné odlišení důležitých údajů na základě podmíněného 

formátování, které rovněž zpřehledňuje data zapsaná v tabulce. Funkce umožnila oddělit 

již vyřešené reklamace od aktuálně řešených. V neposlední řadě je zpřístupněno využití 

vzorců pro automatický výpočet uplynuté doby reklamace. 

Nová část tabulky statistika umožňuje podávat informace o závažnosti a důležitosti 

reklamací, v kombinaci s automatickým vyhodnocováním dat prostřednictvím 

kontingenčních tabulek a grafů. Výsledkem je rychlé rozhodování řídících pracovníků a 

rychlá identifikace důležitých oblastí, které je nutné řešit.   

Jako další návrh na zlepšení vidím převedení celé tabulky do formy databáze a sekci 

statistika řešit prostřednictvím dotazu v databázi.  Nevýhodou řešení jsou vyšší náklady na 

softwarové licence programů a vyšší nároky na zaškolení uživatelů.        

Závěrem se dá konstatovat, že nový návrh přispívá ke zlepšení systému řízení kvality.   
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Příloha B  – Expert 1 

Expert 1 

                                            součet 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
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    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8,5 
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        6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

          6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 

          7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
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            8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  

          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7,5 

  
          

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  
           

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 

  
           

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  
            

14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 

  
            

15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  
             

15 15 15 15 15 15 15 15 10,5 

  
             

16 17 18 19 20 21 22 23   

  
              

16 16 16 16 16 16 16 19 

  
              

17 18 19 20 21 22 23   

  
               

17 17 17 17 17 17 13,5 

  
               

18 19 20 21 22 23   

  
                

18 18 18 18 18 12,5 

  
                

19 20 21 22 23   

  
                 

19 19 19 19 7,5 

  
                 

20 21 22 23   

  
                  

20 20 20 4 

  
                  

21 22 23   

  
                   

21 21 11,5 

  
                   

22 23   

  
                    

22 13.1 

                                          23 14 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  
             

15 15 15 15 15 15 15 15 9,5 

  
             

16 17 18 19 20 21 22 23   

  
              

16 16 16 16 16 16 16 18 

  
              

17 18 19 20 21 22 23   

  
               

17 17 17 17 17 17 13,5 

  
               

18 19 20 21 22 23   

  
                

18 18 18 18 18 12,5 

  
                

19 20 21 22 23   

  
                 

19 19 19 19 7 

  
                 

20 21 22 23   

  
                  

20 20 20 5,5 

  
                  

21 22 23   

  
                   

21 21 12,5 

  
                   

22 23   

  
                    

22 13 

                                          23 14 
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                  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16,5 

                  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  
         

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 

  

         

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  

          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 

  

          
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  

           

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 

  

           

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  

            
14 14 14 14 14 14 14 14 14 18,5 

  

            

15 16 17 18 19 20 21 22 23   

  

             

15 15 15 15 15 15 15 15 12 

  

             
16 17 18 19 20 21 22 23   

  

              

16 16 16 16 16 16 16 17,5 

  

              

17 18 19 20 21 22 23   

  

               
17 17 17 17 17 17 13 

  

               

18 19 20 21 22 23   

  

                

18 18 18 18 18 11 

  

                
19 20 21 22 23   

  

                 

19 19 19 19 7,5 

  

                 

20 21 22 23   

  

                  
20 20 20 5,5 

  

                  

21 22 23   

  

                   

21 21 12,5 

  

                   

22 23   

  

                    
22 11,5 

                                          23 13 
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Příloha E  –  Napravná opatření Evidence reklamací 
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Název  

sloupce Č
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u

 

Popis problému 

O
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ta
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y
 

  

F
il

tr
o
v
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í 

d
a

t 

O
v
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í 

d
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d
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t 

P
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fo
r
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a
to

v

á
n

í 
F

u
n

k
c
e
 

so
u

h
r
n

 

V
z
o

re
c 

1 
Číslo  

reklamace 

1.1 Neumožňuje  filtrovat od sebe  jednotlivé reklamace dle čísla reklamace.  E Rozdělní čísla reklamace na dva sloupce 
   

1.2 Není možné filtrovat reklamace dle kalendářního týdne vzniku reklamace. D Přidán sloupec KT  
  

1.3 Není možné filtrovat reklamace  za určitý měsíc.  C Přidán sloupec měsíc   
 

2 Garance 
2.1 Malá přehlednost při rozpoznávání, zda je zapsána garanční nebo externí reklamace. 

G 
Při zapsání znaku X se sloupec podbarví zeleně 


  



2.2 Chybí  možnost filtrování  dle  druhu reklamace. Přidána funkce automatického filtru 
   

3 Externí 
3.1 Malá přehlednost při rozpoznávání, zda je zapsána  externí nebo garanční  reklamace. 

I 
 Při zapsání znaku X se sloupec podbarví zeleně 


  



3.2 Chybí  možnost filtrování  dle  druhu reklamace. Přidána funkce automatického filtru 
   

4  Řešitel 

4.1 Překlepy v  zápisu. 

J 

Přidána funkce ověření dat se seznamem řešitelů 








4.2  Rozdílné zapsání jména řešitele reklamace.  např. J Novák, Novák, atd.. Přidána funkce ověření dat se seznamem řešitelů 








4.3 Chybí  možnost filtrování. Přidána funkce automatického filtru 
   

5 Zákazník 

5.1 Není vždy uveden přesný  název konkrétní pobočky ( závodu) Např. VW Wolfsburg.  

K 

Přidána funkce ověření dat se seznamem zákazníků 








5.2  Rozdílný zápis  jmén zákazníka např. VW, Wolkswagen, atd. Přidána funkce ověření dat se seznamem zákazníků 



  

5.3 Chybí  možnost filtrování dat. Přidána funkce automatického filtru 
   

6 Výrobek 

6.1 Překlepy v  zápisu. 

L 

Přidána funkce ověření dat seznam vyráběných dílů 



  

6.2  Rozdílný způsob zápisu stejného výrobku. např.Díl 1 je zapsán  Dil 1, 1 Díl, první díl atd. Přidána funkce ověření dat seznam vyráběných dílů 



  

6.3 Chybí  možnost filtrování. Přidána funkce automatického filtru 
   

7 Číslo dílu 

7.1 Překlepy v  zápisu. 

M 

Přidána funkce ověření dat se seznamem čísel dílů 



  

7.2  Rozdílný způsob zápisu stejného dílu.  např. 111 111 111, 111111, 111 111111,   atd. Přidána funkce ověření dat se seznamem čísel dílů 



  

7.3 Chybí  možnost filtrování. Přidána funkce automatického filtru 
   

8 KT 
8.1 Překlepy v  zápisu. 

N 
Přidána funkce ověření dat 




  

8.2 Chybí  možnost filtrování. Přidání funkce automatického filtru 
   

9 Rok 
9.1 Chybí  možnost filtrování. 

O 
Přidána funkce automatického filtru 

   

9.2 Překlepy v  zápisu. Přidána funkce ověření dat 



  

10 Počet kusů 
10.1 Chybí  možnost filtrování. 

P 
Přidána funkce automatického filtru 

   

10.2 Překlepy v  zápisu. Přidána funkce ověření dat 



  

11 

Evidenční 

číslo 

zákazníka 

11.1 
Do tohoto sloupce se zapisují jak  čísla reklamací , tak čísla zkušebních protokolů. 

Zákaznici při komunikaci ne vždy uvádějí obě čísla. Ve valné většině dochází k tomu, že je uvedeno pouze jedno z nich. Na 

zákaznických  portálech je možné tyto čísla k sobě  nakličovat, ale jedná se o velkou ztrátu času.  

Q 

Evidenční číslo zákazníka rozděleno na dva sloupce 
    

R 
    

11.2 Chybí  možnost filtrování. Q Přidána funkce automatického filtru 
   

12 Závada 

12.1  Rozdílný  způsob zápisu stejných závad. 

S 

Přidána funkce ověřovaní dat se seznamem závad 



  

12.2 Překlepy v zápisu. Přidána funkce ověřovaní dat se seznamem závad 



  

12.3 Chybí  možnost filtrování. Přidána funkce automatického filtru 
   

13 Přijato 
13.1 Datum přijetí reklamace  jasně neidentifikuje, zda byly kusy fyzicky přijaty nebo zda se jedná o reklamaci přijatou  telefonicky nebo 

nahlášenou prostřednicvím B2B portálu. 

T Přidán sloupec datum přijetí první zprávy 





  

13.2 Chybí  možnost filtrování. T Přidána funkce automatického filtru 
   

14 Ukončeno  14.1 Chybí  možnost filtrování. Z Přidána funkce automatického filtru 
   

15 
Vyjádření 

zákazníka 

15.1 Chybí evidence uznaných kusů z celkového počtu reklamovaných kusů. AD Přidán sloupec počet uznaných kusů 
  




15.2 Není možné zapsat, zda byly neuznané kusy zaslány zákazníkovi zpět. AF Přidán sloupec zaslání kusů 








15.3 Chybí  možnost filtrování. AE Přidána funkce automatického filtru 
   

16 Stav 
16.1 Nedovoluje  sledovat, v jaké aktuální fazi se reklamace nachází. 

AC 
Přidána funkce ověřování se seznamem stavů reklamace 


 

 

16.2 Chybí  možnost filtrování. Přidána funkce automatického filtru 
   

 

  



 

55 

 

Příloha F - Napravná opatření Evidence reklamací obecně  

 

17 Tabulka  

17.1 V tabulce nemůže pracovat více osob současně.  Funkce Sdílení sešitu, umístění souboru na server     

17.2 Chybí možnost skýt řádky již vyřešených reklamací. A Sloupec umožňuje skrýt všechny vyřešené reklamace 
  



17.3 Není uveden datum zápisu reklamace do evidence reklamací. U Přidán sloupec datum zápisu reklamace do tabulky   





17.4 Chybí informace o reakci  na reklamaci do  24 hodin. V W Přidán sloupec odpověď do 24 hodin   


 


17.5 Chybí datum, kdy došlo k předání reklamovaného  kusu zpět po  analýzách.  Y X Přidán sloupec Datum předání do výroby     

17.6 Chybí evidence délky reklamačního řízení ( překročení  reklamační doby) . AA Přidán sloupec počet dnů v řešení  


  

17.7 
Není evidováno, zda byla  reklamace zapsána na  B2B portál nebo zda byla z 8D Reportu zaslána  prostřednicvím e-mailu.  

AG Přidán sloupec Portál  Email      

17.8 Není možné evidovat, zda byla reklamace představena managnentu  SBU DS. AH Přidán sloupec KT porada      

17.9 Chybí informace o  evidenčním čísle přijatých dílů v knize přijmů. AI Přidáno číslo přijmu z expedice 
  




17.10 Chybí možnost zapsat poznámku. AJ Přidán sloupec poznámka 
 




17.11 Chybí informace, zda byly neshodné kusy  vráceny zpět.  AF Přidán sloupec           

17.12 Chybí informace, zda zakazník  reklamaci uznal nebo zamitl.  AE Přidán sloupec souhlas zákazníka  Ano / Ne  





17.13 
Vypracování podkladů pro týdenní a měsíční vyhodnocování je  časově náročné.   

x Přidána nová tabulka  pro vyhodnocování kontingenčních 

tabulek 
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