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ABSTRAKT 
Tato diplomové práce je zaměřena na hledání cesty jak minimalizovat výskyt neuznaných 

reklamací, coţ ve svém důsledku můţe ušetřit práci technikům analýzy reklamací a současně 

můţe zvýšit spokojenost zákazníka tím, ţe dojde k celkovému sníţení počtu reklamovaných 

výrobků. 

Praktická část diplomové práce popisuje současný stav zákaznických reklamací u 

dodavatele pro automobilový průmysl, snaţí se nalézt příčiny výsledků reklamací bez nálezu 

vady a navrhuje řešení, jak zajistit jejich neustálé sniţování. 

 

Klíčová slova  

Jakost, reklamace od zákazníka, Paretova analýza, diagram rybí kosti, 5x Proč, 

systematický (stromový) diagram. 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on searching of the way, how to reduce occurrence of not 

accepted customer complaints, which can spare in this consequence work of analysis technicians 

and simultaneously can increase the customer satisfaction by the decreasing of total quantity of 

complaints. 

The practical part of diploma thesis describes a present status of customer complaints at car 

industry supplier, try to find root cause of complaints with results no fault found and suggest 

solution for their continuous reduction.  

 

Key Words 

Quality, Customer complaints, Pareto analysis, Fishbone diagram, 5xWHY, Systematic 

(tree) diagram. 
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POUŢITÉ ZKRATKY 

DMAIC cyklus zlepšování výkonnosti procesů (Definování, Měření, Analýza, Zlepšování, 

Kontrola)  

PPM part per milion (vyjádření počtu reklamovaných výrobků na milion dodaných) 

CARS  (Computer Aided Return System) počítačový systém na zpracování reklamací 

CQTS (Continental Quality Tracking System) počítačový systém na zpracování 

reklamací 

Oracle   je systém řízení báze dat (Oracle database management system), moderní   

multiplatformní databázový systém s velice pokročilými moţnostmi zpracování 

dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. 

SAP  jméno firmy se sídlem ve  Walldorfu v Německu. Její produkty jsou z oblasti 

ERP. Její jméno vzniklo ze zkratky „Systeme, Anwendungen, Produkte in der 

Datenverarbeitung“, coţ je analogicky anglicky „Systems - Applications - 

Products in data processing“. 

ERP Enterprise Resource Planning - je informační systém, který integruje a 

automatizuje velké mnoţství procesů souvisejících s produkčními činnostmi 

podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, 

fakturaci, a účetnictví. 
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ÚVOD 

Proces reklamačního řízení klade hlavní důraz na řešení uznaných reklamací, kde se 

následně hledají příčiny vad a definují nápravná opatření k jejich odstranění. Velký potenciál ke 

zlepšování procesů však zůstává skryt u řešení neuznaných reklamací, které činí výraznou část 

všech reklamovaných výrobků. 

 

Prokázat však zákazníkovi, ţe výrobek splňuje všechny poţadované specifikace je mnohdy 

velmi časově náročné, neboť je potřeba provést a doloţit všechny předepsané testy, neţ je moţné 

prohlásit výrobek za plně funkční a reklamaci zamítnout. Cílem diplomové práce je najít cestu 

jak minimalizovat výskyt neuznaných reklamací, coţ ve svém důsledku můţe ušetřit práci 

technikům analýzy reklamací a současně můţe zvýšit spokojenost zákazníka tím, ţe dojde 

k celkovému sníţení počtu reklamovaných výrobků. 

 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na obecný popis procesu reklamací z pohledu 

poţadavků systému managementu jakosti.  Pozornost je věnována také popisu metod a nástrojů, 

které byly dále vyuţity v praktické části diplomové práce. 

 

Praktická část diplomové práce popisuje systém zpracování reklamací ve vybrané 

organizaci. Popisuje provedenou analýzu reklamovaných výrobků se zaměřením na výrobky, u 

nichţ byl výsledek analýzy bez nálezu vady a dále řeší návrhy, realizaci a kontrolu nápravných 

opatření u vybraných výrobkových skupin. V závěru definuje nový standardizovaný postup, který 

zajistí trvalé sniţování počtu neuznaných reklamací. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na obecný popis procesu reklamací z pohledu 

poţadavků systému managementu jakosti.  Pozornost je věnována také popisu metod a nástrojů, 

které byly dále vyuţity v praktické části diplomové práce. 

1.1 Význam slova jakost podle J. M. Jurana 

Z mnoha významů slova „Quality“ = jakost, kvalita mají dle J. M. Jurana (viz obr. 1.1) dva 

kritickou důleţitost pro management jakosti. 

1. „Quality“ znamená vlastnost výrobku splňovat poţadavky zákazníků a tím zajišťovat 

spokojenost zákazníka. V tomto smyslu je význam slova jakost orientován na zisk. Účelem 

vyšší jakosti je poskytnout vyšší spokojenost zákazníka s nadějí vyššího zisku. Poskytování 

vyšší nebo lepší jakosti obvykle vyţaduje investice a z tohoto důvodu obvykle zahrnuje 

nárůst nákladů. Vyšší kvalita v tomto smyslu obvykle stojí více. 

2. „Quality“ znamená osvobození se od nedostatků – osvobození se od chyb, které vyţadují 

dodatečnou práci (opravy) nebo které způsobují chyby v servisní síti, nespokojenost u 

zákazníka, reklamace u zákazníka atd. V tomto smyslu je význam jakosti orientován na 

náklady a vyšší kvalita obvykle stojí méně.  

 

 

Obr. 1.1 Joseph M. Juran [8] 
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Byly zde snahy vytvořit krátký výraz, který by byl jasný a současně definoval hlavní 

význam slova “Quality”. Populární příklad je “ vhodnost uţití”.  Nicméně je nepravděpodobné, 

ţe jakýkoliv krátký výraz můţe poskytnout hlubší význam poţadovaný manaţery, kteří stojí před 

výběrem kurzu jejích činností. [8] 

1.2 Stíţnosti a reklamace 

Stíţnosti a reklamce jsou standardní součástí ţivota organizací, a tak se logicky očekává, ţe 

organizace budou mít vytvořeny postupy a mechanismy pro efektivní práci se stíţnostmi a 

reklamacemi. Kaţdý z nás má bezpochyby zkušenosti s tím, kdyţ se rozhodl projevit svou 

nespokojenost, a zdá se, ţe zejména s rozvojem internetového obchodování a nejrůznějších 

zásilkových domů se počet stíţností a reklamací neustále zvyšuje. Na druhé straně můţeme být i 

v dnešní době svědky toho, jak se obchody a dodavatelské organizace aţ úporně brání přijímání 

reklamací. 

Pojmy stíţnosti a reklamace bychom neměli povaţovat za rovnocenné! Stíţnost chápejme 

jako kritiku nebo podnět zákazníka, vyplývající z jeho bezprostřední negativní zkušenosti 

s vyuţitím výrobků, sluţby, apod. Ne vţdy je moţné stíţnosti vyřešit okamţitě (např. stíţnosti 

cestujících na malou návaznost ţelezničních a autobusových spojů u produktu, který lze označit 

jako přepravu osob), měly by však být dodavatelem přijaty s povděkem jako inspirace pro další 

zlepšování. Reklamace můţeme na druhé straně povaţovat za projev nejvyšší nespokojenosti 

zákazníka, vyjádřený oficiální (obvykle písemnou) formou a vyţadující individuální a okamţité 

řešení pomocí náhradního plnění, opravy apod. Mnohé výzkumy totiţ naznačují, ţe jen asi kaţdý 

25. nespokojený zákazník vady skutečně reklamuje a reklamace jsou pak pouhým vrcholem 

ledovce celkové nespokojenosti. Jako důvody tohoto stavu lze uvést: 

 

- pohodlnost a někdy i přílišnou slušnost zákazníka 

- nedostatek nabídky konkurence a substitutů na trhu 

- krátké záruční lhůty 

- vyšší výdaje spojené s reklamováním, neţ je cena reklamovaného zboţí 

- velkou vzdáleností mezi místem nákupu a místem pouţívání výrobku 

- sociální faktory (majetkové poměry zákazníka, věk, pohlaví apod.) 
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Proto organizace, která má jen minimální objemy reklamací, nemůţe s jistotou tvrdit, ţe má 

spokojené zákazníky, nebo jinak řečeno: pokud si někdo nestěţuje přímo dodavateli, není 

zaručeno, ţe tak nečiní pro výrobce nebezpečnějším způsobem – svěřování se svým kolegům, 

obchodním partnerům apod. Takţe i při zdánlivě idylické situaci můţe dodávající za určitou dobu 

registrovat váţný úbytek klientů. Špatné jméno se zkrátka šíří mnohem rychleji neţ pozitivní 

reference. 

Stíţnosti a reklamace budou vţdy reprezentovat ten druh informací, který je pro jejich 

příjemce nepříjemný. To ale nesmí být důvod k tomu, abychom se jim sveřepě bránili! 

Systematická práce se stíţnostmi a reklamacemi má totiţ i svůj pozitivní náboj, který můţeme 

demonstrovat v následujících aspektech: 

 

1. Rychlé a úplné řešení reklamací je zárukou zachování si věrnosti zákazníků i pro 

budoucnost.  

2. Reklamace a zejména podrobné analýzy jejich příčin jsou velmi cennými informacemi 

pro budoucí zlepšování všech aktivit výrobce, resp. dodavatelů. I kdyţ tedy znamenají 

určité úsilí i náklady navíc, mají nezanedbatelný potenciál budoucích úspor, pokud pravé 

příčiny negativního vnímání pomocí projektů zlepšování trvale odstraníme. 

3. Stíţnosti a reklamace nastavují spravedlivé zrcadlo tomu, jak dodávající organizace 

systematicky zkoumají, vnímají a předávají poţadavky svých zákazníků v rámci svého 

systému managementu. Ukazuje se, ţe čím je tento systém účinnější a dokonalejší, tím se 

riziko budoucí nespokojenosti zákazníků sniţuje. 

4. Mnohé organizace včetně těch, které mají své systémy managementu jakosti 

certifikovány, mají k práci s reklamacemi a stíţnostmi dokumentované postupy. I jejich 

propracování a definované přístupy, metody a nástroje mohou být velkým pomocníkem k 

tomu, abychom z informací o nespokojenosti dokázali „vydolovat“ to, co by mělo být 

důvodem nejenom k zamyšlení, ale i k realizaci budoucích zlepšení! Tyto dokumentované 

postupy rovněţ předpokládají existenci vhodně vedených záznamů. 

5. Vyřešení stíţností a reklamací je a vţdy bude v terminologii managementu jakosti 

pouhým opatřením k nápravě – reaguje totiţ na problém, který uţ nastal, bohuţel ale aţ 

po dodání zákazníkovi. Nelze se proto ztotoţnit s názory, ţe řešení reklamací je 

automaticky realizací aktivit zlepšování. 



-       - 5 

 

V praxi nemůţeme vyloučit situace, kdy z objektivních důvodů nebude reklamace 

dodavatelem uznána (např. v případech evidentního nedodrţení podmínek uţívání produktů). I 

v těchto situacích by měl dodavatel najít dostatek času a vůle s reklamujícím probrat důvod 

odmítnutí reklamce, ale zejména to, jak se v budoucnu podobným problémům vyhnout – i takové 

maličkosti mohou účinně získat zpět poněkud otřesenou důvěru zákazníků! 

 Hodnota informací získaných analýzou údajů z reklamací a stíţností by měla být 

povaţována za vyšší v porovnání s náklady, které si práce s těmito formami deklarované 

nespokojenosti vyţaduje! Jak ostatně ukazují některé zahraniční zkušenosti, systematická práce 

se stíţnostmi a reklamacemi má dopad i na úroveň spokojenosti a loajality zákazníků. [1] 

Udrţitelného úspěchu organizace dosahuje svou schopností dlouhodobě a rovnoměrně plnit 

potřeby a očekávání svých zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Udrţitelného úspěchu lze 

dosáhnout efektivním řízením organizace, věnování pozornosti jejímu prostředí, učením se a 

vhodnou aplikací zlepšování nebo inovací, případně obojího. [16] 

1.3 Náklady na jakost 

Náklady na jakost jsou výdaje vynaloţené výrobcem, uţivatelem a společností, spojené 

s jakostí výrobku nebo sluţbou. Dekompozice nákladů na jakost viz obr. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Náklady na jakost [5] 

Náklady na jakost 
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provozu 

z titulu 
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Společenské náklady na jakost jsou zatím i v mezinárodním měřítku neprobádanou oblastí. 

Lze pouze odhadovat, ţe by mohly tvořit nejvýznamnější součást celkových nákladů na jakost, 

protoţe souvisí s odstraňováním škod na ţivotním prostředí, způsobených výrobou i uţíváním 

výrobků určité jakosti. Jejich zařazení do kategorie nákladů na jakost je však naprosto logické, 

protoţe tzv. ekologický standard je dnes jedním z nejdůleţitějších znaků jakosti. 

Náklady na jakost u uţivatele tvoří součást nákladů na ţivotní cyklus, jejich sledování a 

vyhodnocování by však v systému jakosti nemělo chybět všude tam, kde hmotný výstup tvoří 

výrobky s předpokládanou dobou ţivotnosti delší neţ jeden rok a u kterých roční provozní 

náklady nejsou zanedbatelné v porovnání s náklady na pořízení. 

Náklady na jakost u výrobce představují výdaje vynaloţené výrobcem a spojené s prevencí, 

hodnocením a s vadami, aby bylo dosaţeno poţadavků jakosti v průběhu marketingu, vývoje, 

zásobování, výroby, instalace a uţití.   

Náklady na interní vady jsou náklady vzniklé uvnitř podniku v důsledku vad při plnění 

poţadavků jakosti. Skrývají se zde všechny výdaje na odstraňování neshod s dokumentací, na 

práci při opravách, opakované kontrole, apod. 

Náklady na externí vady jsou definovány jako náklady vznikající mimo organizaci po 

dodání zákazníkovi (uţivateli), zapříčiněné vadami při plnění uţivatelských poţadavků na jakost. 

Vznikají aţ v průběhu vyuţívání výrobku jako důsledek nekvalitní práce dodavatele. Některé 

poloţky jsou snadno zjistitelné, např. náklady na reklamace, garance apod., jiné však vyţadují při 

kvantifikaci značné úsilí (ztráta dobrého jména, nespokojenost zákazníků jsou sice jevy reálné, 

ale náročné na převedení do finančního vyjádření). 

Náklady na hodnocení jsou náklady na oceňování toho, zda bylo dosaţeno definovaných 

poţadavků na jakost. Jedná se o všechny náklady na měření, kontroly, testy a prověrky výrobků i 

procesů. 

Náklady na prevenci jsou charakterizovány jako náklady na jakoukoliv činnost, vztahující 

se na vyšetřování, předcházení, nebo sniţování rizika výskytu vad, stejně jako náklady na 

zvyšování jakosti prostřednictvím korekcí. Zahrnují náklady na různé analýzy jakosti, plánování, 

informační systémy, výchovu, motivaci, apod. Měly by v systémech jakosti představovat jedinou 

podskupinu nákladů, u které lze nárůst povaţovat za pozitivní důsledek procesu zdokonalování. 

[5] 
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1.4 Sedm základních nástrojů managementu jakosti 

Skupinu sedmi základních nástrojů managementu jakosti metody tvoří jednoduché 

statistické a grafické metody, které mají své nezastupitelné místo i v rámci cyklu zlepšování 

výkonnosti procesů známého pod zkratkou DMAIC: 

D (Definování)   Cílem v této fázi je definování procesu, zákazníka a jeho poţadavků na 

výstup procesu, odhad předpokládaných ekonomických přínosů projektu 

zlepšování. 

M (Měření)  Cílem v této fázi je měření stávající výkonnosti procesu. 

A (Analýza) Cílem v této fázi je analýza procesu se zaměřením na stanovení kořenové 

příčiny nízké výkonnosti procesu či výskytu chyb. 

I (Zlepšování) Tato fáze představuje volbu, přípravu a realizaci opatření ke zlepšení 

výkonnosti procesu. 

C (Kontrola) Cílem této fáze je udrţování procesu na nově dosaţené úrovni výkonnosti.  

 

Tento cyklus vytváří metodický rámec pro zlepšování výkonnosti procesů při uplatňování 

metodiky Six Sigma, resp. Lean Six Sigma. [1] 

Skupinu sedmi základních nástrojů managementu jakosti tvoří:  

 kontrolní tabulky a záznamníky 

 histogram 

 vývojový diagram 

 Paretův diagram 

 Išikawův diagram 

 bodový diagram 

 regulační diagramy 

1.4.1 Paretův diagram 

Italský sociolog a ekonom Vilfriedo Pareto v 19. Století zjistil, ţe 80% bohatství vlastní 

20% obyvatelstva. Americký odborník na jakost J. M. Juran označil zobecnění tohoto rozdělení 

jako Paretův princip, který je také někdy nazýván pravidlem 80/20. [2]    

Na základě Paretova principu J. M. Juran zformuloval závěr, ţe 80-95% problémů s jakostí, 

je způsobeno malým počtem příčin (5-20%), tyto příčiny nazval „ţivotně důleţitou menšinou“, 
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viz obr. 1.3. Na příčiny tvořící tuto menšinu je v další analýze procesu třeba zaměřit pozornost, 

analyzovat je do hloubky a odstranit či minimalizovat jejich působení.  

Prostředkem uplatnění Paretova principu a základním nástrojem Paretovy analýzy je 

Paretův diagram. V oblasti řízení jakosti je Paretův diagram jedním z nejefektivnějších, běţně 

dostupných a snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. [1]        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Paretův princip 80:20 [7] 

 

Postup při Paretově analýze 

1) Volba faktorů 

Je dána problémem, který je třeba vyřešit. Můţe jít o vysoký výskyt vad, vysoký 

výskyt reklamací, apod. 

2) Volba hlediska analýzy 

Kaţdý problém lze hodnotit ze tří základních hledisek 

 z hlediska prosté četnosti 

 z hlediska nákladového 

 z hlediska významnosti sledovaných faktorů 

Volba hlediska a sledovaného ukazatele závisí na cílech a prioritách řešení 

problému. 

 

 

 

Ovlivňující činitelé     Výsledky 

Ţivotně důleţitá 

menšina 20% 

 

Uţitečná většina 

80% 

20% 

 

 

80% 
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3) Sběr a záznam dat 

Před prováděním sběru a záznamu dat je třeba stanovit mj. období sběru dat, 

pracovníka, který bude sběr dat provádět, způsob zjišťování a vhodné formuláře 

pro záznam dat. 

4) Sestrojení Paretova diagramu 

K sestrojení Paretova diagramu je třeba provést následující činnosti: 

 Setřídění faktorů sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele. 

 Výpočet absolutní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti v %. 

 Sestrojení Paretova diagramu: 

- Vyznačení jednotlivých faktorů na ose x. 

- Sestrojení levé osy y a pravé osy y. 

- Zakreslení sloupců pro jednotlivé faktory. 

- Sestrojení Lorenzovy křivky. 

5) Volba kritéria pro stanovení ţivotně důleţité menšiny 

Základním kritériem pro stanovení ţivotně důleţité menšiny faktorů je kritérium 

80/20. Kritérium uplatníme tak, ţe na pravé ose y odečteme 80% a promítáme je 

přes Lorenzovu křivku na osu x. Faktory, které leţí vlevo od kolmice spuštěné 

z Lorenzovy křivky na osu x, tvoří ţivotně důleţitou menšinu.  

Je-li Paretovo rozdělení ploššího tvaru, nevede uplatnění kritéria 80/20 

k vymezení ţivotně důleţité menšiny. V tomto případě bude vhodnější kritérium 

70/30 nebo 50/50, viz obr. 1.4. Další moţností je pouţití tzv. kritéria průměrné 

hodnoty zvoleného ukazatele.  

6) Analýza faktorů stanovených jako ţivotně důleţitá menšina 

Posledním krokem Paretovy analýzy je vlastní analýza faktorů vymezených jako 

ţivotně důleţitá menšina s cílem přijmout nápravná opatření vedoucí k omezení 

vlivu těchto faktorů a ke zlepšení procesu. [1] 
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Obr. 1.4 Paretův diagram – uplatnění kritéria 50/50 jako vhodnějšího kritéria [6] 

1.4.2 Diagram rybí kosti (Išikawův diagram) 

Išikawův diagram je grafický nástroj, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje příčiny 

daného následku. Umoţňuje najít skutečné příčiny následku, ne pouze symptomy, a zvolit 

nejefektivnější řešení problému. 

Tento nástroj je základním jednoduchým nástrojem shromaţďování informací o procesech, 

výsledcích a výkonnosti procesu za účelem zdokonalování procesů. Podle svého tvůrce je 

označován jako Išikawův diagram. Je také znám jako diagram příčin a následků či diagram rybí 

kosti, neboť má specifickou strukturu, vyjadřující hierarchii příčin, která umoţňuje analyzovat 

vzájemné vztahy mezi příčinami, viz obr. 1.5.  

Svou povahou je tento nástroj předurčen pro týmovou práci. Je snadno pochopitelný, a 

proto pouţitelný na všech úrovních řízení a lze ho okamţitě uplatnit při řešení všech 

potenciálních problémů. 
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Obr. 1.5 Ukázka diagramu rybí kosti [6] 

Postup sestrojení Išikawova diagramu  

1) Příprava brainstormingu 

V rámci přípravy je potřeba provést 

 Výběr vhodné místnosti a doby konání. 

 Výběr vhodného kolektivu (cca 5-8 osob). 

 Přichystat velký arch papíru nebo tabuli pro zápis nápadů. 

 Nakreslit základní kostru diagramu. 

2) Realizace brainstormingu 

V rámci realizace brainstormingu je třeba: 

 Svolat kolektiv. 

 Vyvěsit základní kostru diagramu na viditelné místo. 

 Zvolit moderátora. 

 Definovat problém nebo očekávaný přínos. 

 Definovat hlavní všeobecné skupiny příčin (nejčastěji: lidé, materiál, prostředí, 

metoda, stroj). 

 Moderátor postupně vyzývá kaţdého člena týmu, aby zformuloval subpříčinu či 

elementární příčinu. Tento proces se provádí v několika kolech tak dlouho, aţ 

členové týmu vyčerpají všechny své nápady.  

 Všechny nápady se zaznamenávají do Išikawova diagramu. 
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Zásady brainstormingu  

 Musí být zaznamenán kaţdý nápad. 

 Kritika nápadů je zakázána. 

 Nápady musí být zaznamenány čitelně. 

 Formulace nápadů musí být jasná a stručný. 

 

Vyhodnocení Išikawova diagramu  

 Stanovení nejpravděpodobnějších příčin analyzovaného efektu. 

 Určení nejdůleţitějších příčin. 

 Analýza nejdůleţitějších příčin. 

 

Vyhodnocení lze řešit pomocí metody bodového hodnocení, kdy kaţdý člen řešitelského 

týmu dostane určitý počet bodů (např. 6), v několika kolech (nejčastěji ve třech) postupně 

přiděluje body podle vlastní úvahy nejpravděpodobnějším příčinám tak, aby byl vyjádřen rozdíl 

v jejich příspěvku k analyzovanému následku (např. v prvním kole se přiřazují 3 body, ve druhém 

kole 2 body a ve třetím 1 bod). Takto kvantifikované příčiny se dále zpracují např. pomocí 

Paretovy analýzy, jejímţ výsledkem je určení nejdůleţitějších příčin.  

Dále je třeba navrhnout a zkušebně zavést opatření na odstranění nejdůleţitějších příčin, 

provést sběr a záznam dat ke zjištění vlivu přijatých opatření, data vyhodnotit pomocí opakované 

Paretovy analýzy a výsledky porovnat s výsledky analýzy před přijetím nápravného opatření. 

V případě, ţe došlo ke zlepšení, je pak moţné zavést opatření do procesu standardně. [1] 

1.5 Sedm nových nástrojů managementu jakosti 

Zatímco sedm základních nástrojů se pouţívá zejména pro řešení problémů operativního 

řízení jakosti, sedm nových nástrojů nachází své uplatnění zejména při plánování jakosti, v rámci 

něhoţ je potřeba rozpracovávat různorodé informace, definovat cíle jakosti a stanovit vhodné 

postupy a metody k jejich dosaţení. Stejně jako sedm základních, tak ani sedm nových nástrojů 

přitom samozřejmě nepředstavuje vyčerpávající seznam vhodných metod. 

Metodicky byla skupina sedmi nových nástrojů rozpracována japonskou společností pro 

vývoj metod řízení jakosti v průběhu sedmdesátých let. Označení nové v ţádném případě 
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neznamená, ţe by nahrazovala sedm základních nástrojů, ale vztahuje se k tomu, ţe tyto nástroje 

měly pomoci v nové éře komplexního řízení jakosti, přičemţ řada z nich byla nově vytvořena 

nebo nově rozpracována jako nástroj managementu jakosti. [4] 

Mezi sedm nových nástrojů managementu jakosti se řadí: 

 Afinitní diagram 

 Diagram vzájemných vztahů 

 Systematický stromový diagram 

 Maticový diagram 

 Analýza údajů v matici 

 Diagram PDPC 

 Síťový graf 

1.5.1 Systematický stromový diagram 

Systematický diagram, někdy označovaný jako stromový diagram, je názorným zobrazením 

systematické dekompozice určitého celku na jednotlivé dílčí části. Pouţívá se například 

k rozloţení problému na dílčí problémy, k vytvoření plánu řešení problému, k zobrazení struktury 

příčin problémů apod.  Tvorba systematického diagramu by měla být opět týmovou prací. 

Zpracování systematického diagramu spočívá v systematické dekompozici řešeného problému, 

jeţ se provádí postupným přiřazováním kartiček s náměty, jeţ vţdy rozvíjejí předcházející úroveň 

aţ do dosaţení dostatečné úrovně podrobnosti, viz obr. 1.6. Tuto postupnou dekompozici lze 

usnadnit vhodně volenými otázkami. V případě zjištění logických mezer tým operativně pomocí 

brainstormingu doplňuje další rozvíjející náměty. 

Velice cennou aplikací systematického diagramu je postupná dekompozice poţadovaného 

cílového stavu na jednotlivé dílčí činnosti, které je třeba provést k jeho dosaţení. Postupná 

dekompozice sloţitějších činností by měla být provedena do té míry, aby byly získány konkrétní 

dílčí úkoly, kterým lze přiřadit odpovědnost jednotlivých pracovníků. 
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Obr. 1.6 Struktura systematického diagramu [4] 

 

Systematický diagram lze vyuţít v řadě dalších praktických situací, například při rozkladu 

poţadavků zákazníka na konkrétní dílčí poţadavky, zobrazení logické struktury problému nebo 

systematické uspořádání námětů získaných při zpracování afinitního diagramu či diagramu 

vzájemných vztahů. [4] 

1.6 Metoda 5 x Proč  

Metoda 5 x Proč pomáhá určit příčinu problému nebo příčinu události. Můţe být pouţita 

kdykoliv, kdy příčina problému nebo situace není jasná.  Pouţití metody 5 x Proč je jednoduchou 

cestou jak se pokusit vyřešit problém bez rozsáhlého a detailního pátrání, vyţadujícího mnoho 

zdrojů.  Zahrnuje-li problém lidský faktor je tato metoda pro účastníky nejméně stresující. Je to 

jeden z nejjednodušších nástrojů, který můţe být aplikován bez pouţití statistických analýz. 

Opakovaným kladením otázky „Proč?“ jsou odkrývány vrstvy problému a symptomů, které 

mohou vést ke kořenové příčině, ale nikdy není jasné, zda byla nalezena pravá příčina, ledaţe 

existuje reálný potvrzující důkaz. 
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Začíná se stanoviskem o situaci a otázkou proč nastala. Následně se odpověď na první 

otázku přetransformuje do druhé „Proč?“ otázky. Následná odpověď se stává třetí „Proč?“ 

otázkou atd., ukázka přehledné tabulky viz tab. 1.1. Při nespokojenosti s kaţdou odpovědí se 

zvyšuje šance nalezení kořenové příčiny události. Ačkoliv je technika nazývána 5x Proč, pět 

otázek je pouze hrubý odhad. Otázek můţe být více nebo méně před nalezením kořenové příčiny 

problému. [9] 

 

Tab. 1.1 Ukázka metody 5 x Proč [9] 

 

 

Postup při aplikaci metody 5 x Proč 

 Definovat jasný počáteční bod analýzy nebo problému. 

 Pouţít brainstorming nebo jinou techniku ke zjištění příčiny o stupeň níţe, neţ 

je počáteční bod. 

 Neustále se ptát otázkou “Proč?” aţ do doby, kdy není moţné dále odpovědět. 

 Celý proces této metody se znázorňuje na tabuli. 

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

 

Metoda 5 x Proč je v podstatě jednoduchá, ale vyţaduje skutečné důkazy, jistou logiku a 

pevnou disciplínu při její aplikaci, chceme-li najít pravou kořenovou příčinu události nebo 
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problému. Tabulku 5 x Proč je moţné vyplnit a dosáhnout kořenové příčiny pouze tehdy, kdyţ je 

nejprve zpracován systematický diagram, viz obr. 1.7. Existuje mnoho incidentů a událostí, které 

mohou způsobit řešený problém, které musí být odhaleny. Špatně zvolený směr uvaţování, můţe 

způsobit, ţe kořenová příčina zůstane neodhalena. [9] 

 

Fotokopie jsou 

rozmazané

Nepravidelná 

údrţba

Problém s 

papírem

Problém 

transportu

Zachycení při 

trasportu

Cizí předměty

Špinavé role

Opotřebované 

díly

Špatná váha 

papíru

Nedostatečně 

absorbuje

Nejednotné 

seřízení

Problém s 

inkoustem

Špatný typ 

papíru

Ptejte se „PROČ“ na kaţdé úrovni

Roztrţený papír 

v systému

Neodstraněný 

zaseknutý papír

Chybí servisní 

smlouva

Nepravidelná 

údrţba *

Nejasné 

odpovědnosti

Zasychá příliš 
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Teplota příliš 

nízká

Špatný inkoust

Nepravidelná 

údrţba *

= klíčová příčina                        *=duplicitní příčina

Obr. 1.7 Systematický diagram (Proč-Proč) [2] 

1.7 Příčiny neefektivního řešení problémů 

Analýza kořenových příčin je strukturované pátrání, které má za cíl identifikovat pravou 

příčinu problému a akce k její eliminaci. [10]   
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Příčiny neefektivního řešení problémů jsou nejčastěji: 

1. Neúplná definice problému 

Neúplná definice problému je způsobena chybnou domněnkou, ţe problém je 

zřejmý a následnou rychlou snahou najít řešení problému. Mnohokrát můţeme vidět 

jasný typ chyby a vytvářet krásné grafy a diagramy zobrazující různé příčiny, ale 

problém stále přetrvává. Efektivní řešení problémů znamená, ţe problém se znovu 

nevyskytne.    

2. Neznámá příčinná souvislost 

Příčinná souvislost často zůstává neznámou, neboť obvykle mluvíme o lidských 

chybách, nedostatku školení a jiných příčinách. Namísto neustálého dotazování „Proč?“ 

se zastavíme u příčiny, která se shoduje s oblíbeným řešením. Teprve s pomocí několika 

otázek „Proč?“ je moţné adekvátně porozumět problému.       

3. Zaměření na výsledek 

Při zaměření na výsledek bez jasně definovaného problému a jeho příčin často 

přicházíme na to, ţe řešíme nesprávný problém. Zaměření na výsledek je zapříčiněno 

mnoha vlivy, ale hlavní z nich je zvyk. Naše mozky jsou naprogramovány tak, ţe 

vyhledávají to, co jiţ známe a kdyţ to najdou, potvrzujeme správnost našeho 

vyhledávání a přestaneme hledat další řešení. „Můj otec jezdil Fordem a jeho otec taky 

jezdil Fordem, proto i já budu vţdy jezdit Fordem.“ Toto je druh přirozeného duševního 

procesu, kterým vyhledáváme zaběhnutá, důvěrně známá fakta a nazýváme jej 

„správná“ nebo „reálná“. Tendence vyhledávat zaběhnutá, důvěrně známá fakta je 

v anglickém jazyce nazýván „favorite solution mindset“, a zabraňuje ve většině případů 

efektivnímu řešení problémů. [3] 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

Cílem kapitoly je shrnutí základních informací o společností Continental Automotive 

Systems Czech Republic s.r.o., ve které byla realizována praktická část diplomové práce. 

2.1 Historie organizace  

Společnost, ve které pracuji, se jmenuje Continental Automotive Systems Czech Republic 

s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato společnost zahájila svou činnost v roce 1995 

jako výrobní závod společnosti Siemens automobilová technika se sídlem ve Stříbře.                 

Od 22. prosince 1999 do 7. ledna 2008 působila jako samostatná společnost zapsaná v 

obchodním rejstříku jako Siemens Automobilové systémy s.r.o. a od 7. ledna 2008 je zapsána v 

obchodním rejstříku pod názvem Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.. [15] 

 

Tato firma je od prosince 2007 součástí nadnárodní korporace Continental, která 

představuje více neţ 100 výrobních závodů po celém světě a jen v České republice je součástí 

korporace 6-ti závodů, z nichţ jeden je umístěn právě ve Frenštátě pod Radhoštěm viz obr. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Závody Continental v České republice [11] 

 

Firma Continental byla zaloţena jiţ v roce 1871 v Hannoveru (Německo), kde se na 

začátku vyráběly pneumatiky pro vozidla a motocykly a pogumované tkaniny. Dnes nadnárodní 

korporace Continental vyrábí pneumatiky pro nákladní i osobní vozidla, elektronické moduly pro 

automobilový průmysl a také pásové dopravníky a hadice nejen pro automobilový trh. 

 

  
Adršpach   

Brandýs n/L   

Frenštát p/R    

Trutnov   

Ji č ín   

Otrokovice 
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Rozloha závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm je 40 100 m
2
, z čehoţ výrobní plocha 

představuje 17 290m
2
. Výroba je realizována ve více budovách, které byly postupně vystavěny 

dle potřeb rozvoje organizace, viz obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Letecký snímek závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm [11] 

 

Ke dni 1. 1. 2011 bylo v organizaci Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. 

zaměstnáno 2 391 pracovníků.[11] 

2.2 Výrobkové portfolio organizace 

Výrobním programem organizace jsou elektronické součástky a moduly pro automobilový 

průmysl. Závod ve Frenštátě p. R. je rozdělen do tří menších výrobních celků, lišících se hlavně 

typem výrobků, které jsou v nich vyráběny. Tyto samostatné celky jsou nazývány anglickým 

názvem Focus Factory. [11] 

 

Focus Factory 1 

v tomto výrobním celku se vyrábějí výrobky z oblasti: 

- Elektronika pro dveřní moduly 

- Elektronika pro stahování oken 

- Elektronika pro stahování střešních oken 

- Dálkové ovládání centrálního zamykání, viz obr. 2.3 

- Centrální elektronické moduly vozidel, včetně pojistkových skříní 

- Elektronika pro nezávislé elektrické topení, viz obr. 2.4 
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Obr. 2.3 Dálkové ovládání centrálního  Obr. 2.4 Elektronika pro nezávislé 

                  zamykání [11]      elektrické topení [11] 

 

Focus Factory 2 

v tomto výrobním celku vyrábějí výrobky z oblasti: 

- Elektronické řídící jednotky benzínových i dieselových motorů, viz obr. 2.5 

- Elektronické řídící jednotky převodovek 

- Elektronické moduly pro palubní přístroje vozidel, viz obr. 2.6 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 2.5 Elektronická řídící jednotka  Obr. 2.6 Elektronika palubního  

                  motoru [11]          přístroje [11] 

 

Focus Factory 3 

v tomto výrobním celku vyrábějí výrobky z oblastí: 

- Teplotní senzory, viz obr. 2.7 

- Hladinové senzory 

- Rychlostní senzory, senzory otáček, viz obr. 2.8 
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Obr. 2.7 Senzor teploty vzduchu [11]      Obr. 2.8 Senzor otáček [11] 

 

Tato poslední Focus Factory 3 je často označována názvem Focus Factory SN (senzory), 

jejich výrobkové portfolio se výrazněji liší od prvních dvou. [19] 

2.3 Zákazníci organizace 

Výrobky jsou dodávány přímo ke světovým výrobcům automobilů, kde jsou montovány do 

vozidel na výrobních linkách nebo jsou dodávány zákazníkům, kteří jsou v dodavatelském řetězci 

velkých automobilek. Zde se jedná především o výrobky, jeţ vyţadují montáţ do funkčního 

celku, který se do automobilů montuje jako jeden modul. Na obr. 2.9 jsou zobrazeni 

nejvýznamnější zákazníci z pohledu obratu v roce 2011. 

 

Obr. 2.9 Přehled nejvýznamnějších zákazníků na základě obratu z roku 2011 [11] 

rrrr
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2.4 Certifikáty jakosti 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod 

Radhoštěm je dodavatelem dílů pro automobilový průmysl, z čehoţ vyplývá, ţe musí být 

certifikován dle normy ISO/TS 16949. 

Přehled certifikátů, které organizace získala v průběhu své existence, viz tab. 2.1. [11] 

 

Tab. 2.1 Přehled certifikátů 
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3 SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ REKLAMACÍ 

Cílem kapitoly je popsat stávající systém zpracování reklamací ve společnosti Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o.. 

3.1 Postup zpracování reklamací 

Postup zpracování reklamací je zobrazen pomocí vývojového diagramu, viz obr. 3.1. 

4. Analýza reklamovaných 

výrobků

ZAČÁTEK

Výrobek vykazuje chybu 

zákazníka?

2. Registrace reklamace v 

systému CQTS

Výrobek je bez nálezu 

vady?

NE

5. Registrace výsledků 

analýzy v systému CQTS

8. Zaslání zprávy o výsledku 

analýzy zákazníkovi

6. Řešení reklamace metodou 

8D-Reportu 
ANO

NE

KONEC

7. Zpracování 8D-Reportu v 

systému CQTS

Požaduje zákazník 

vrátit neuznané 

reklamace?

3. Potvrzení přijetí reklamace 

zákazníkovi

CQTS = Contiental Quality Tracking System

9. Vrácení reklamovaných 

výrobků zpět zákazníkovi

10. Šrotace reklamovaných 

výrobků

ANO NE

1. Příjem reklamace v závodě

 

Obr. 3.1 Postup zpracování reklamací [12] 
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 Postup zpracování reklamací je v následujících bodech dále upřesněn: 

 

1) Příjem reklamace v závodě 

Reklamované výrobky jsou doručeny přepravcem na oddělení příjmu zboţí, kde je 

zásilka zaevidována a následně doručena na oddělení reklamací. 

 

2) Registrace reklamace v systému CQTS 

Pracovníci provádějící registraci reklamací zaevidují reklamaci v systému CQTS, kde 

uvedou veškeré informace, které byly spolu s výrobky zaslány. Dokumenty související 

s reklamací také naskenují a uloţí v CQTS.     

 

3)  Potvrzení přijetí reklamace zákazníkovi 

Pracovníci provádějící registraci reklamací odešlou e-mailem potvrzení o přijetí 

reklamovaných výrobků zákazníkovi.  

 

4) Analýza reklamovaných výrobků 

Technik analýzy reklamací provede předepsané testy specifikované pro daný 

výrobek, včetně dokumentace výsledků.  

 

5) Registrace výsledků analýzy v systému CQTS 

Technik analýzy reklamací zapíše výsledky analýzy do systému CQTS a zároveň zde 

také uloţí dokumenty prokazující výsledky jednotlivých testů. 

 

6) Řešení reklamace metodou 8D-Reportu 

V případě, ţe na reklamovaném výrobku byla identifikována uznaná reklamace, 

zahájí odpovědný plánovač kvality řešení reklamace metodou 8D Reportu. 

 

7) Zpracování 8D-Reportu v systému CQTS 

Pro zpracování 8D-Reportu vyuţívá plánovač kvality přímo systém CQTS, který je 

pro tuto metodu přímo navrţen.  
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8)  Zaslání zprávy o výsledku analýzy zákazníkovi 

Po ukončení analýzy zasílá technik analýzy reklamací zprávu o analýze zákazníkovi, 

jejíţ součástí je v případě uznaných reklamací odkaz na 8D-Report. Samotný 8D -Report 

zasílá a komunikuje se zákazníkem plánovač kvality.   

 

9) Vrácení reklamovaných výrobků zpět zákazníkovi 

Pokud není písemně stanoveno jinak, neuznané reklamce se vracejí zpět zákazníkovi. 

 

10)  Šrotace reklamovaných výrobků 

Pokud není písemně stanoveno jinak, uznané reklamace se šrotují po uplynutí 2 

měsíců od odeslání zprávy o analýze zákazníkovi. 

3.2 Počítačová podpora zpracování reklamací 

Veškeré výrobky vrácené zpět od zákazníků jsou evidovány a informace s nimi spojené 

jsou registrovány v databázích k tomu určených. Od ledna roku 2000 se v organizaci vyuţíval 

systém CARS (Computer Aided Return System), který byl v březnu 2011 nahrazen systémem 

CQTS (Continental Quality Tracking System). [13] 

3.2.1 CARS – Computer Aided Return System 

Systém CARS (počítačově podporovaný systém pro vrácené výrobky) se začal vyuţívat 

v době, kdy společnost nesla jméno Siemens. Tento systém byl vyvinut jako databáze v systému 

Oracle, ukázka ze systému CARS, viz obr. 3.2.  V době zavedení byla hlavní funkcí tohoto 

systému moţnost přístupu zainteresovaným pracovníkům k informacím. Tím, ţe systém 

pouţívaly všechny závody korporace Siemens, bylo moţné nahlédnout do reklamací jiných 

závodů a tím pádem sdílet a vyuţívat znalosti a zkušenosti celé korporace. Systém CARS nebyl 

určen pro řešení problémů pomocí metody 8D-Reportů, plánovači kvality však v tomto systému 

museli ke kaţdému vrácenému výrobku doplnit komentář, který mohl obsahovat odkaz na 

případný 8D-Report. 
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Obr. 3.2 CARS - Computer Aided Return System 

3.2.2 CQTS – Continental Quality Tracking System 

Systém CQTS (Systém sledování kvality společnosti Continental) se začal pouţívat od 

března 2011 s cílem sjednotit různé systémy pro zpracování vrácených výrobků z firem, které 

korporace Continental v posledních letech převzala. Tento systém funguje jako jeden z modulů 

řídicího systému SAP ERP (ukázka systému CQTS, viz obr. 3.3). Hlavním přínosem tohoto 

systému je moţnost vytváření 8D-Repotů přímo ve stejném systému, ve kterém jsou evidována 

veškerá data od zákazníka, výsledky analýzy atd.  

 

Obr. 3.3 CQTS - Continental Quality Tracking System 
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3.3 Náklady na analýzu reklamací 

Náklady na analýzu reklamací představují mzdové náklady pracovníků, náklady na 

vybavení pracovišť, náklady na zajištění měřicí techniky, atd. Pro kaţdou výrobkovou skupinu je 

ve fázi zavádění projektu vybaveno pracoviště analýzy reklamací. Toto vybavení je 

spolufinancováno z rozpočtu, na kterém se podílí také zákazník. 

Mzdové náklady pracovníků jsou plně v reţii dodavatele. Počet pracovníků provádějících 

analýzu reklamovaných výrobků je tedy z tohoto pohledu variabilním nákladem, který závisí na 

počtu reklamovaných výrobků a na poţadovaných termínech ukončení jednotlivých reklamací. 

Analýza reklamací je prováděna v definovaných krocích, viz tab. 3.1.  

 

Tab. 3.1 Standardní kroky analýzy reklamací [13] 

 

 

Výrobky, které jsou po analýze bez nálezu vady, jsou z pohledu analýzy reklamací časově 

nejnáročnější, neboť se musí provést všechny kroky 1 aţ 7, coţ v součtu znamená 300 minut. 

Výrobky, které jsou po analýze označeny jako zákaznická chyba, jsou z pohledu analýzy 

reklamací časově méně náročné. V případě, ţe závada je identifikována jiţ v kroku č. 2, je 

celková doba analýzy pouze 30 minut. [13] 

Výrobky, které jsou po analýze označeny jako uznané reklamce, nelze z pohledu analýzy 

reklamací časově ohraničit. Detailní analýza můţe trvat i několik dní s cílem určit kořenovou 

příčinu vady.  
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4 ANALÝZA VÝVOJE REKLAMACÍ OD ZÁKAZNÍKA 

Cílem této analýzy je ověřit vývoj počtu reklamovaných výrobků a definovat 

nejvýznamnější výrobkové skupiny, které nejvíce přispívají k vysokému počtu výsledků analýz 

bez nálezu vady.  Základem analýzy vývoje reklamací od zákazníka bylo vyhodnocení dat 

z databáze CARS (Computer Aided Return System) za období 2008, 2009 a 2010. Analýza 

vývoje reklamací je zpracována odděleně pro reklamace z výrobní linky zákazníka (0-km) a pro 

reklamace od konečného zákazníka (Field).  

4.1 Reklamace z výrobní linky zákazníka 

Reklamace z výrobní linky zákazníka (0-km) představují výpadky, které byly reklamovány 

z montáţních závodů výrobců vozů, nejpozději však před prodejem vozu konečnému 

zákazníkovi. 

4.1.1 Vývoj reklamací  

Z obr. 4.1 vyplývá, ţe počet výpadků, které byly po analýze reklamací určeny jako výrobky 

bez nálezu vady, se v roce 2010 výrazně zvýšil. 

 

Obr. 4.1 Reklamace z výrobní linky zákazníka (počet výpadků) 

 

Stejná data jsou zobrazena také v procentním vyjádření, viz obr. 4.2. Zde 42% všech 

vrácených výrobků bylo uzavřeno jako neuznané reklamace - bez nálezu vady. 
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Obr. 4.2 Reklamace z výrobní linky zákazníka (poměr výpadků) 

 

 K dokreslení situace jsou stejná data zobrazena pomocí ukazatele ppm (parts per milion), 

viz obr. 4.3. Tento graf vyjadřuje počet vrácených výrobků na milion dodaných. 

 

 

Obr. 4.3 Reklamace z výrobní linky zákazníka (zobrazení hodnot ppm) 

 

Ze všech tří grafů je patrné, ţe v roce 2010 došlo ke zvýšení počtu neuznaných reklamací - 

bez nálezu vady. 
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4.1.2 Identifikace nejvýznamnějších výrobkových skupin  

Tato kapitola je věnována identifikaci výrobkových skupin, které nejvíce přispívají 

vysokému počtu neuznaných reklamací – bez nálezu vady. K této analýze byla vyuţita aplikace 

Paretovy analýzy, viz obr. 4.4, obr. 4.5, obr. 4.6. 

Neuznaným reklamacím, kde byly prokázány chyby zákazníka, se dále tato diplomová 

práce nevěnuje, neboť hledání příčin a definice nápravných opatření je plně v zodpovědnosti 

zákazníků.  

 

Obr. 4.4 Rozbor výpadků z výrobní linky zákazníka (rok 2008) 

 

Obr. 4.5 Rozbor výpadků z výrobní linky zákazníka (rok 2009) 
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Obr. 4.6 Rozbor výpadků z výrobní linky zákazníka (rok 2010) 

 

K určení ţivotně důleţité menšiny bylo po dohodě s konzultantem diplomové práce pouţito 

pravidlo 50/50, neboť nejčastěji pouţívané pravidlo 80/20 by vygenerovalo více neţ 5 

výrobkových skupin, coţ by bylo pro zpracování práce příliš širokým záběrem.  

Ze srovnání výsledků Pareto analýzy v jednotlivých letech 2008, 2009 a 2010 vyplývá, ţe 

výrobkové skupiny představující ţivotně důleţitou menšinu se během těchto časových období 

mění. Na základě této skutečnosti byla diplomová práce dále zaměřena na ţivotně důleţitou 

menšinu z nejaktuálnějšího období, tedy z roku 2010. 

Výsledkem Pareto analýzy z roku 2010 je identifikace tří nejvýznamnějších výrobkových 

skupin A, B, C, tvořících ţivotně důleţitou menšinu. 

4.1.3 Vývoj reklamací u nejvýznamnějších výrobkových skupin 

Vývoj reklamací pro identifikované nejvýznamnější výrobkové skupiny v průběhu let 2008, 

2009 a 2010 jsou zobrazeny na obr. 4.7, obr. 4.8 a obr. 4.9.  

Na základě těchto grafů je patrné, ţe výrobková skupina A (obr. 4.7) zaznamenala v roce 

2010 velký nárůst počtu reklamovaných kusů. Důvodem je skutečnost, ţe se tato výrobková 

skupina začala vyrábět koncem roku 2009. Zajímavější byl však fakt, ţe 62% vrácených výrobků 

bylo identifikováno jako výrobky s výsledkem analýzy bez nálezu vady.   
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Obr. 4.7 Výrobková skupina A (počet výpadků z výrobní linky zákazníka) 

 

 

Obr. 4.8 Výrobková skupina B (počet výpadků z výrobní linky zákazníka) 

 

 

Obr. 4.9 Výrobková skupina C (počet výpadků z výrobní linky zákazníka) 
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Z ostatních dvou výrobkových skupin  (obr. 4.8 a obr. 4.9) lze konstatovat, ţe v posledních 

dvou letech nedošlo k výrazným změnám v poměru jednotlivých chybových skupin.  

Z důvodu časové náročnosti a vzhledem k rozsahu diplomové práce se v dalších kapitolách 

diplomová práce zabývá u reklamací z výrobní linky zákazníka pouze výrobkovou skupinou A.  

4.2 Reklamace od konečného zákazníka 

Reklamace od konečného zákazníka (Field) představují výpadky, které byly reklamovány 

ve vozech jiţ prodaných konečným zákazníkům, ohraničené záruční dobou, která se dnes 

pohybuje v závislosti na automobilkách od 24 měsíců aţ do 84 měsíců. 

4.2.1 Vývoj reklamací  

Z obr. 4.10 vyplývá, ţe počet výpadků, které byly po analýze určeny jako výrobky bez 

nálezu vady, se v roce 2010 mírně sniţuje.   

 

 

Obr. 4.10 Reklamace od konečného zákazníka (počet výpadků) 

 

Stejná data jsou zobrazena také v procentním vyjádření, viz obr. 4.11, kde 49% všech 

vrácených výrobků bylo uzavřeno jako neuznané reklamace - bez nálezu vady. 
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Obr. 4.11 Reklamace od konečného zákazníka (poměr výpadků) 

 

K dokreslení situace bylo ještě zpracováno vyjádření těchto dat pomocí ukazatele ppm 

(parts per milion), viz obr. 4.12, tento graf vyjadřuje počet vrácených výrobků na milion 

dodaných. 

 

 

Obr. 4.12 Reklamace od konečného zákazníka (zobrazení hodnot ppm) 

 

Ze všech tří grafů je patrné, ţe v roce 2010 nedošlo ke zvýšení počtu neuznaných 

reklamací, nicméně výrobky bez nálezu vady představovaly 49% všech analyzovaných výrobků. 
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4.2.2 Identifikace nejvýznamnějších výrobkových skupin  

Tato kapitola je věnována identifikaci výrobkových skupin, které nejvíce přispívají 

vysokému počtu neuznaných reklamací – bez nálezu vady. K této analýze byla vyuţita aplikace 

Paretovy analýzy, viz obr. 4.13, obr. 4.14, obr. 4.15. 

Neuznanými reklamacemi, kde byly prokázány chyby zákazníka, se dále tato diplomová 

práce nezabývá, neboť hledání příčin a definice nápravných opatření je plně v zodpovědnosti 

zákazníků.  

 

Obr. 4.13 Rozbor výpadků od konečného zákazníka (rok 2008) 

 

Obr. 4.14 Rozbor výpadků od konečného zákazníka (rok 2009) 
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Obr. 4.15 Rozbor výpadků od konečného zákazníka (rok 2010) 

 

K určení ţivotně důleţité menšiny, po dohodě s konzultantem diplomové práce bylo 

pouţito pravidlo 50/50, stejně jako u výpadků z reklamací z výrobní linky, neboť nejčastěji 

pouţívané pravidlo 80/20 by vygenerovalo více neţ 5 výrobkových skupin, coţ by bylo pro 

zpracování práce příliš širokým záběrem.  

Ze srovnání výsledků Pareto analýzy v jednotlivých letech 2008, 2009 a 2010 vyplývá, ţe 

výrobkové skupiny představující ţivotně důleţitou menšinu se během těchto časových období 

výrazně nemění. Výrobková skupina G byla vyhodnocena ve všech třech letech jako ţivotně 

důleţitá menšina a výrobková skupina C v letech 2009 a 2010. 

4.2.3 Vývoj reklamací u nejvýznamnějších výrobkových skupin 

Vývoj reklamací pro identifikované nejvýznamnější výrobkové skupiny v průběhu let 2008, 

2009 a 2010 jsou zobrazeny na obr. 4.16 a obr. 4.17.  
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Obr. 4.16 Výrobková skupina G (počet výpadků od konečného zákazníka) 
 

 

Obr. 4.17 Výrobková skupina C (počet výpadků od konečného zákazníka) 
 

Při analýze výrobkové skupiny G (obr. 4.16) je patrný setrvalý stav v posledních dvou 

letech a podíl výsledků analýz bez nálezu vady v roce 2010 je 60%.  U výrobkové skupiny C 

(obr. 4.17) je v posledních dvou letech patrný pokles výrobků s výsledkem analýz bez nálezu 

vady. 

Provedené analýzy potvrdily vysoký podíl reklamovaných výrobků bez nálezu vady, které 

významně přispívají k celkovému počtu reklamovaných výrobků a má jednoznačně smysl se 

zabývat jejich sniţováním. Z důvodu časové náročnosti a vzhledem k rozsahu diplomové práce se 

v dalších kapitolách diplomová práce zabývá u reklamací od konečného zákazníka pouze 

výrobkovou skupinou G. 
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5 POSTUP ŘEŠENÍ U VYBRANÝCH VÝROBKOVÝCH SKUPIN 

Cílem této kapitoly je nalezení příčin vysokého počtu výsledků analýz bez nálezu vady u 

vybraných výrobkových skupin (viz kapitola 4) a následné definování a realizace nápravných 

opatření vedoucích k jejich sníţení.  

5.1 Reklamace z výrobní linky zákazníka: Výrobková skupina A 

U reklamací z výrobní linky zákazníka byla vybrána výrobková skupina A, u které byl 

v roce 2010 identifikován, u 62% reklamovaných výrobků, výsledek analýzy bez nálezu vady.   

5.1.1 Analýza popisu závad od zákazníka 

V tomto kroku bylo vyuţito informací nashromáţděných v systému CARS, kde se zapisují 

a uchovávají popisy jednotlivých závad tak, jak je zapsal zákazník. K určení nečastějších, tím 

pádem nejvýznamnějších popisů chyb byla opět pouţita Paretova analýza, viz obr. 5.1. 

Nečastější popisy závad jsou pro lepší přehlednost zobrazeny v tab. 5.1. Tyto popisy 

pokrývají více neţ 50% všech vrácených výrobků, které byly po analýze určeny jako výrobky bez 

nálezu vady. 

 

 Tab. 5.1 Výrobková skupina A – Nejčastější popisy závad od zákazníka 
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Obr. 5.1 Výrobková skupina A – Rozbor popisů závad od zákazníka (2010)  
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5.1.2 Analýza příčin vysokého počtu výsledků analýz bez nálezu vady  

V této části se diplomová práce zabývá identifikací příčin, které způsobují vysoký počet 

výsledků analýz bez nálezu vady u výrobkové skupiny A.   

5.1.2.1 Sestavení týmu 

Pro tyto účely byl sestaven tým spolupracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s danou 

výrobkovou skupinou.  

 - plánovač kvality 

 - plánovač výroby 

 - technik zkušebních prostředků 

 - technik analýzy reklamací 

 - systémový vývojář daného projektu 

 - vedoucí zákaznické kvality 

5.1.2.2 Brainstorming 

Na první schůzce týmu v dubnu 2011 byla popsána situace u výrobkové skupiny A včetně 

výsledků analýzy popisu závad od zákazníka. Formou brainstormingu byly generovány nápady, 

co by mohlo být příčinou, proč je u zákazníka výrobek označen jako vadný a následně, po 

analýze v Continentalu, je výrobek bez nálezu vady. Jednotlivé náměty byly zapsány na flipchart. 

5.1.2.3 Sestavení diagramu rybí kosti 

Následně byl sestaven diagram rybí kosti, kde byly zobrazeny moţné příčiny 

analyzovaného následku. Podařilo se vygenerovat celkem 11 příčin včetně subpříčin, viz obr. 5.2. 
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Obr. 5.2 Diagram rybí kosti – Výrobková skupina A 
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5.1.2.4 Vyhodnocení diagramu 

Vyhodnocení diagramu rybí kosti bylo provedeno metodou bodového hodnocení, kdy 

kaţdý člen řešitelského týmu dostal k rozdělení 6 bodů, které mohl ve třech kolech rozdělit mezi 

jednotlivé nejpravděpodobnější příčiny podle vlastní úvahy. V prvním kole byly rozděleny 3 

body, v druhém kole 2 body a ve třetím kole 1 bod, výsledek viz tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2 Výrobková skupina A – vyhodnocení nejpravděpodobnějších příčin 

 

 

Na základě takto provedeného bodového vyhodnocení byly pomocí Paretovy analýzy 

s pouţitím pravidla 80/20 určeny příčiny, které můţeme označit jako ţivotně důleţitou menšinu, 

viz obr. 5.3. 
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Obr. 5.3 Výrobková skupina A – Paretova analýza příčin 

 

Z diagramu je patrné, ţe ţivotně důleţitou menšinu představují čtyři příčiny, které jsou pro 

lepší přehlednost zobrazeny také v tab. 5.3, kde jsou zvýrazněny ţlutým pozadím. 

 

Tab. 5.3 Výrobková skupina A – nejpravděpodobnější příčiny  
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5.1.3 Definování nápravných opatření 

K těmto vybraným příčinám byla na další schůzce řešitelského týmu definována následující 

nápravná opatření: 

 

 Lidská chyba při analýze 

Jako nápravné opatření k této příčině bylo definováno, ţe v případě výsledku analýzy bez 

nálezu vady u dalších reklamovaných výrobků, budou tyto výrobky zaslány k podrobnější 

analýze do vývojového centra, kde pracovník vývoje provede na těchto výrobcích nezávislou 

analýzu, která potvrdí či vyvrátí výsledek analýzy.  

 

 Lidská chyba při diagnostice u zákazníka 

Jako nápravné opatření k této příčině bylo definováno provedení společné analýzy na 

reklamovaných výrobcích bez nálezu vady přímo u zákazníka. S podmínkou, ţe výrobky, na 

kterých bude tato společná analýza provedena, budou nejdříve podrobeny nezávislé analýze ve 

vývoji.    

 

 Nesprávně navrţený postup diagnostiky u zákazníka 

Jako nápravné opatření k této příčině bylo definováno stejného opatření jako u příčiny 

lidská chyba při diagnostice u zákazníka, tedy společná analýza u zákazníka. 

 

 Nesprávně navrţený postup analýzy 

Jako nápravné opatření k této příčině bylo definováno ověření testovací specifikace, podle 

které je prováděna analýza vrácených výrobků. 

5.1.4 Realizace nápravných opatření 

Na základě definovaných nápravných opatření byly stanoveny zodpovědnosti a termíny 

jednotlivých akcí, viz tab. 5.4. Zároveň byla stanovena podmínka, ţe společná analýza u 

zákazníka nebude zahájena dříve, neţ bude minimálně u 5 kusů výrobků potvrzen výsledek 

analýzy bez nálezu vady také nezávislou analýzou ve vývoji. 
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Tab. 5.4 Výrobková skupina A – plánovaná nápravná opatření 

 

Technické detaily realizace jednotlivých nápravných opatření nejsou s ohledem na rozsah 

diplomové práce její součástí. 

5.1.5 Vyhodnocení nápravných opatření 

 Ověření testovací specifikace 

Jako první krok byla provedena kontrola testovací specifikace pouţívané k analýze 

vrácených výrobků. Kontrola byla provedena na základě technických specifikací odsouhlasených 

jiţ ve fázi vývoje se zákazníkem. Z analýzy vyplynulo, ţe testovací specifikace obsahuje všechny 

testovací kroky dle zadání na začátku projektu a bylo také ověřeno, ţe ţádná ze změn 

provedených na výrobku nemá vliv na testovací kroky.  

 

 Analýza ve vývoji 

Kaţdý další vrácený výrobek, který byl označen po analýze jako výrobek bez nálezu vady, 

byl pečlivě označen a odeslán na analýzu do vývoje. Během 3 měsíců bylo zasláno na analýzu 

celkem 7 výrobků, z nichţ u čtyř byl popis chyby od zákazníka „Funktionsfehler“ (funkční 

chyba) a u zbývajících tří kusů byly popisy chyb různé.  Tyto výrobky byly podrobeny nezávislé 

analýze, včetně dlouhodobých testů se závěrem, ţe původní analýza bez nálezu vady byla 

potvrzena jako správná. Na konci srpna, bylo dohodnuto, ţe další kusy k analýze do vývoje 

nebudou zasílány a ţe bude kontaktován zákazník s návrhem provedení společné analýzy těchto 7 

výrobků. 

 

 Společná analýza u zákazníka 

Kontaktní partner u zákazníka byl informován o doposud provedených krocích a bylo 

navrţeno provedení společné analýzy. Navrţený termín 22. 9. 2011, byl akceptován všemi 

stranami. Společná analýza proběhla dle dohodnutého plánu s výsledkem, ţe ze sedmi 



-       - 46 

předloţených reklamovaných kusů při opakované analýze na diagnostickém zařízení nebyli 

technici u zákazníka schopni reprodukovat původní vadu. Pouze u jediného kusu diagnostika 

vyhodnotila díl jako vadný, následnou diskuzí došlo k vysvětlení příčiny. Výrobek, u kterého toto 

nastalo, byl chybně osazen do jiného vozu a tím došlo k chybnému procesu párování, které mělo 

následně vliv na výsledek diagnostiky. Z pohledu funkčnosti výrobku byl výrobek bez nálezu 

vady.  

Jako preventivní opatření bylo stanoveno, ţe spolu s vadným výrobkem bude zákazník 

zasílat vytištěný protokol z diagnostiky, který bude důkazem o vadě a zároveň bude obsahovat 

bliţší informaci o výsledku diagnostiky, které přispějí k provedení hlubší analýzy. Druhým 

preventivním opatření byla dohoda, ţe kaţdý další výsledek analýzy bez nálezu vady bude 

zasílán zpět zákazníkovi k opakované analýze. 

Shrnutí termínů realizace jednotlivých nápravných opatření viz tab. 5.5. 

 

Tab. 5.5 Výrobková skupina A – plnění nápravných opatření 

 

 

Na základě výsledků jednotlivých nápravných opatření bylo vyhodnoceno, ţe příčinou 

výsledků analýzy bez nálezu vady bylo v šesti případech lidské pochybení při diagnostice u 

zákazníka a jednou se jednalo o nesprávně navrţený postup diagnostiky.  
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5.2 Reklamace od konečného zákazníka: Výrobková skupina G  

U reklamací od konečného zákazníka byla vybrána výrobková skupina G, která byla dle 

výsledků Pareto analýz ve všech třech letech 2008, 2009 a 2010 vyhodnocena jako ţivotně 

důleţitá menšina a přispívá největší měrou na počtu výsledků analýz bez nálezu vady celého 

závodu. 

5.2.1 Analýza popisu závad od zákazníka 

V tomto kroku bylo vyuţito informací nashromáţděných v systému CARS, kde se zapisují 

a uchovávají popisy jednotlivých závad tak, jak je zapsal zákazník. K určení nečastějších a tím 

pádem nejvýznamnějších popisů chyb byla opět pouţita Paretova analýza, viz obr. 5.4. 

Z této analýzy bohuţel nelze definovat ţivotně důleţitou menšinu, neboť například pouţití 

pravidla 50/50 by vedlo k určení 10 různých popisů závad od zákazníka. Jako nejpočetnější lze 

vyhodnotit popis chyby „defekt“, který ovšem nic bliţšího o závadě nespecifikuje.  

Tato situace není překvapivá, neboť tyto výpadky z pole zasílají do sběrných center přímo 

pracovníci jednotlivých servisů a následně jsou výrobky vráceny k analýze dodavatelům. 

5.2.2 Analýza příčin vysokého počtu výsledků analýz bez nálezu vady 

V této části se diplomová práce zabývá identifikací příčin, které způsobují vysoký počet 

výsledků analýz bez nálezu vady u výrobkové skupiny G.   

5.2.2.1 Sestavení týmu  

Pro tyto účely byl sestaven tým spolupracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s danou 

výrokovou skupinou.   

 - plánovač kvality 

 - plánovač výroby 

 - technik zkušebních prostředků 

 - technik analýzy reklamací 

 - systémový vývojář daného projektu 

 - vedoucí zákaznické kvality 
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Obr 5.4 Výrobní linka G – Rozbor popisů závad od zákazníka (2010) 
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5.2.2.2 Brainstorming 

Na první schůzce týmu v květnu byla popsána situace u výrobkové skupiny G včetně 

výsledků analýzy popisu závad od zákazníka. Formou brainstormingu byly generovány nápady, 

co by mohlo být příčinou, proč je u zákazníka výrobek označen jako vadný a následně, po 

analýze je výrobek bez nálezu vady. Jednotlivé náměty byly zapsány na flipchart. 

5.2.2.3 Sestavení systematického diagramu  

Výsledkem tvůrčí práce týmu bylo sestavení systematického diagramu, kde byly zobrazeny 

moţné příčiny analyzovaného následku. Kladením otázek Proč na kaţdé úrovni se podařilo týmu 

vygenerovat celkem 14 příčin, které byly následně zpracovány v počítačové podobě, viz obr. 5.5.  
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Obr. 5.5 Systematicky (stromový) diagram – výrobková skupina G 
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5.2.3 Definování nápravných opatření 

K určení kořenové příčiny problému musela být definována nápravná opatření, pomocí 

kterých by bylo moţné v kaţdém kroku diagramu určit, případně eliminovat navrţenou příčinu. 

    

V prvním kroku (při odpovědi na první otázku Proč?) bylo dohodnuto prověření správnosti 

provádění analýzy, čímţ by byla vyloučena chybná analýza, byly stanoveny tyto akce: 

1. Ověření testovací specifikace, podle které je prováděna analýza vrácených výrobků. 

2. Provedení dlouhodobých zátěţových testů na 10 výrobcích. 

 

Jako druhý krok bylo dohodnuto, ţe v případě, ţe by výsledek 1. a 2. akce potvrdil 

správnost analýzy, bude zákazníkovi navrţeno provedení společné analýzy s cílem společně se 

pokusit najít kořenovou příčinu vysokého počtu výsledků analýz bez nálezu vady.    

5.2.4 Realizace nápravných opatření 

Na základě definovaných nápravných opatření byly stanoveny zodpovědností a termíny 

realizace jednotlivých akcí, viz tab. 5.6.  

 

Tab. 5.6 Výrobková skupina G – plánovaná nápravná opatření 

 

Technické detaily realizace jednotlivých nápravných opatření nejsou s ohledem na rozsah 

diplomové práce její součástí. 

5.2.5 Vyhodnocení nápravných opatření 

 Ověření testovací specifikace 

Toto nápravné opatření je obdobné jako v kapitole 5.1 pro výrobkovou skupinu A. Kontrola 

byla provedena na základě technických specifikací odsouhlasených se zákazníkem. Z kontroly 

vyplynulo, ţe prováděné testy a postupy při analýze odpovídají plně specifikovanému zadání. 
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 Provedení dlouhodobých zátěţových testů 

Kaţdý další vrácený výrobek, který byl označen po analýze jako výrobek bez nálezu vady, 

byl pečlivě označen a odeslán na analýzu do vývoje. Během měsíce bylo zasláno na analýzu 

dohodnutých 10 výrobků, u nichţ byly popisy chyb různé. Výrobky byly podrobeny 

dlouhodobým zátěţovým testům se závěrem, ţe původní analýza bez nálezu vady byla potvrzena 

jako správná. Na konci srpna bylo dohodnuto, ţe další kusy k analýze do vývoje nebudou 

zasílány a bude kontaktován zákazník s návrhem provedení společné analýzy těchto 10 výrobků. 

 

 Společná analýza u zákazníka 

Kontaktní partner u zákazníka byl informován o doposud provedených krocích a bylo 

navrţeno provedení společné analýzy. Návrh nebyl akceptován, ale byl zákazníkem navrţen 

opačný postup, ţe zástupce zákazníka přijede prověřit analýzu v závodě Continental se 

zdůvodněním, ţe výpadky se diagnostikují na mnoha místech a nemělo by smysl vybrat jeden 

náhodný servis. Společná analýza proběhla dle dohodnutého plánu 31. 8. 2011 s výsledkem, ţe u 

všech deseti kusů bylo prokázáno společnou analýzou, ţe výrobky jsou plně funkční.  

Zároveň byly diskutovány postupy, které jsou předepsány servisům při výměnách dílů se 

závěrem, ţe servisy nepostupují korektně při zasílání vadných výrobků. V databázi servisních 

oprav, do které má přístup pouze zákazník, bylo ověřeno, ţe na všech kusech, které byly 

analyzovány, došlo současně při záruční opravě k výměně řídící jednotky. V tomto případě má 

pracovník servisu výrobek výrobkové skupiny G znovu namontovat do vozidla a ověřit jeho 

správnou funkci, coţ nebylo provedeno.  

Jako preventivní opatření bylo stanoveno, ţe spolu s vadným výrobkem bude zákazník 

zasílat vytištěný protokol z diagnostiky, který bude důkazem o vadě a zároveň bude obsahovat 

bliţší informaci o výsledku diagnostiky, které přispějí k provedení hlubší analýzy. 

Jako druhé preventivní opatření bylo stanoveno, ţe v případě výsledku analýzy bez nálezu 

vady a současné výměně řídící jednotky, budeme takovéto vrácené výrobky posuzovat jako 

zákaznickou chybu. Stejně tak budou posuzovány výrobky, ke kterým nebude dodán protokol o 

diagnostice. 

 Shrnutí termínů realizace jednotlivých nápravných opatření viz tab. 5.7. 
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Tab. 5.7 Výrobková skupina G – plnění nápravných opatření 

 

Na základě výsledků realizace jednotlivých nápravných opatření vyplývá, ţe kořenovou 

příčinou vysokého počtu reklamovaných výrobků s výsledkem analýzy bez nálezu vady bylo 

nedodrţování pracovních postupů při diagnostice u zákazníka, coţ bylo potvrzeno v průběhu 

společné analýzy se zákazníkem. 

5.2.6 Sestavení tabulky 5 x Proč 

Pro přehlednější zobrazení kořenové příčiny byly jednotlivé kroky zobrazeny pomocí 

tabulky 5 x Proč kde je patrné, ţe k určení kořenové příčiny stačila v tomto případě analýza do 

hloubky 3 x Proč, viz tab. 5.8. 

 

Tab. 5.8 Výrobková skupina G – 5 x Proč 
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6 POROVNÁNÍ VÝVOJE REKLAMACÍ V ROCE 2011 

Cílem této kapitoly je porovnání vývoje reklamací v roce 2011 a vyhodnocení účinnosti 

zavedených nápravných a preventivních opatření u vybraných výrobkových skupin.  

6.1 Reklamace z výrobní linky zákazníka 

U reklamací z výrobní linky zákazníka je zaměřena pozornost na vyhodnocení účinnosti 

zavedených nápravných a preventivních opatření u výrobkové skupiny A.  

6.1.1 Vývoj reklamací  

U reklamací z výrobní linky zákazníka (0-km) došlo v roce 2011 k navýšení 

reklamovaných výrobků viz obr. 6.1. 

 

 

Obr. 6.1 Reklamace z výrobní linky zákazníka (počet výpadků) 

 

Z grafu vyjadřujícího poměr výpadků lze vyčíst sníţení podílu výpadků s výsledkem 

analýzy bez nálezu vady a zároveň zvýšení podílu výpadků se zákaznickou chybou viz obr. 6.2. 
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Obr. 6.2 Reklamace z výrobní linky zákazníka (poměr výpadků) 

 

Na grafu viz obr. 6.3 je zobrazen vývoj reklamovaných výrobků pomocí hodnot ukazatele 

ppm. 

 

Obr. 6.3 Reklamace z výrobní linky zákazníka (zobrazení hodnot ppm) 

 

Z uvedených grafů vyplývá, ţe i kdyţ se absolutní hodnoty reklamovaných výrobků v roce 

2011 navýšily, díky zvýšenému dodávanému počtu výrobků zákazníkům se sníţila hodnota 

ukazatele ppm pro uznané reklamace i pro výpadky bez nálezu vady. 

6.1.2 Identifikace nejvýznamnějších výrobkových skupin  

K této analýze byla vyuţita aplikace Paretovy analýzy, viz obr. 6.4. 
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Obr. 6.4 Rozbor výpadků bez nálezu vady z výrobní linky zákazníka (rok 2011) 

 

Jako ţivotně důleţitá menšina, s pouţitím pravidla 50/50, byla v roce 2011 vyhodnocena 

výrobková skupina A a výrobková skupina C.   

6.1.3 Vývoj výrobkové skupiny A 

Vývoj počtu reklamovaných výrobků u výrobkové skupiny A je zobrazen viz obr. 6.5.  

 

Obr. 6.5 Výrobková skupina A (počet výpadků z výrobní linky zákazníka) 
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Z grafu je patrný nárůst počtu výpadků se zákaznickou chybou a mírný pokles výpadků, u 

kterých byl výsledek analýzy bez nálezu vady. Nicméně počtem všech reklamovaných výrobků je 

tato výrobková skupina na úrovni roku 2010. 

Na obr. 6.6 je zobrazen vývoj reklamovaných výrobků chronologicky dle měsíců, ve 

kterých byly jednotlivé výrobky analyzovány. 

 

Obr. 6.6 Výrobková skupina A – vývoj počtu reklamací (2011) 

 

Poslední kus s výsledkem analýzy bez nálezu vady byl analyzován v říjnu 2011, coţ 

odpovídá termínu zavedení nápravného opatření, viz kapitola 5.1.4. 

6.1.4 Účinnost preventivních opatření výrobkové skupiny A 

Na základě ověření výsledků analýzy v roce 2011 lze konstatovat, ţe nápravné opatření 

„Společná analýza u zákazníka“ je efektivní na 100%, neboť na základě této analýzy bylo 

prokázáno, ţe na všech výrobcích s výsledkem analýzy bez nálezu vady byla potvrzena 

pochybení na straně zákazníka.  

Důleţitější skutečností je však nastavení preventivních opatření, která byla definována 

v průběhu společné analýzy. Na straně zákazníka se jedná o poţadavek na přikládání výsledku 

diagnostiky ke kaţdému reklamovanému kusu, coţ zajistí provedení důkladné diagnostiky. Na 

straně Continental jde o zasílání případných dalších výrobků bez nálezu vady zpět zákazníkovi 

k detailní analýze, s cílem dále určit příčinu tohoto stavu.  

Účinnost těchto preventivních opatření je potvrzena skutečností, ţe nebyl identifikován 

ţádný výrobek s výsledkem analýzy bez nálezu vady v posledních dvou měsících roku 2011 a po 
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jejich zavedení došlo k výraznému sníţení počtu celkově reklamovaných kusů u výrobkové 

skupiny A. 

6.2 Reklamace od konečného zákazníka 

U reklamací od konečného zákazníka je pozornost zaměřena na vyhodnocení účinnosti 

zavedených nápravných a preventivních opatření u výrobkové skupiny G.  

6.2.1 Vývoj reklamací  

U reklamací od konečného zákazníka (Field) došlo v roce 2011 k navýšení reklamovaných 

výrobků, viz obr. 6.7. 

 

Obr. 6.7 Reklamace od konečného zákazníka (počet výpadků) 

 

Z grafu vyjadřujícího poměr výpadků lze vyčíst sníţení podílu výpadků s výsledkem 

analýzy bez nálezu vady a zároveň zvýšení podílu výpadků se zákaznickou chybou, viz obr. 6.8. 
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Obr. 6.8 Reklamace od konečného zákazníka (poměr výpadků) 

 

Na grafu viz obr. 6.9 je zobrazen vývoj reklamovaných výrobků pomocí hodnot ukazatele ppm. 

 

Obr. 6.9 Reklamace od konečného zákazníka (zobrazení hodnot ppm) 

 

Z uvedených grafů vyplývá, ţe i kdyţ se absolutní hodnoty reklamovaných výrobků v roce 

2011 navýšily, díky zvýšenému dodávanému počtu výrobků zákazníkům se sníţila hodnota 

ukazatele ppm pro reklamované výrobky s výsledkem analýzy bez nálezu vady, avšak došlo ke 

zhoršení ukazatele ppm pro uznané reklamace.  

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

2008 2009 2010 2011 

Field (%) 

uznaná reklamace 

zákaznická chyba 

bez nálezu vady 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2008 2009 2010 2011 

Field (ppm) 

uznaná reklamace 

zákaznická chyba 

bez nálezu vady 



-       - 59 

6.2.2 Identifikace nejvýznamnějších výrobkových skupin  

K této analýze byla vyuţita aplikace Paretovy analýzy, viz obr. 6.10. 

 

Obr. 6.10 Rozbor výpadků bez nálezu vady od konečného zákazníka (rok 2011) 

 

Jako ţivotně důleţitá menšina, s pouţitím pravidla 50/50, byla v roce 2011 vyhodnocena 

výrobková skupina G a výrobková skupina I. Výrobková skupina G byla součástí ţivotně důleţité 

menšiny ve všech předchozích vyhodnocovaných obdobích.   

6.2.3 Vývoj výrobkové skupiny G  

Vývoj počtu reklamovaných výrobků u výrobkové skupiny G je zobrazen viz obr 6.11.  

 

Obr 6.11 Výrobková skupina G (počet výpadků z výrobní linky zákazníka) 
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Z grafu je patrný nárůst počtu výpadků se zákaznickou chybou a pokles výpadků, u kterých 

byl výsledek analýzy bez nálezu vady. Nicméně počtem všech reklamovaných výrobků je tato 

výrobková skupina na úrovni roku 2010. 

Na obr. 6.12 je zobrazen vývoj reklamovaných výrobků s výsledkem analýzy bez vady 

chronologicky dle měsíců, ve kterých byly jednotlivé výrobky analyzovány. 

 

 

Obr. 6.12 Výrobková skupina G – vývoj počtu reklamací (2011) 

 

Z grafu je patrné, ţe od září roku 2011 došlo k poklesu reklamovaných výrobků, u kterých 

byl výsledek analýzy bez vady, coţ odpovídá zavedení nápravných opatření, viz kapitola 5.2.4   

Zároveň je patrný nárůst reklamovaných výrobků se zákaznickou chybou, coţ je následek 

zavedených nápravných opatření. 

6.2.4 Účinnost preventivních opatření výrobkové skupiny G 

Na základě ověření výsledků analýzy v roce 2011 lze konstatovat, ţe nápravné opatření 

„Společná analýza u zákazníka“ je efektivní na 100%, neboť na základě této analýzy bylo 

prokázáno, ţe na všech výrobcích s výsledkem analýzy bez nálezu vady byla potvrzena 

pochybení na straně zákazníka a výrobky jsou plně funkční.  

Důleţitější skutečností je však nastavení preventivních opatření, která byla definována 

v průběhu společné analýzy. Na straně zákazníka se jedná o poţadavek na přikládání výsledku 
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diagnostiky ke kaţdému reklamovanému kusu, coţ nutí pracovníka servisu k provedení důkladné 

diagnostiky.  

Na straně Continental jde o změnu při posuzování výsledků analýz u výrobků, ke kterým 

není dodán protokol o diagnostice nebo u kterých došlo na základě protokolu z diagnostiky 

z vozidla současně k výměně řídící jednotky. Konkrétně to znamená, ţe u reklamovaného 

výrobku splňujícího specifikaci ověřenou 1. a 2. krokem analýzy, bude analýza ukončena a 

výsledek analýzy bude posouzen jako chyba zákazníka způsobená servisním střediskem. Tato 

změna ve svém důsledku uspoří čas spojený s analýzou reklamovaných výrobků, viz tab. 6.1. 

 

Tab. 6.1 Časová náročnost analýzy 

 

Pro analýzu reklamací se jedná o úsporu 270 minut na jeden výrobek, coţ pro představu 

činí úsporu v mzdových nákladech 684 Kč na jeden reklamovaný kus. K výpočtu bylo pouţito 

průměrné mzdy v ČR v roce 2011 = 24.319 Kč [17]. 

Od zavedení tohoto opatření bylo takto posouzeno 45 reklamovaných výrobků, coţ 

generuje úsporu 30.780 Kč v mzdových nákladech pracovníka analýzy reklamací, přehled takto 

posouzených kusů je zobrazen na obr. 6.13. Prodejní cena jednoho výrobku výrobkové skupiny G 

je z pohledu nákladů na analýzu zanedbatelná, neboť činí „pouhých“ 27,25 Kč.[18]  

V případě posouzení reklamace jako zákaznická chyba způsobená servisním střediskem, 

nedojde v konečném důsledku k proplacení vícenákladů spojených s výměnou takto neuznaného 

výrobku servisnímu středisku, které u tohoto výrobku mohou přesáhnout cenu samotného 

výrobku. Neproplacení vícenákladů tak zároveň zvyšuje motivaci pracovníků servisní sítě 

přikládat k reklamovaným výrobkům protokoly o diagnostice.         
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Obr. 6.13 Výrobková skupina G – rozlišení zákaznických chyb (2011) 

 

Hlavním cílem však není uspořit mzdové náklady na analýze reklamací, tím ţe bude 

výrobek posouzen jako chyba zákazníka způsobená servisním střediskem, ale tím, ţe zákazník 

bude provádět důkladněji diagnostiku a následně reklamovat celkově méně výrobků. Od zavedení 

preventivního opatření došlo k výraznému poklesu reklamovaných výrobků, viz obr. 6.13, kde je 

moţné sledovat od září 2011 sestupný trend celkově reklamovaných kusů. Toto sníţení je 

hlavním přínosem a příslibem do budoucna jak ušetřit celkové náklady, jak na straně zákazníka 

tak i dodavatele.  
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7 STANDARDIZACE OBECNÉHO POSTUPU 

Na základě výsledků realizovaných nápravných opatření na vybraných výrobkových 

skupinách, popsaných v této diplomové práci, byl definován standardizovaný postup s cílem 

zajistit trvalé sniţování počtu neuznaných reklamací s výsledkem analýz bez nálezu vady.  

7.1 Popis procesu 

Obecný postup, jak systematicky postupovat při sniţování výsledků analýz reklamací bez 

nálezu vady je rozdělen do následujících kroků:  

7.1.1 Definice výrobkových skupin 

Z důvodu časové náročnosti aktivit spojených se sniţováním počtu výsledků analýz bez 

nálezu vady jsou stanovena pravidla, podle kterých se definují výrobkové skupiny, kterými se 

budou řešitelské týmy v daném období (jednoho roku) zabývat. Výběr výrobkových skupin 

probíhá na základě posouzení následujících ukazatelů: 

 počtu výsledků analýz reklamací bez nálezu vady 

 celkového počtu analyzovaných výrobků 

 trendů výsledků analýz bez nálezu vady 

 nově zaváděných výrobkových skupin 

 nákladů na reklamované výrobky 

 dopadu na zákazníka 

V kaţdém roce je vybrána jedna výrobková skupina u reklamací z výrobní linky zákazníka a 

jedna výrobková skupina u reklamací od konečného zákazníka, u kterých je sniţování počtu 

výsledků analýz bez nálezu vady řízeno pomocí projektů trvalého zlepšování. 

7.1.2 Úvodní analýza dat 

Úvodní analýza dat se věnuje zejména sběru a analýze dostupných informací o zvolené 

výrobkové skupině:   

 informace z popisů závad od zákazníka 

 další informace o vrácených výrobcích přímo z databází od zákazníka 

 porovnávání výsledků analýz, atd. 
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7.1.3 Sestavení řešitelského týmu 

Při sestavování řešitelských týmů musí být dodrţeno zastoupení klíčových profesí: 

 plánovač kvality 

 plánovač výroby 

 technik zkušebních prostředků 

 technik analýzy reklamací 

 systémový vývojář daného projektu 

 vedoucí zákaznické kvality nebo vedoucí skupiny reklamačních techniků 

Další aktivity řešitelského týmu vyuţívají nástroje a výhody projektového řízení, které jsou 

řízeny jmenovaným vedoucím projektu.   

7.1.4 Schůzky řešitelského týmu 

Vedoucí projektu svolá úvodní schůzku, na které seznámí všechny členy týmu s výsledky 

doposud provedených analýz. Zodpovídá dále za plánování, realizaci a kontrolu dalších aktivit 

vedoucích k odstranění příčin vysokého počtu výsledků analýz bez nálezu vady. 

7.1.5 Definice akčního plánu 

Pro definované příčiny tým sestaví plán akcí, včetně zodpovědností a termínů realizace, 

které povedou k odstranění příčin. Typickým příkladem akcí mohou být: 

 ověření testovací specifikace 

 analýza ve vývoji 

 společná analýza u zákazníka 

7.1.6 Realizace akčního plánu 

Členové řešitelského týmu, zodpovědní za přidělené akce jsou povinni informovat 

vedoucího projektu o průběţných výsledcích a ukončení úkolů. 

7.1.7 Kontrola akčního plánu 

Vedoucí projektu je zodpovědný za kontrolu plnění jednotlivých akcí a také za zpracování 

závěrečné zprávy k ukončení projektu.  
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7.1.8 Vyhodnocení účinnosti projektu 

Na začátku následujícího roku je provedeno opět vyhodnocení s cílem určit výrobkové 

skupiny pro další projekty trvalého zlepšování. Součástí tohoto vyhodnocení je také vyhodnocení 

výrobkových skupin, u kterých bylo v minulém roce sniţování počtu výsledků analýz bez nálezu 

vady řízeno pomocí projektů trvalého zlepšování. Toto vyhodnocení je následně přílohou 

závěrečné prezentace projektu. 

7.2 Vytvoření pracovního návodu 

Standardizovaný obecný postup je popsán v pracovním návodě PNF12010C s názvem 

„Verifikace výsledků analýz bez nálezu vady“ a je zpracován v podobě, která vyhovuje 

poţadavkům na dokumentaci ve společnosti  Continental Automotive Systems Czech Republic. 

s.r.o., viz Příloha 1. [14] 

7.3 Vydání pracovního návodu 

Pracovní návod PNF12010C s názvem „Verifikace výsledků analýz bez nálezu vady“ byl 

vydán 09. 02. 2011 tak, aby mohl být aplikován jiţ v roce 2012.  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo nalézt cestu, jak minimalizovat výskyt neuznaných 

reklamací, coţ můţe ve svém důsledku ušetřit práci technikům analýzy reklamací a můţe zvýšit 

spokojenost zákazníka tím, ţe dojde k celkovému sníţení počtu reklamovaných výrobků.   

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na popsání poţadavků systému 

managementu jakosti na zpracovávání reklamací, nákladů na jakost a nástrojů managementu 

jakosti, které byly následně pouţity v praktické části diplomové práce. 

V praktické části diplomové práce byla představena společnost Continental Automotive 

Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně popisu systému 

zpracování reklamací.  Byla provedena analýza vývoje reklamací v letech 2008 – 2010 se 

zaměřením na neuznané reklamace, u kterých byl výsledek analýzy bez nálezu vady. U dvou 

nejvýznamnějších výrobkových skupin byla provedena hlubší analýza výsledků analýz a byla 

definována a následně realizována nápravná opatření ke sníţení počtu neuznaných reklamací 

s výsledkem analýz bez nálezu vady.   

Z výsledků vyhodnocení včetně dat z roku 2011 vyplývá, ţe pro výrobkovou skupinu A (u 

reklamací z výrobní linky od zákazníka), se počet výsledků analýz bez nálezu vady jiţ dále 

nezvyšuje, navíc bylo potvrzeno, ţe po zavedení nápravných a preventivních opatření se od 

listopadu 2011 další výrobky bez nálezu vady nevyskytly.  

Z výsledků vyhodnocení včetně dat z roku 2011 vyplývá, ţe pro výrobkovou skupinu G (u 

reklamací od konečného zákazníka), se počet výsledků analýz bez nálezu vady výrazně sníţil. 

V porovnání s rokem 2010 se jedná o pokles o 40%. V počtech kusů se jednalo o pokles o 550 ks, 

které nemusely projít časově náročným testováním. K tomuto poklesu přispělo mimo jiné i 

preventivní opatření, spočívající v posouzení 45 ks reklamovaných výrobků jako chyba 

zákazníka způsobená servisními středisky, coţ vygenerovalo úsporu mzdových nákladů na 

analýzu 30.780 Kč.   

Hlavním přínosem této diplomové práce je však vytvoření standardu, který byl zpracován 

na základě získaných zkušeností v průběhu realizace praktické části diplomové práce. 

Dodrţování tohoto standardu zajistí pravidelnou kontrolu a aktivitu spojenou s trvalým 

sniţováním počtu neuznaných reklamací s výsledkem analýz bez nálezu vady. 
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