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Abstrakt 

 Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci procesních kroků a popsaných postupů 

v procesu řešení reklamací s důrazem na nalezení a implementaci moţných zlepšení. Záměrem je 

zavedení štíhlé administrativy, efektivní komunikace, sběru potřebných dat pro vyhodnocení 

výkonnosti interních procesů a také dodavatelů součástek.  

 Vlivem zavedených zlepšení a standardizace dojde ke zvýšení spokojenosti interního a 

externího zákazníka, odbourání zbytečných aktivit uvnitř organizace, většímu důrazu na prevenci 

chyb a vytváření partnerství s dodavateli.    

  V první části jsou popsány principy, přístupy, metody a nástroje vyuţité v praktické části 

včetně krátkého představení společnosti, kde byla diplomová práce vypracována.  

  Praktická část diplomové práce popisuje projektový přístup k řešení zadání, hodnotí 

aktuální výkonnost ve vybraných oblastech, identifikuje slabá místa, zavádí zlepšení včetně 

ověření jejich účinnosti a stanoví celkový ekonomický přínos. 

Klíčová slova: reklamace, jakost, DMAIC, Paretova analýza, 5x Proč, brainstorming 

 

 

Abstract 
 

This thesis is focused on an identification of process steps and procedures described in the 

complaint solving process, with an emphasis on finding and implementing of certain 

improvements. The intention is to introduce lean administration, effective communication, 

collection of data necessary for the evaluation of the performance of internal processes and 

components´ suppliers as well. 

By influence of taken improvement and standardization this may have increase the 

satisfaction of internal and external customers, eliminating needless activities within the 

organization, higher focus on preventing errors and creating partnerships with suppliers.  

 In the first part there are described the principles, approaches, methods and tools used in 

the practical part including a short introduction of the company where diploma thesis elaborated. 

 The practical part of the thesis describes the project approach to address the task, assesses 

current performance in selected areas, identifies weaknesses, introduces improvements including 

verification of their effectiveness and calculates the overall economic benefit. 

Key words: Claim, Quality, DMAIC, Pareto Analysis, 5xWHY,  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

SQM  Supplier Quality Management- oddělení dodavatelské jakosti 

QMC  Quality Management Coordinator – technik vstupní kontroly 

CQ  Customer Quality - oddělení zákaznické jakosti 

SAP  Systeme - Anwendungen - Produkte (Systém – Aplikace – Výrobek) -  softwarový     

                        produkt společnosti SAP, který slouţí pro řízení podniku 

QM  Quality Management 

QN  Quality Notification – hlášení vytvořené v systému SAP pro kaţdou neshodu 

NR  Non-Conformance Report - reklamační protokol 

SUPPLY ON Celosvětový portál pro komunikaci se strategickými dodavateli  

ŢDM  Ţivotně Důleţitá Menšina 

KPI  Key Performance Indicator – klíčový ukazatel výkonnosti 

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

  Kontrola) 

FPY  First Pass Yield (výrobky nebo data, které projdou procesem napoprvé) 

PPM  Parts Per Milion (vyjádření počtu reklamovaných výrobků na milion dodaných) 

SIPOC  Supplier, Input, Process, Output, Customers (Dodavatelé, vstupy, proces, výstupy,  

  zákazníci) 
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1. ÚVOD 

 

 Na moderní společnosti jsou jejich zákazníky čím dál častěji kladeny vysoké poţadavky 

na dodávky produktů a sluţeb v reálném čase, s jednoznačně definovanou jakostí výsledných 

produktů a sluţeb, neméně důleţitou oblasti však stále zůstává výsledná cena samotného 

výrobku. Pro dosahování takto přísných poţadavků je nutné, aby organizace měla perfektně 

zvládnuté všechny interní procesy včetně procesu, kdy je nutné se zabývat vrácenými výrobky 

tzn. stíţnostmi zákazníka jakkoliv mohou a nemusí být v konečném důsledku oprávněné. 

 

 Proces řízení neshodného výrobku je jednou z částí normy ČSN EN ISO 9001:2009, kde 

je uvedeno, „organizace musí zajišťovat, ţe produkt, který neodpovídá stanoveným poţadavkům, 

je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamyšlenému pouţití nebo dodání“ [4]. 

Proces reklamačního řízení musí exaktně popisovat postupy, jak zacházet s vrácenými výrobky, 

jak procesně postupovat a vyuţívat výsledky řízení v rámci organizace pro neustálé zlepšování 

včetně zlepšování jejich partnerů tzn. procesů u dodavatelů komponent a sluţeb. 

 

 V nedávné minulosti většina společností aplikovala přístupy trvalého zlepšování a štíhlé 

výroby jen pro výrobní a logistické oblasti, nicméně mnoho z nich prozřelo a zjistilo, ţe sice mají 

velice dobře zvládnuté řízení ve výše uvedených oblastech, nicméně se zapomnělo na veškeré 

procesy a aktivity spojené s administrativou.  

 S ohledem na tuto skutečnost byly ve společnosti rozběhnuty projekty „štíhlé 

administrativy“ coţ v důsledku znamená, aktivity vedoucí k zrevidování aktuálního stavu, 

odstranění zbytečných pracovních činností či k jejich zjednodušení a nastavení nových ukazatelů 

KPI pro jednotlivé organizační jednotky. 

  

 Pro vypracování diplomové práce jsem si zvolil oblast procesu řízení reklamací na 

oddělení dodavatelské jakosti (dále jen SQM), kde bylo vedením závodu poţadováno zrevidovat 

aktuální postupy a implementovat taková zlepšení, která povedou k zrychlení samotného procesu, 

zvýšení kvality dostupných informací, zvýšení spokojenosti zákazníků a změny bude moţné 

finančně vyčíslit. 
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 Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, kde se bude věnováno obecnému popisu 

významu slova jakost, jakoţ i popisu pouţitých technik, metod, nástrojů a přístupů pouţitých 

v praktické části diplomové práce.  

  

 Praktická část rozvíjí a vyuţívá popsané teoretické přístupy a metody v reálné organizaci, kde 

je proveden popis stávajícího procesu reklamací a identifikace míst, činností na které je nutné se 

zaměřit k dosaţení efektivnější a pruţnější administrativy. Na základě projektového řízení a metodiky 

DMAIC včetně pouţití nástrojů jakosti je dále rozpracována implementace definovaných zlepšení 

včetně vyhodnocení jejich efektivity. V závěru jsou nově standardizovány dokumenty, postupy a 

nastaveny ukazatele pro pravidelná vyhodnocení. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Význam slova jakost 
 

Co to vlastně znamená jakost? Jak nebo čím lze pojem jakost vyjádřit? Všichni říkají, ţe chtějí 

kvalitní výrobky či sluţby, vysokou úroveň jakosti, ale co to opravdu znamená [10]? 

Obecně lze říci, ţe jakost je moţné vyjádřit mnoha různými definicemi. Někdo chápe jakost 

jako vyhovění všem poţadavkům a přáním zákazníka, jiný zase jako výrobek nebo sluţbu bez 

vady, další člověk jako moderní výrobek s mnoha novými funkcemi a atraktivním designem [6].  

 Z dalších zdrojů a zamyšlení můţeme ještě uvést, ţe jakost je spojena s myšlenkou na 

výrobky nebo sluţby, kde je evidentní dobře vykonaná práce, jako ţe finální produkt vypadá 

dobře a dělá svou práci dobře. Kvalitní výrobek je ten, který vydrţí v oblasti jeho pouţití a 

nevyţaduje neustálé opravy [10]. 

  

V jedné z nejdůleţitějších knih vztahující se komplexně k jakosti, knize Juran´s Quality 

Handbook [2], je pojem jakost vymezen následovně: 

 

1) Jakost znamená takové vlastnosti produktu, které sledují zákazníkovy potřeby, a 

uspokojuje ho. Jakost je orientována na zákazníka a zisk. Nevýhodou je přímá úměra 

mezi uspokojením zákazníka a investicemi na vysokou jakost – vysoká jakost stojí 

více peněz.  

2) Jakost znamená zbavit se chyb a nedostatků. Smyslem je výroba produktů bez chyb, 

dodatečných oprav, plýtvání tak, abychom zamezili následným výpadkům z pole a 

nespokojenosti zákazníka. Jakost je zaměřena na náklady, ale jakost stojí méně [2]! 

 

Další velice známou definici můţeme najít v souboru norem řady ISO řady 9000. Podle v 

současné době platné normy ČSN EN ISO 9000:2006 je kvalita, jejímţ synonymem v českém 

jazyce je slovo jakost, definována jako je stupeň splnění poţadavků souborem inherentních 

charakteristik [3]. Samozřejmě, ţe existovaly snahy definovat pojem jakost jedním slovem, ale je 

jisté, ţe jakýkoliv krátký výraz nemůţe vystihnout hlubší význam tohoto slova napříč různými 

oblastmi lidského chápání [2].  
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2.2 Management jakosti 

 

Pojem management jakosti představuje koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace 

pokud se týče jakosti. Vedení a řízení s ohledem na jakost obecně zahrnuje stanovení politiky 

jakosti, cílů jakosti, plánování a řízení jakosti, prokazování a zlepšování jakosti [3]. 

S ohledem na vysvětlení pojmu management jakosti dle normy ČSN EN ISO 9000:2006, lze 

konstatovat, ţe se musí vţdy jednat o celistvý a utříděný systém, kde jedna či více chybějících 

nebo nesprávně prováděných činností můţe vést k jeho nestabilitě a vytvářet podmínky pro 

chyby. Tyto konsekvence mají v konečném důsledku vliv na chod organizace a výsledný produkt 

zákazníka. Protoţe spokojenost nejen zákazníka, ale všech zainteresovaných stran, je jedním 

z klíčových cílů v organizacích, musí být systém managementu jakosti implementován napříč 

všemi jednotkami a to ve vertikální i horizontální úrovni. Organizace tímto vyuţije synergického 

efektu spolupráce pro svou stabilizaci a úspěšnou budoucnost.  

Na obrázku 1 je zobrazen model procesně orientovaného systému managementu jakosti, kde 

jsou zřetelné aktivity spojené s neustálým zlepšováním. Jednou z nedílných součástí 

managementu jakosti, jsou procesy řízení stíţností a reklamací zákazníků, kterým se bude 

věnováno v další kapitole. 

 

  Obr. 1  Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [4] 
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2.3 Stíţnosti a reklamace 

 

Pojmy stíţnosti a reklamace by neměly být povaţovány za rovnocenné. Stíţnost chápeme 

jako kritiku nebo podnět ze strany zákazníka vyplývající z jeho bezprostřední negativní 

zkušenosti s vyuţitím výrobku, sluţby a podobně. Reklamaci je nutné povaţovat za projev 

nejvyšší nespokojenosti zákazníka, vyjádřený oficiální (obvykle písemnou) formou a vyţadující 

individuální a okamţité řešení pomocí náhradního plnění, opravy a jiné [5]. 

Pomocí zpětné vazby od zákazníků a průzkumu trhu, lze získat informace, jak jsou 

vyřizovány stíţnosti, coţ je pro organizaci ţivotně důleţité. Je snadné zapomenout na výrobek 

poté co byl prodán, ale pokud firma umí výrobky, které zákazníci poţadují, vyrobit, musí také 

zjistit, jaké mínění mají zákazníci o produktech ve srovnání s konkurencí poté, co si jej koupili. 

Stíţnosti často zahrnují peníze, například zákazníci mohou vyţadovat finanční náhradu nebo 

náhradní výrobky, pokud se výrobek porouchá nebo nesplňuje podmínky kupní smlouvy. Starý 

přístup, který firmy pouţívaly, byl ten, ţe se pokusili potlačit stíţnosti svých zákazníků, jak to jen 

šlo. Avšak nové společnosti vykonávající kontrolu kvality přesně opačně, se snaţí vidět reálné 

obrysy svého podnikání a naslouchají svým zákazníkům [14]. 

Mnohé výzkumy totiţ naznačují, ţe jen asi kaţdý 25. nespokojený zákazník vady skutečně 

reklamuje a reklamace jsou pak pouhým vrcholem ledovce jeho 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.)  

 

Reklamace je tedy z pohledu zákazníka vrácení výrobku nebo zboţí s nízkou jakostí a tímto 

uplatnění odpovědnosti za vadu daného výrobku u výrobce. Rychlé a úplné řešení reklamací je 

zárukou zachování si věrnosti zákazníků i pro budoucnost. Zákazníci, jimţ byla spolehlivě 

vyřízena reklamace, budou i nadále s asi trojnásobnou pravděpodobností mezi těmi, kdo si 

výrobek stejné značky koupí i příště [5]. Výdaje na řešení stíţností a reklamacemi jsou nazývány 

výdaje vztahující se k jakosti a bude se jim věnováno v další kapitole. 
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2.4 Výdaje vztahující se k jakosti 

 

V minulém století bylo řízení firem zaměřeno na řízení výroby a zvyšování produktivity 

práce jako jeden ze základních předpokladů pro zvyšování zisku. Dnes jiţ víme, ţe řízení přes 

jakost je minimálně tak účinné, jako dřívější řízení přes objemy produkce. Řízením přes jakost se 

však razantně sniţuji ekonomické ztráty spojené s neshodností výroby.  

Jakost také přispívá k růstu produktivity práce, zvyšování spolehlivosti a v neposlední řadě 

pozitivně ovlivňuje i stav ţivotního prostředí kolem nás [18]. 

Management jakosti má evidentní pozitivní účinky nejen na výrobky samotné, ale také na 

externí subjekty např. viz obrázek 2. 

 

 

 

Obr. 2  Východisko k ekonomickým úvahám v managementu jakosti [5] 

 

Základní funkci prvku ekonomiky jakosti lze formulovat následovně: umoţnit na podnikové 

úrovni kvantifikovat finanční prostředky nutné pro proces plánování, regulování a zvyšování 

jakosti, evidovat významné přínosy a vyhodnocovat ekonomickou efektivnost zajišťování jakosti 

[18]. Jak tedy pojem či kategorii výdajů vztahujících se k jakosti chápat? Jednoduše jako souhrn 

výdajů, které musí ve vztahu k jakosti produktů vynaloţit jejich výrobce (dodavatel), uţivatel 

(zákazník) a společnost viz. obrázek 3 [5]. 
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    Obr. 3  Rozdělení nákladů na jakost [18] 

 

 Postupy a metody sledování a vyhodnocování výdajů byly opakovaně publikovány a jsou 

dostupné. Pro připomenutí můţeme zmínit postupy pouţívané pro úvahy vztahující se k jakosti u 

výrobců. 

 Jedná se o tyto modely: 

 

 - model PAF (prevention, appraisal, failure) coţ znamená výdaje na prevenci, výdaje na 

 hodnocení a výdaje na vady, které jsou dále rozčleněny na interní a externí. Jedná se o jeden 

 z nejrozšířenějších modelů v zahraničí, 

- rozšířený model PAF bere v úvahu všechny zainteresované strany, proto navíc zahrnuje 

 výdaje na promrhané investice a příleţitosti a škody na prostředí 

 - model COPQ (Cost of poor quality) vychází z předpokladu, ţe neplnění poţadavků 

 způsobuje vţdy výrobcům nezanedbatelné ekonomické ztráty. Jedinečnost spočívá 

 v zaměření se na mapování neproduktivních ztrát. 

 - model procesních nákladů vyhovuje pojetí TQM a je specifický tím, ţe nesleduje 

 výdaje spojené s určitými produkty, ale výhradně výdaje na procesy, tj. na soubor činností 

 měnící vstupy na výstupy 

- model sniţování výdajů podle Taguchiho vychází z předpokladu, ţe celkové výdaje 

lze vypočítat pro určité případy matematicky [5].  
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2.5 Inovativní přístup - neustálé zlepšování 

 

Neustálé zlepšování je pokračující respektive neutuchající snaha o zlepšení produktů, sluţeb 

nebo procesů. Tyto snahy mohou usilovat o "postupné" zlepšení v průběhu času nebo 

"průlomové" zlepšování tzv. všechno najednou. Mezi nejčastěji pouţívané nástroje pro neustálé 

zlepšování se pouţívá čtyřstupňový model kvality známý jako PDCA cyklus, v mnoha 

publikacích také nazýván Demingův cyklus nebo cyklus Shewhartův [16].  

Postup neustálého zlepšování je ve své podstatě dalším rozpracováním Demingova cyklu 

PDCA (Plan – Do – Check – Act), který je znázorněn na obrázku 4. Jedná se o cyklus, který 

nemá konce a měl by se pro zajištění neustálého zlepšování stále opakovat. 

 

Plan  (Plánuj) : vypracování plánu aktivit zlepšování   

Do (Vykonej) : realizace plánovaných činností (obvykle v malém měřítku)   

Check (Zkontroluj) : monitorování a analýza dosaţených výsledků (včetně porovnání  

     s očekávanými výsledky) 

Act (Reaguj) : reakce na dosaţené výsledky a provedení vhodné úpravy procesu 

 

V literatuře lze nalézt celou řadu různých přístupů, ale vţdy se jedná o různé modifikace 

základního algoritmu. Přes tento společný základ přináší detailní rozpracování jednotlivých kroků 

v různých metodikách celou řadu podnětných námětů, které mohou přispět k efektivnímu 

průběhu aktivit a k úspěšnému řešení [15]. 

 

 

Obr. 4  Cyklus PDCA [17] 

 



 

9 

Další široce pouţívané metody kontinuálního zlepšování jsou Six Sigma, Lean a Total 

Quality Management, které se snaţí zdůraznit zapojení zaměstnanců, týmovou práci, 

systematicky měřené a kontrolované procesy s důrazem na sníţení jejich proměnlivosti, vnitřní 

vady a doby cyklů.   

V rámci neustálého zlepšování je potřeba v anglickém jazyce rozlišovat slova „Continuous“ 

a „Continual“. Velice často se zaměňují, ale pro mnoho praktiků jsou v nich jasné rozdíly: 

 

  1) Continual improvement : širší pojem preferován W. Edward Deming, který se 

odkazuje na obecné procesy zlepšování a zahrnuje "nespojité" zlepšení. To znamená, ţe jde o 

mnoho různých přístupů, které pokrývají různé oblasti. 

 

 2) Continuous improvement : podmnoţina neustálého zlepšování, s podrobnějším 

zaměřením na lineární, přírůstkové zlepšení v rámci stávajícího procesu. Praktici zde vidí příklon 

k vyššímu vyuţití technik statistického řízení procesů [16]. 

 

2.6 Metoda Lean 

 

Lean myšlení jako koncept přístupu generuje v posledních letech velký zájem mezi 

výrobními a také servisními organizacemi. Ačkoliv to není nová metoda, této filozofie se dostalo 

řádného uznání teprve v posledních letech. Najednou velký počet společností se vydává na cestu 

Lean přístupu a to proto, ţe organizace mají konečné zájem o vylepšení a zvýšení efektivnosti 

jejich vlastních procesů, které lze dosáhnout prostřednictvím různých nástrojů a technik. 

Co to je Lean? Zřejmě nejlepší definice pochází od národního institutu pro standardy a 

technologii (NIST) v USA, který definuje Lean jako „systematický přístup k identifikaci a 

eliminaci ztrát nebo plýtvání (tzv. aktivit bez přidané hodnoty) pomoci neustálého zlepšování a 

s ohledem na potřeby zákazníka tzn., kdyţ zákazník potřebuje. K tomuto se vyuţívá principu tahu 

(Pull princip) a snahy dotáhnout vše k dokonalosti. Tento koncept není nový a objevil se jiţ 

v TPS (Toyota Production System), kde byl vytvořen panem Taichii Ohno. Více tento koncept 

zpopularizovali pánové James Womack a Daniel Jones skrz jejich bestseller, knihu Lean 

Thinking v roce 1996. V tomto roce byl Lean přístup konečně otevřen širšímu okruhu lidí mimo 

výrobní podniky. Výrobní podniky začaly Lean princip zavádět jiţ na začátku 80. let. 
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Zásadním problémem u mnoha organizací je, ţe hledají recept, pro zavádění Lean principu, 

jenţe aplikují jej pouze do několika procesů bez průlomových výsledků. To co je poţadováno 

dnes je holistický přístup, který můţe pomoci servisním organizacím či organizačním jednotkám 

získat výhody z implementace Lean filozofie. Právě ad hoc přístup má za následek slabý vliv lean 

přístupu na celkovou výkonnost organizace. Naproti tomu komplexní implementace do celé 

organizace přinese poţadované výhody a úspěch viditelný v číslech. Takţe pokud chtějí servisní 

organizace nebo servisní jednotky v organizaci vyuţít skučnou sílu Leanu, musí se 

bezpodmínečně pouţít holistický způsob [19].       

Pomocí tohoto přístupu lze eliminovat plýtvání, které zákazník není ochoten platit nebo 

bude lze v rámci organizace vykázat jako úsporu a zlepšit vlastní efektivitu a pruţnost v reakci na 

změny prostředí a přání zákazníků. 

 

Ztráty lze rozdělit na 3 okruhy:  

1) Zákazník je ochoten platit – procesy přidávající hodnotu (Value - added) 

2) Zákazník není ochoten platit – procesy mají přidanou hodnotu pro vlastní organizaci 

3) Zákazník není ochoten platit – neexistuje přidaná hodnota – nutné eliminovat 

 

Na obrázku 5 je znázorněno rozdělení ztrát neboli plýtvání mimo oblast výrobních podniků [19].   

 

Obr. 5  Typy ztrát [19] 
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2.7 Projektový přístup  - metodika DMAIC 

 

 Projektový management je systémový přístup k řízení projektů. Jedná se o souhrn aktivit 

spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně 

krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů [22].     

 Při zlepšování procesů pomocí projektového přístupu je nutné následovat standardní 

postup řešení. Dodrţování standardního postupu pomáhá eliminovat typické chyby, ke kterým by 

během řešení projektu mohlo dojít. Jedná se například o nedodrţení účelu a záměru projektu, 

snaha o zlepšování výsledků bez důkladné analýzy příčin problému nebo nedodrţení časového 

rámce. V rámci přístupu nazvaného Six Sigma se pouţívají dvě metodiky nazvané to DMAIC a 

DMADV [20].  

 Metodika DMAIC se pouţívá pro zlepšení stávajícího procesu a patří mezi tradičně 

nejpouţívanější z metodik Six Sigma u zlepšovacích týmů [20]. Naproti tomu metodika DMADV 

se pouţívá v případě návrhu procesu, výrobku či sluţby tam, kde je nutné kompletně přepracovat 

stávající proces, produkt nebo sluţbu z důvodu neplnění poţadavků zákazníka [21]. Rozdíl je 

znázorněn v přiloţeném obrázku 6. 

 

 

Obr. 6  Rozdíl mezi metodikou DMAIC a DMADV [21] 
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 S ohledem na oblast, ve které lze kaţdou jednotlivou metodiku vyuţít, bude detailněji 

popsána metodika DMAIC. 

 

2.7.1 DMAIC - popis 

  

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, v rámci přístupu Six Sigma ale taktéţ v procesu zlepšování se 

vyuţívá technika DMAIC, kde základní kroky jsou tvořeny navzájem propojenými pěti částmi. 

Tyto propojení v podstatě vytvářejí proces, kde výstupy z jedné fáze jsou zároveň vstupy do fáze 

následující. Na obrázku 7 je schematicky znázorněn princip metodiky DMAIC.  

  

 
 

Obr. 7 Metodika DMAIC [26]. 

 

 Metodu je moţné vyuţít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových změn, 

dosaţení lepších předem stanovených výsledků nebo spokojenosti zákazníka. Fáze DMAIC je 

moţné opakovat. Jejich opakováním se roztáčí spirála postupného zlepšování a dosahování 

lepších a lepších výsledků. 

Oblasti pouţití DMAIC jsou: 

Výroba, logistika, informační systémy, systém jakosti, management, marketing, psychologie, ve 

všech oborech, kde je zapotřebí zlepšit stávající stav nebo proces [26]. 

 

Jednotlivé fáze metody jsou detailněji popsány na následující stránce. 
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Define (definovat) – definují se cíle, získávají se informace a popisuje se stav, kterého  má být 

dosaţeno včetně definování týmu pracovníků.  

Popisuje se proces, který má být zlepšen a součástí popisu procesu je i jeho rozsah (začátek a 

konec procesu, vstupy a výstupy).  

Definuje se plán, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, jeţ jsou třeba k odstranění 

problému. Cílem fáze je jasné vymezení toho „co, kdo, proč, s kým, jak moc a do kdy“ bude 

zlepšováno. Součástí správné definice je jasné definování cílů, ale ne „jak“ bude cílů dosaţeno. 

 

Measure (měřit) – při zlepšování jsou důleţité postupné kroky, kterých má být dosaţeno, a které 

vedou k naplnění definovaných cílů. Doloţit plnění cílů je moţné jen na základě předem 

definovaných měření a měřitelných ukazatelů. Tímto je moţné odlišit domněnky od skutečnosti. 

Cílem fáze je sběr a vyhodnocení informací o současné situaci.   

 

Analyze (analyzovat) – získané informace je potřeba podrobně analyzovat a najít skutečný 

potenciál pro zlepšení. Základem je analýza příčin problémů, nedostatků, nespokojenosti a 

zároveň je zjišťováno, zda je skutečně řešen původní problém. Pomocí statistických metod a 

nástrojů se vymezují klíčové vstupní parametry, které jsou důleţité pro objasnění počtu 

neshodných výrobků. Cílem této fáze je určení klíčových příčin problému, tj. kritických 

vstupních faktorů, které mají významný vliv na výskyt vad. 

 

Improve (zlepšit) – základem tohoto kroku je odstranění hlavních příčin výskytu vad. Nastavují 

se nové parametry procesu a jeho optimalizace a to v souvislosti se zlepšením pro zákazníka 

včetně pozitivního dopadu na ekonomickou stránku.  

Cílem je vytvořit, vyzkoušet a implementovat řešení, která odstraňují hlavní příčiny vzniku vad. 

 

Control (řídit) – jde o závěrečný krok, kdy je potřeba všechny změny zavést do procesů nebo 

systému a přesvědčit se, zda jsou změny řádně uplatňovány a součástí kaţdodenních činností. Je 

vhodné stanovit období, ve kterém se sleduje dosaţených výsledků a zisku z nových zlepšení. 

Cílem je zabezpečení trvalého udrţení zlepšeného stavu [25],[26].  

 

 V pěti fázích DMAIC se vyuţívají různé nástroje jakosti a některé z nich jsou dále 

popsány a vysvětleny. 
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2.8 Výběr ze sedmi základních nástrojů řízení jakosti 

 

Sedm nástrojů řízení jakosti jsou jednoduché postupy, které původně pouţívali pracovníci 

v japonských továrnách při zkoumání problémů v krouţcích kvality. Velmi se osvědčují neje ve 

výrobě, ale i v jakékoliv operativní činnosti při hledání souvislostí, vyšetřování příčin, stanovení 

priorit, hledání moţností zlepšování [27].  

 

K sedmi základním nástrojům managementu jakosti řadíme: 

- kontrolní tabulky a záznamníky  

- histogram  

- vývojový diagram  

- Paretův diagram  

- Ishikawův diagram  

- bodový diagram  

- regulační diagramy  

 

Některé z nich jsou pouţity v praktické části, proto jsou blíţe představeny. 

 

2.8.1 Paretův diagram 

 

 Paretův diagram je důleţitým nástrojem nejen manaţerského rozhodování, neboť 

umoţňuje stanovit priority při řešení problémů a také vhodně doplnit prezentaci grafickým 

znázorněním. Diagram získal své pojmenování podle V. Pareta, který popsal nepravidelné 

rozloţení bohatství mezi obyvateli, totiţ, ţe 80% bohatství vlastní 20% obyvatel. Tento tzv. 

Paretův princip transformoval J. M. Juran do oblasti řízení jakosti a označujeme jej jako pravidlo 

80/20 [15]. 

 

 

Postup při Paretově analýze  
 

1) Volba faktorů - je dána problémem, který je třeba vyřešit. Můţe jít o vysoký výskyt vad, 

vysoký výskyt reklamací, apod.  
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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. 

 

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:  

a) Setřídění faktorů sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele.  

b) Výpočet absolutní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti v %. 

c) 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 životně důležité 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 uplatnění kritéria 80/20 nevede k vymezení 

ţivotně důleţité menšiny. V tomto případě můţe být vhodnější kritérium 70/30 nebo 50/50. Další 

moţností je pouţití tzv. kritéria průměrné hodnoty zvoleného ukazatele.  

6) Analýza faktorů stanovených jako životně důležitá 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 [15]. 
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 Ukázka Paretova diagramu je znázorněna na obrázku 8. 

 

 

Obr. 8  Paretův diagramu s vyuţitím pravidla 70/30 [1] 

 

2.8.2 Vývojový diagram 

  

 Vývojový diagram je univerzální nástroj popisu jakéhokoliv procesu. Je to konečný 

orientovaný graf s jedním začátkem a jedním koncem. Struktura a sekvence aktivit tvořících 

popisovaný proces je v grafu vyjádřena operačními bloky zobrazujícími činnosti a rozhodovacími 

bloky.  

Vyuţívá se pro efektivní: 

o vysvětlování procesu zákazníkům nebo uţivatelům; 

o objasňování vazeb mezi činnostmi procesu; 

o odkrývání nebo objasňování vazeb mezi útvary participujícími na určitém procesu; 

o odhalování nedostatků v procesu (nevhodné, zbytečné, chybějící činnosti, 

zdvojování úsilí, zpoţďování) a navrhování zlepšení; 

o srovnávání skutečného a ideálního průběhu procesu. 

 

Vývojové diagramy lze rozdělit na 3 základní typy: lineární vývojový diagram, vývojový 

diagram vstup/výstup a integrovaný vývojový diagram, který je ze všech tří druhů 

nejkomplexnější [1].  
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2.8.3 Global 8D report (G8D) 

 

Aktivity zlepšování mají mnoho společného s přístupy k řešení problémů. Global 8D 

proces (G8D) představuje standardizovaný postup řešení problémů, který byl vytvořen ve firmě 

FORD jako nové rozpracování metodiky 8D. G8D usiluje o definování a pochopení problémů a 

nalezení vhodných nápravných opatření, která předcházejí opětovnému výskytu problému [15]. 

 

Postup G8D se skládá z těchto kroků: 

D0 - Příprava na G8D 

D1 – Ustavení týmu 

D2 - Popis problému 

D3 – Zavedení prozatímních ochranných opatření 

D4 - Definování a verifikování kořenových příčin a bodu úniku 

D5 - Výběr a verifikace trvalých nápravných opatření 

D6 - Implementace a validace trvalých nápravných opatření 

D7 - Prevence výskytu opakovaného problému 

D8 - Uznání týmových a individuálních příspěvků 

 

D0 - Příprava pro proces G8D 

V souvislosti se symptomy se vyhodnotí potřeba aplikace procesu G8D. Je-li to nezbytné, 

provádí se nouzová opatření, aby se chránil zákazník před důsledky problému a zahájil se 

proces 8D.  

Podpůrné nástroje a techniky: zprávy o spokojenosti zákazníku, zpětná vazba ze zpráv dealeru, 

prohlídky kvality, historie jiných G8D, diagramy trendu, regulační diagramy aj. 

 

D1 - Zaloţení týmu 

- sestavit malou skupinu lidí se znalostí procesu nebo produktu, v daném case, s autoritou a 

odborností ve vyţadovaných technických disciplinách, s pravomocí řešit problém a 

implementovat nápravná opatření.  

Podpůrné nástroje a techniky: Subjektivní odborný postup, organizační schéma, analýza 

chování (Myers, Brick), počítačový systém G8D. 
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D2 - Popis problému 

- za pomocí standardizované techniky popsat externí/interní problémy a detailizovat problém v 

kvantifikovaných pojmech.  

Podpůrné nástroje a techniky: „5x proč”, popis problému technikou “Je/není”, vývojový 

diagram, FTA, funkční blokové schéma, FMEA, regulační diagramy, diagramy trendu, techniky 

SPC, Pareto diagram, histogram atd. 

D3 - Navrţení dočasných nápravných opatření 

- definovat, verifikovat a implementovat prozatímní opatření, aby se izolovaly důsledky 

problému pro interního/externího zákazníka, dokud nebudou implementována trvalá nápravná 

opatření (tzn. získat čas pro řešení kořenových příčin). Účelem D3 je také validovat účinnost 

prozatímních opatření.  

D4 - Definování a verifikování kořenových příčin a bodu úniku 

- izolovat a verifikovat kořenové příčiny testováním kaţdé teorie kořenové příčiny vzhledem k 

popisu problému a testovacích údajů. Také izolovat a verifikovat místo v procesu, kde by 

důsledek kořenové příčiny mohl být odhalen, ale nebyl (bod úniku).  

Nástroje pro zlepšení procesu: techniky zlepšování procesu (např. RAPID), experimentování 

(DOE), analýza podmínek prostředí, robustní návrh, nové technologie/materiály, analýza systému 

měření (MSA), diagram afinity, diagram vzájemných vztahu apod. 

D5 - Výběr a verifikace trvalých nápravných opatření pro kořenové příčiny a bod úniku 

- vybrat trvalá nápravná opatření pro odstranění kořenových příčin, vybrat nejlepší trvalá opatření 

pro bod úniku, a ověřit, ţe obě rozhodnutí budou pro implementaci úspěšná a nezpůsobí ţádné 

důsledky.  

Podpůrné nástroje a techniky:analýza rizik, FMEA, metody způsobilosti procesu, vstup 

operátora, vstup dodavatele, vstup zákazníka, vývojový diagram procesu, DOE atd. 

  

D6 - Implementace a validace trvalých nápravných opatření 

Účelem D6 je plánovat a implementovat vybrané nápravné opatření, odstranit prozatímní 

nápravné opatření a monitorovat dlouhodobé výsledky.  

D7 - Prevence výskytu (opakování problému) 

Účel a funkce D7 je uzpůsobit systém pro prevenci výskytu problému a vytvořit doporučení pro 

systematické zlepšení. 
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D8 - Uznání týmových a individuálních příspěvku 

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

jak týmové, tak individuální příspěvky [28]. 

 

2.8.4 Metoda 5x PROČ (5WHY) 

 
5x Proč metoda pomáhá určit příčinný vztah k problému či selhání. Lze ji pouţít všude tam, 

kde skutečná příčina problému nebo situace není zcela jasná. Pouţívání 5x Proč je jednoduchý 

způsob, jak vyzkoušet řešení zjištěného problému bez rozsáhlého a důkladného vyšetřování 

vyţadující mnoho zdrojů. S přihlédnutím k lidskému faktoru jde o metodu nejméně stresující 

účastníky řešící daný problém. Je to jeden z nejjednodušších nástrojů snadno aplikovatelný bez 

dalších statistických analýz. Opakovaným kladením otázky „Proč?“ jsou odkrývány vrstvy problému 

a symptomů, které mohou vést ke kořenové příčině. Nikdy však není jasné, zda byla nalezena pravá 

příčina. 

Začíná se stanoviskem o situaci a otázkou proč nastala. Následně se odpověď na první otázku 

přetransformuje do druhé „Proč?“ otázky. Odpověď na druhé proč se stává vstupem pro třetí „Proč?“ 

otázku atd. [29].  

 

Postup při aplikaci metody 5 x Proč  

- vydefinovat jasný výchozí bod analýzy nebo problému.  

- aplikovat brainstorming nebo jinou techniku ke zjištění příčiny o úroveň níţe, neţ je výchozí 

bod.  

- neustále se ptát pokládáním otázky “Proč?” aţ do doby, kdy na ní není moţné odpovědět.  

- průběh této metody se znázorňuje na tabuli.  

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

 

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

pevnou disciplínu při její aplikaci, chceme-li najít pravou kořenovou příčinu události nebo problému 

[29]. 
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Na příkladu níţe je vidět pouţití metody v praxi: 

Problém: zákazník stěžuje na nemožnost namontovat 5 kusů jednoho výrobku 

1. Proč výrobky není možné namontovat? 

Protože v kovové části výrobku chybí závity… 

2. Proč v kovové části výrobku chybí závity? 

Protože je tam dodavatel výrobku neudělal… 

3. Proč je tam dodavatel výrobku neudělal? 

Nebyla to chyba dodavatele výrobku, ale jeho subdodavatele… 

4. Proč subdodavatel dodal výrobky bez závitů? 

Protože při výrobě praskl závitový nástroj… 

5. Proč praskl závitový nástroj? 

Protože má omezenou životnost… 

 

Po pěti logicky poloţených otázkách známe odpověď na otázku, Proč se problém vyskytl. 

Záměrně je nutné zdůraznit slovo vyskytl. Důvodem výskytu by mohlo být to, ţe dodavatel 

neprovedl včas preventivní údrţbu s výměnou nástroje, případně nemá vůbec zaveden systém 

TPM. V předchozím odstavci je snaha poukázat na problém příčiny výskytu. Nyní se zkusme 

zaměřit na detekci.  

Položme si otázku, proč nebyla daná závada včas detekována? 

1. Proč nebyla závada detekována? 

Protože ji stroj detekovat neumí. 

2. Proč ji stroj detekovat neumí? 

Protože mu nefunguje příslušné čidlo. 

3. Proč nefunguje příslušné čidlo? 

Protože je vadné.  

4. Proč je čidlo vadné? Protože jej technik při pravidelné údržbě nevyměnil 

Z příkladu výše je vidět, že otázek nemusí být vždy pět. Obvykle ale pět otázek stačí [6]. 
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3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

 Cílem této kapitoly je uvést základní údaje o společnosti Continental a závodě 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o., ve které jsem zpracovával diplomovou práci. 

3.1  Představení společnosti Continental Corporation 

 

Nadnárodní společnost Continental Corporation s novým logem zobrazeným na obrázku č. 9 

se řadí ke světovým lídrům v oblasti automobilového průmyslu. Společnost dnes zaměstnává 163 

788 zaměstnanců v 269 závodech rozmístěných v 46 zemích světa. Jako dodavatel brzdových 

systémů, komponentů pro podvozek a pohonné jednotky, přístrojového vybavení, zařízení 

zprostředkovávajících přenos informací a zábavu, elektroniky do vozidel, pneumatik a 

technických elastomerů Continental přispívá k vyšší jízdní bezpečnosti a ochraně globálního 

klimatu. Continental je také významným partnerem v oblasti propojené automobilové 

komunikace [8]. 

 

 

 
 

Obr. 9  Nové logo společnosti Continental [7] 

 

Začátek úspěšného působení společnosti spadá do roku 1871, kdy v Hannoveru byla 

zaloţena společnost Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie. Jiţ od samotného 

počátku se jednalo o akciovou společnost. Výroba v hlavní továrně na Vahrenwalderově ulici 

zahrnovala měkké gumové výrobky, pogumované tkaniny, pevné pneumatiky a také pneu pro 

jízdní kola. V roce 1882 byl vzpínající se kůň přijat a zaregistrován jako ochranná známka. 

V roce 1921 tzn. k 50. výročí společnosti, Continental jako první německá firma vyvinula velké 

pneumatiky vyztuţené ocelovým kordem, které u uţitkových vozidel nahradily do té doby běţné 

celopryţové pneumatiky [11]. Společnost Continental se stala v 30. letech 20. století vedoucím 
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výrobcem a dodavatelem pneumatik pro uţitková vozidla na německém trhu s podílem 91% . 

Také v 21.století patří mezi přední výrobce pneumatik pro osobní a uţitková vozidla se 

zaměřením nejen na prémiový segment. 

V 70. a 80. letech 20. století začala společnost Continental intenzivně působit 

v mezinárodním měřítku a od roku 1991 působí Continental Corporation na globálním 

automobilovém trhu také v jiných oblastech neţ je gumárenství. Pomoci akvizice sektoru 

automobilové elektroniky společnosti Motorola, k níţ došlo roku 2006 a zakoupením  společnost 

Siemens VDO Automotive AG v prosinci roku 2007 získal Continental přístup na další 

dynamicky se rozvíjející část trhu. Propojení zásadních společností v oblasti elektronických a 

hydraulických brzdových systémů, asistenčních systémů řidiče a senzorů pro monitorování okolí 

automobilu zásadně urychlilo integraci pasivních a aktivních bezpečnostních systémů do 

automobilů. [7]. 

 

3.2  Continental v České republice 

 Společnost Continental v České republice působí v následujících závodech: Adršpach, 

Brandýs nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Jičín, Otrokovice a Trutnov viz. obrázek 10. Po 

období krize v roce 2008 a 2009 se celkový počet zaměstnanců ustálil na hodnotě 13 000.   

 

Obr. 10  Výrobní závody společnosti Continental v ČR [12].  
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 V rámci České republiky se vyrábí různorodá škála výrobků zahrnující například palivové 

dopravní jednotky, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací, rádia a navigační systémy. Dále 

také brzdové válce a posilovače brzd, senzory, elektronické řídicí systémy, trysky, čerpadla a 

pumpy, ventily, hadicové systémy, motory pro topení, pláště pneumatik pro osobní a nákladní 

automobily a pro autobusy, dodávky a speciální stroje, ventilaci a klimatizaci a další [8]. 

3.3 Závod ve Frenštátu pod Radhoštěm 

 

Historie závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm sahá do roku 1995, kdy po rozhodnutí firmy 

Siemens byla zahájena stavba výrobních hal na zelené louce. Nyní je celková rozloha závodu po 

všech realizovaných dostavbách a rozšířeních hlavně výrobních kapacit rovna 40 100 m
2
. 

Z celkové plochy zaujímají výrobní oblasti 17 450 m
2
, skladovací plochy 3730 m

2
 a kanceláře 

s ostatními plochami 18920 m
2
.  

V současné době závod ve Frenštátě dává zaměstnání 2551 lidem a dodává pro přední 

automobilové výrobce světových značek viz. obrázek 11. 

 

 

Obr. 11  Přední světové značky výrobců - zákazníci Continental Frenštát p.R [12].  

 

Hlavní milníky v historii společnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

Siemens Automobilové systémy, s.r.o. 

1995 – Rozhodnutí o výstavbě nového závodu Siemens a přijetí prvních zaměstnanců ve 

Frenštátě pod Radhoštěm. 

1997 – Závod certifikován dle normy ISO 9001. 
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1998 – Závod certifikován dle normy VDA 6.1 a dle ISO 14001:1996. Závod hodnocen 

společností Ford a získal „Q1 Award“. 

2004 – Závod certifikován dle normy ISO/TS 16949:2002. 

2005 – Zavedení Týmové práce a projektů Štíhlé výroby. 

Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.: 

2007 – Akvizice Siemens VDO a Continental AG  k 5. 12. 2007. 

2008 – Reorganizace závodu, zavedení struktury „Business Team“, poprvé dosaţeno jedno        

číselné PPM za 0km. 

2009 - 2012 – zaměření se na neustálé zlepšování v celém závodě, další postupné sniţování  

hodnoty PPM pro 0km a výpadky z pole, aplikace preventivních přístupů ve všech oblastech  

závodu 

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. 

- 10/ 2012 – sloučení všech závodů v České republice do nové společnosti, vyuţití spojení  

pro další růst pomocí synergického efektu 

3.4  Produktové portfolio společnosti 

 

Ve společnost jsou zastoupeny 3 výrobní divize (Focus Factory)  zahrnující několik 

obchodních jednotek (Business Units) viz. obrázek 12. 

 

Obr. 12  Výrobní divize závodu Frenštát p.R [12].  
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FF1: 

- Body & Security  = Karoserie & Bezpečnost 

- CV (Commercial Vehicles) & AM (Aftermarket) = uţitková vozidla a náhradní díly 

FF 2: 

- ES (Engine systems) = Řídící jednotky 

- TR (Transmission + Drivetrain ) = jednotky pro převodovky a řízení pohonu 

- FS (Fuel System) = moduly pro palivový systém 

FF 3:  

SA(Sensors & Actuators) – Senzory 

PSS (Passive Safety & Sensorics)  

 

Další výrobky patřící do portfolia společnosti jsou zobrazeny na obrázku 13. 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Přehledná ukázka výrobního portfolia společnosti [12] 
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3.5  Vize & mise společnosti 

 

Vizí a cílem společnosti je udrţet se díky trvalému výkonu mezi nejlepšími automobilovými 

dodavateli elektronických a mechatronických součástek na světě. Společnost směřuje a zavazuje 

se poskytovat nejlepší výrobky a sluţby ve smyslu kvality, plnění dodávek a poprodejní péče [1]. 

Heslem společnosti je kompletní zaměření se na zákazníka coţ povede k společné a úspěšné 

budoucnosti obou partnerů. Této vizi napomáhá kvalita bez kompromisu, která dále zvyšuje 

hodnotu společnosti. Jediný způsob, jak dosahovat nejvyšší kvality v oboru, je neustále o kvalitu 

usilovat, vytvářet a aplikovat postupy, které udrţení a zlepšování kvality zajišťují. Za tímto 

účelem společnost vyhlásila filozofií "nulová tolerance pro zmetky"[13].  

 

Strategie úsilí společnosti o dosaţení nejvyšší jakosti se zakládá na třech pilířích: na kvalitě 

výrobku, lidí a výrobního procesu [13]. 

Kvalita zvyšuje hodnotu naší společnosti. Kvalita je základním předpokladem kaţdého 

úspěchu. Kvalita není jen slovo, ale rozhoduje o spokojenosti kaţdého, kdo je spojen s naším 

podnikáním, kam patří: 

Naši zákazníci : Přesvědčujeme je svým výkonem a inovací. 

Dodáváme bezchybné výrobky a sluţby k jejich nejvyšší spokojenosti. 

Naši dodavatelé: Spolehlivost a kvalita jejich dodávek jsou předpokladem pro úspěšnou 

spolupráci. 

Naši zaměstnanci: Podporujeme jejich schopnosti a osobní rozvoj pomocí vyjádření uznání za 

jejich výkonnost. Jejich angaţovanost a odborná způsobilost zajistí náš 

úspěch. 

Naši akcionáři: Usilujeme o trvalý ekonomický úspěch a růst, tímto upevňujeme jejich 

důvěru. 

Naše společnost: Jsme si vědomi své sociální odpovědnosti. Bezpečnost lidí a ochrana 

ţivotního prostředí jsou nedílnou součástí našich aktivit [7].  

 

 Je velice důleţité neustálé zlepšovat všechny procesy s cílem dosáhnout jejich 

robustnosti, zvýšit produktivitu a ekonomickou přidanou hodnotu, motivovat a zvyšovat 

kvalifikovanost zaměstnanců, protoţe oni jsou jedním z klíčových faktorů společnosti. Neméně 
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důleţité, je také brát ohled na ţivotní prostředí nejen ve vztahu k samotným procesům, ale i co se 

týče chování jednotlivců [1]. 

 

V dnešní době k úspěchu a novým zakázkám společnosti velkou mírou přispívá dosaţení 

a dodrţování základních poţadavků dle platných norem v automobilovém průmyslu. Závod ve 

Frenštátě pod Radhoštěm je drţitelem následujících certifikátů: 

 

EN ISO 9001: 2008, 

EN ISO 14001: 2004, 

Ford Q1 Certificate,  

ISO / TS 16949: 2009. 
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4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU – POPIS PROCESU 

 

Téma, které jsem si vybral pro zpracování diplomové práce, je optimalizace procesu 

reklamací v rámci společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Pro kaţdý proces jsou v rámci společnosti definovány klíčové ukazatele výkonnosti 

(KPI - Key Performance Indicator), které se sledují na předem definované bázi a ani u procesu 

řešení reklamací tomu není jinak.  

Proces řízení reklamací prostupuje celou společnosti Continental a je zařazen mezi podpůrné 

procesy, nicméně v organizačním útvaru oddělení kvality SQM, v rámci kterého budu 

zpracovávat diplomovou práci, se jedná o klíčový proces, a proto se na něj zaměřím. Proces 

reklamací patří mezi procesy bez přidané hodnoty nejen pro zákazníka, ale také pro samotný 

závod nicméně v případě, ţe jsou vyrobeny nekvalitní produkty je nutné se jimi zabývat. 

V neposlední řadě, je nutné z nalezeného řešení vyuţít veškeré dostupné informace pro zlepšení 

nově navrhovaných výrobků a zabránění opakování chyby. Z důvodu zabezpečení aktuálnosti 

procesu a nutnosti minimalizovat náklady spojené s těmito aktivitami, je ţádoucí provádět 

pravidelné revize procesu a uzpůsobovat jej revidovaným poţadavkům a potřebám organizace 

s cílem plnit očekávání všech zainteresovaných stran.  

4.1  Popis procesu řízení reklamací  

V rámci této kapitoly se zaměříme na popis postupu procesu reklamaci, jeho návaznosti na 

interní zákazníky, postupy v rámci oddělení SQM a další vztahy směrem k dodavatelům. Nejprve 

popíšeme hlavní zdroje vstupů, které nám samotný proces vytváří a ovlivňují. Pro lepší 

přehlednost bylo pouţito metody zobrazení klíčového procesu viz. obrázek 14, která svou 

podstatou odpovídá metodě SIPOC hojně vyuţívané v přístupu Six Sigma.   

 

Hlavní zdroje výskytu neshodných dílů jsou následující: 

I.  - reklamace po dodání ze vstupní kontroly 

II.  - reklamace z výroby před odesláním zákazníkovi 

III.  - reklamace od zákazníka 
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Dodavatel Zákazníci

vnitřní vnější

Časové vytížení Dodržení termínu dodání 8D  

Priority Doručení vzorků nesh. mat.

 Chybějící data vstupního mat.

Výroba  

Vstupy Proces Výstupy Management podniku (PPM, Cycle time)

Plánovač kvality neshodný materiál Reklamační protokol

reklamované množství 8D report Plánovač kvality (8D)

Vstupní kontrola identifikace šarže dod. Nápravná opatření dodavatele

popis závady Zákaznické centrum (8D)

Finální zákazník počet selektovaných dílů  

Finální zákazník (ukončení případu)

Vývoj   

lidské fyzické

Externí firma - selekce kvalifikace personálu funkčnost systémů - PC, SAP

prostory, balící materiál

 

 

Omezení

Analýza výpadku a 

vráceného výrobku 

Zdroje

 

Obr. 14 Zobrazení klíčového procesu 

 

Obecně můţeme postup specifikovat tak, ţe pokud je potvrzeným nebo předpokládaným 

viníkem chyby výrobce součástky, přebírá ji do své zodpovědnosti oddělení SQM, které řídí další 

postup a zajistí komplexní reklamační proces dle popsaných metodik. Pro samotný reklamační 

proces je vyuţíván systém SAP a jeho rozšíření v rámci modulu QM, interně nazýváno SQM 

Tool [1]. 

Pro kaţdou převzatou součástku je vytvořen oficiální reklamační protokol (NR), ve 

kterém se snaţíme mít co nejvíce informaci, jako například datum výroby součástky a celého 

výrobku, šarţi součástky, detailní popis chování součástky v aplikaci, chování v teplotách atd. 

pro zajištění co nejlepší zpětné dohledatelnosti (anglicky Traceability) jak na straně Continentalu, 

tak směrem k výrobci (dodavateli). Veškeré tyto informace jsou sesbírány a následně uloţeny 

v dokumentu nazvaném CQTS report, který je nedílnou součástí NR dokumentu. Komplexní data 

jsou odeslány, spolu s vadnou součástkou k dodavateli na analýzu. V příloze 1 je zobrazen 

příklad reklamačního protokolu pouţívaný ke komunikaci s dodavatelem součástky a v příloze 2 

je zobrazen CQTS report. 

 Jakmile je NR dokument vytvořen a veškeré data jsou shromáţděna, nastává okamţik 

odeslání komplexního reklamačního protokolu dodavateli, který je na základě dohod povinen 

okamţitě zareagovat na vzniklou situaci vystavením 8D reportu s vyplněnými prvními třemi 

body tzn. 3D a to do 24hod. Pro samotné odeslání dat dodavateli se vyuţívá emailový klient 

Lotus Notes nebo přímé propojení mezi SQMToolem a dodavatelem pomocí systému SupplyON.  
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4.2 Aktivity spojené s reklamacemi – postupy 

V případě zjištění neshody jsou pro jednotlivé případy definovány postupy, které se 

v určitých detailech liší a to s ohledem na místo původu chyby.  

Chyby na vstupní kontrole jsou řešeny pracovníkem vstupní kontroly a odpovědným 

SQM technikem, který s konečnou platností určí, zda je nalezená neshoda v / mimo specifikaci 

nebo jinými platnými podklady. V případě, ţe je materiál shledán „mimo specifikaci" zaloţí 

pracovník vstupní kontroly chybu a aktivuje hlášení o neshodě (QN) v systému SAP. Hlášení je 

doplněno dostupnými daty ze systému SAP a vygenerován reklamační protokol (NR). Neshodný 

materiál je blokován a zůstává separován do doby, neţ je k dispozici výsledek analýzy. V případě 

potvrzení neshody je odeslán zpět dodavateli, vyšrotován nebo pokud lze aplikovat, selektován 

externí firmou.  

Neshodný materiál je v případě odhalení v rámci výroby zablokován blokovacími štítky 

viz příloha 3. Převzetí neshodného materiálu ve výrobě zajišťuje QMC technik, který 

v pravidelných intervalech (1x denně) provádí sběr vzorků a jejich dokumentace, tak aby sám 

případně s podporou SQM technika rozhodl o převzetí a oprávněnosti reklamace. Jakmile je 

neshoda materiálu potvrzena, pracovník QMC opět zakládá QN hlášení a postupuje stejným 

způsobem jako v případě chyby na vstupní kontrole. 

V příloze 4 je popsán průběh reklamačního řízení při odhalení neshody ve výrobě a na 

vstupní kontrole. 

Postup procesu u vrácených výrobků od zákazníka je řízen zákaznickým oddělením jakosti 

CQ. Přesný postup je popsán v interní směrnici CAP0800089 (Reklamační řízení) nicméně 

v krátkosti lze konstatovat následující: kaţdá reklamace musí být zaregistrována v systému 

CQTS. Zapisují se zde všechny základní údaje o případu včetně průvodní dokumentace.  

Kaţdému kusu je přiřazen typ neshody a tyto rozdělujeme na: 

 Výpadky z 0 km – reklamace pocházející z výrobní linky u zákazníka 

 Výpadky z pole (Field) – vrácené kusy od konečného uţivatele 

 Speciální akce - vrácené výrobky (Recall action) tzn. výrobky s vysokou mírou výskytu 

neshody nacházející se jiţ u konečných zákazníků 

 

V příloze 5 je pomocí vývojového diagramu znázorněn obecný průběh reklamačního řízení 

při neshodě přijaté od zákazníka [1]. 
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5. PROJEKTOVÝ PŘÍSTUP – ANALÝZA A ZLEPŠENÍ  

 
Pro efektivní řízení aktivit a pro nalezení míst k zlepšení, bylo rozhodnuto řídit veškeré 

činnosti projektovým způsobem s pouţitím metodiky DMAIC. 

5.1  Fáze Define (definovat)   

V první fázi bylo nutné definovat cíle, kterých se má dosáhnout, rozsah projektu, ale také 

oblasti, na které se bude nutné zaměřit. Dále bylo nutné získat podklady o procesu včetně 

návaznosti na evidenci, časovou základnu jednotlivých aktivit, jejich vyhodnocování a finálně 

analýzu nákladových poloţek vztahující se k vybranému procesu.  

Pro nastartování projektu byla zvolena strategie workshopu s vyuţitím metody 

Brainstormingu a to za účasti všech techniků oddělení SQM, QMC a externího poskytovatele 

sluţeb, působící hlavně v oblasti selekcí neshodných výrobků a vstupní kontroly materiálů. Před 

zahájením vlastního brainstormingu byly provedeny kroky k popsání procesu, jehoţ výstupem 

byla mapa procesu včetně přiřazení odpovědnosti za daný krok např. SQM, QMC, QP atd. Do 

připraveného flip chartu byly umístěny vstupy jednotlivých členů týmů identifikující 

problematické činnosti. V dalším kroku byly doplněny odhadované údaje týkající se doby trvání 

činnosti (Process Time), maximální doba nutná k realizaci (Lead Time) a dokumentace/nástroje, 

jak lze vidět na obrázku 15. 

 

 

Obr. 15  Výsledek interního brainstormingu – mapa procesu 
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 Pracovní kopie vytvořená v rámci workshopu byla z flip chartu převedena do počítače 

pomocí programu MS Visio. Výsledný přehled poskytující základ pro další kroky projektu je 

dostupný jako příloha 6.  

Z důvodu velkého mnoţství činností, které na daný proces mají či mohou mít vliv, bylo 

rozhodnuto aplikovat nástroj Paretovy analýzy, který nám pomůţe určit, na které činnosti 

bychom se měli zaměřit, a jsou největšími přispěvateli k nalezení zlepšení.  

 

V dalším kroku tedy byly jednotlivé příčiny bodově ohodnoceny. Kaţdý člen týmu měl k 

dispozici bodové hodnocení 1,2,3,4,5,6, kde číslo 6 bylo přiřazeno nejproblematičtější činnosti 

neboli činnosti s nejvyšším vlivem na práci techniků. Jednotlivé bodové hodnocení členů týmu 

bylo zapsáno do tabulky 1.  

Součet bodů u jednotlivých činností je uveden v tabulce 1 ve sloupci „Body celkem“ a 

charakterizuje důleţitost k řešenému problému.  

 

Tab. 1  Tabulka činností s bodovým hodnocením členů týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro sestrojení „Paretova diagramu“ bylo nutné vytvořit novou tabulku, ve které byly 

vypočteny vstupní data pro modelaci diagramu a Lorenzovy křivky. Činnostem byly přiřazeny 

označení A, B, C, D…atd. pro větší přehlednost viz. tabulka 2. 

  

1 2 3 4 5 6

1 Kontrola 8D - 60% nepoužitelných 8D 6 4 3 6 0 4 23

2 Nesprávné posouzení chyby ze strany QP 0 0 5 1 0 0 6

3 Zdlouhavý proces ukládání na DID 3 3 6 0 6 0 18

4 Zajištění express přepravy přes víkend 1 0 0 0 2 0 3

5 Problematičtí dodavatelé - komunikace 0 1 0 0 0 6 7

6 Dodavatel neodpoví do 24 hod. 5 2 0 4 0 5 16

7 Nelze dát vzorky na celní po 12 hod. 0 0 0 3 0 0 3

8 Laboratorní měření trvá dlouho 0 0 2 0 0 1 3

9 Neefektivní komunikace ext. firmy s dodavatelem 2 5 0 5 3 0 15

10 QMC neurguje odpověď 0 0 4 0 5 0 9

11 Vzorky DPS na celnici v Číně - odbavení 0 0 0 0 0 2 2

12 Chybí kontaktní osoba u dodavatele 0 0 0 2 0 0 2

13

Nedostatečná kvalita reklamačního protokolu 

vytvořeného ext. firmou (rozmazané foto, špatný popis, 

neoznačený defekt) 4 6 0 0 4 3 17

14 QMC technik - zpomalení  v době zástupu 0 0 1 0 0 0 1

15 Hledání balících materiálů 0 0 0 0 0 0 0

16 Není  vždy zasíláno info na QP o ukončení řízení 0 0 0 0 1 0 1

17 Špatné posouzení SQM technikem 0 0 0 0 0 0 0

18 Špatná data v SAP 0 0 0 0 0 0 0

19 Zastupitelnost 0 0 0 0 0 0 0

Činnost
Bodové hodnocení (členů týmu) Body

celkem
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 Tab.2  Vstupní tabulka pro sestrojení Paretova diagramu 

 

 

Na základě sestrojeného Paretova diagramu na obrázku 16, kde bylo uplatněno pro 

stanovení „ţivotně důleţité menšiny“ kritérium 70 / 30, bylo zjištěno, ţe nejproblematičtějšími 

místy jsou činnosti A, B, C, D, E, F.  

 

 Obr. 16  Paretův diagram – identifikace činností ke zlepšení 

 

K dosaţení maximálního zlepšení bylo navrţeno a manaţerem SQM schváleno, ţe se do 

první fáze projektu optimalizace zahrnou jen činnosti A, B, C z Paretova diagramu. 

A 60% nepoužitelných 8D 23 23 18,25

B Zdlouhavý proces ukládání na DID 18 41 32,54

C

Nedostatečná kvalita reklamačního protokolu 

vytvořeného ext. firmou 17 58 46,03

D Dodavatel neodpoví do 24 hod. 16 74 58,73

E Neefektivní komunikace ext. firmy s dodavatelem 15 89 70,63

F QMC neurguje odpověď 9 98 77,78

G Problematičtí dodavatelé 7 105 83,33

H Nesprávné posouzení chyby ze strany QP 6 111 88,10

I Laboratorní měření trvá dlouho 3 114 90,48

J Nelze dát vzorky na celní po 12 hod. 3 117 92,86

K Zajištění express přepravy přes víkend 3 120 95,24

L Chybí kontaktní osoba u dodavatele 2 122 96,83

M Vzorky DPS na celnici v Číně 2 124 98,41

N Není  vždy zasíláno info na QP o ukončení řízení 1 125 99,21

O QMC technik - zpomalení  v době zástupu 1 126 100,00

Kumulativní 
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Jakmile byly vybrány činnosti ke zlepšování, nastala fáze, kdy se mělo přejít k druhé fázi 

Measure (měřit). Bohuţel na základě prvotní kontroly dat v dostupných systémech bylo zjištěno, 

ţe pro další kroky nejsou k dispozici ţádná nebo zcela relevantní data. 

 

5.2  Fáze Measure (měřit)   

 

Cílem kroku měřit je získat maximum objektivních a také kvantifikovatelných informací o 

procesech nebo předmětu, který chceme zlepšovat. Protoţe bylo rozhodnuto se zaměřit na 

oddělení SQM a proces reklamací, byla v tomto kroku nejprve provedena kontrola aktuálně 

vyhodnocovaných ukazatelů s cílem vyuţít daná data pro analýzy vybraných činností, jeţ jsou 

výstupem Paretovy analýzy v kapitole 5.1. Během prvotní kontroly dat bylo zjištěno, ţe jsou 

v rámci organizace nastaveny výkonnostní ukazatele, které se sledují a reportují na měsíční bázi 

jako např. PPM, počet incidentů, Cycle time pro 5D report, vícenáklady apod., avšak 

shromaţďována data nebude moţné vyuţít pro další kroky vztahující se k vybraným činnostem 

A, B, C a jejich měření.  

 

Proto bylo rozhodnuto nadefinovat pro jednotlivé činnosti exaktní metodiku posuzování a 

vyhodnocování, případně u některých provést jednorázové zmapování, tak aby bylo moţné 

měření standardizovat a provést prvotní analýzu skutečného stavu. Další částí měření je definice 

cílových očekávaných hodnot, tj. kvantifikovaného vyjádření stavu, kterého chceme dosáhnout. 

5.2.1 Kontrola 8D reportů 

5.2.1.1 Vyhodnocení základních dat a definice rozsahu kontroly 

Pro vyhodnocení doručených 8D reportů bylo definováno období od 1. 11. 2011 do 31. 5. 

2012. Data pouţita pro analýzu, byla čerpána z podnikového systému SAP.  

Nejprve byla provedena základní analýza dat v daném období, pro zjištění poměru kolik je 

uznaných případů z celkového počtu odeslaných reklamačních protokolů NR respektive QN 

hlášení. Na základě výstupu lze následně posoudit časovou a finanční náročnost kontrolních 

aktivit. Výsledkem analýzy je tedy graf 1 s počtem QN hlášení a rozdělením dle zavinění chyby 

mezi dodavatele, závod Continental a zákazníka. 
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V období 6-ti měsíců bylo vytvořeno 1048 QN hlášení, kde 70 % zavinění je připsáno 

dodavateli součástek, coţ znamená, ţe pro 735 QN hlášení mají existovat 8D reporty, u kterých 

je nutné vyhodnotit jejich správnost tzv. úroveň kvality (z důvodu zachování firemního tajemství, 

byly hodnoty vynásobeny konstantou a tento styl je aplikován v průběhu celé diplomové práce). 

 

 

  Graf 1  Grafické rozdělení QN hlášení dle viníka 

 

Někdy existují případy, kdy jedno NR hlášení obsahuje více hlášení QN, proto byl proveden 

dodatečný krok analýzy, kde byl upřesněn skutečný počet 8D reportů relevantních k chybě 

dodavatelů. Tuto úpravu zobrazuje graf 2.  

 

 

 Graf 2  Grafické rozdělení počtu 8D reportů dle viníka 
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Z porovnání grafu 1 a 2 je moţné konstatovat, ţe stále zůstal zachován poměr rozdělení 

mezi viníky a navíc je vidět skutečný počet 8D reportů, pro nás u nejdůleţitější skupiny 

„dodavatel“.  

Vysoký počet uznaných reklamaci a tímto také vysoký počet zaslaných 8D reportů 

dodavatelů poskytl jasný signál, ţe není moţné provést zpětnou kontrolu všech těchto reportů 

s ohledem na časové vymezení projektu a neméně také z nedostatečných lidských zdrojů na 

oddělení SQM. Z tohoto důvodu bylo spolu s manaţerem SQM rozhodnuto identifikovat 

poměrné rozdělení 8D reportů mezi dodavateli a nalézt optimální metodu pro vyhodnocení jejich 

kvality.  

Po provedení první analýzy bylo zjištěno, ţe 605 reportů generovalo celkově 129 

dodavatelů. Pro jednodušší znázornění byli dodavatele rozděleni do 3 skupin a to na základě 

počtu doručených 8D reportů ve sledovaném období.  

 

Skupiny byly vydefinovány následovně:  

1 skupina - dodavatel zaslal více neţ 3 reporty 

2 skupina - dodavatel zaslal více neţ 1 ale max. 3 reporty 

3 skupina - dodavatel zaslal max. 1 report 

 V grafu 3 je zobrazeno zmíněné rozdělení do skupin s počty dodavatelů. 

 

 

 Graf 3  Rozdělení dod. do skupin dle počtu zaslaných reportů 

40

25

64

0

10

20

30

40

50

60

70

< 3ks 8D < 1ks ale ≤ 3ks 
8D

´=1ks 8D

P
o

če
t d

o
d

avate
lů

 v e
 sku

p
in

ě

Počet ks 8D reportů

Počet dodavatelů vs počet reportů
v období 1.11.2011 - 31.5.2012

< 3ks 8D

< 1ks ale ≤ 3ks 8D

´=1ks 8D



 

37 

 Protoţe Paretova analýza v tomto případě nemohla přinést adekvátní výstup, bylo 

konečné rozhodnutí učiněno na základě grafu 3 následovně:  

a) u první skupiny dodavatelů se provede kontrola max. 3ks 8D reportů pro kaţdého 

dodavatele coţ bude v konečném součtu činit 120ks 8D reportů; 

b) u druhé skupiny se provede kontrola všech 8D reportů kaţdého jednotlivého 

dodavatele coţ v součtu znamená 59ks 8D reportů; 

c) u třetí skupiny s výskytem 1ks 8D reportu za sledované období se kontrola provádět 

nebude. 

Sumárně se tedy provede kontrola 179ks 8D reportů coţ přinese reálná data o obsahu 

a kvalitě zasílaných reportů od dodavatelů. 

 

5.2.1.2 Sběr dat k úrovni kvality 8D reportů 

Pro vlastní analýzu obsahu 179ks 8D reportů byli dodavatelé přiřazeni jednotlivým SQM  

technikům na základě tabulky zodpovědností za dodavatele, která je v rámci oddělení udrţována 

na firemní síti. Dále byl stanoven časový harmonogram a termín splnění. Nejdůleţitějším bodem 

této fáze projektu však byla definice kritérií a bodového ohodnocení. Pro definici kritérií byla 

zrealizována schůzka, kde byli účastníky technici SQM, plánovači kvality (QP), technici analýzy 

z oddělení CQ a kontaktní osoby směrem k zákazníkům. Plánovači kvality a technici analýzy 

jsou ve finále interními zákazníky a vyuţívají informací z dodavatelských 8D reportů k řešení a 

uzavření případů ze strany Continentalu směrem ke svým konečným zákazníkům (FORD, VW, 

Škoda atd.).  

 

Formou workshopu a diskuze byly krok po kroku probrány jednotlivé body 8D a 

stanoveny 3 úrovně informací: 

a) Nedostatečné 

b) Minimální  

c) Bonusové – nadstandardní  

 

Pro kaţdou úroveň byly obsahově definovány poţadavky. Pro kaţdý bod 8D reportu a 

vybranou úroveň informací bylo vydefinováno bodové hodnocení, ţe v případě dosaţení 
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bonusové úrovně v kaţdém jednotlivém kroku 8D, můţe dodavatel dosáhnout na procentuální 

škále plnění 100 %. Formulář pojmenovaný 8D Report Evaluation Sheet je zobrazen v příloze 7. 

 Proces hodnocení napoprvé doručených 8D reportů byl spuštěn a bodové hodnocení 

provedené SQM techniky bylo zaznamenáno do tabulky vytvořené pomocí MS Excel 2007. 

Příklad tabulky je zobrazen na obrázku 17. 

 

 

Obr. 17  Tabulka vyhodnocení úrovně kvality 8D 

 

 Jak je z tabulky 17 viditelné, jsou hodnoceny jednotlivé kroky 8D reportu a navíc kroky 

D4, D5 a D6 jsou rozděleny na dvě podkategorie. Druhou kategorií je zaměření se na oblast 

detekce chyby u dodavatele. Dále ještě lze zmínit poslední sloupec, který generálně není obsahem 

standardního G8D formátu, ale umoţňuje ohodnotit celkový průběh procesu 8D a přístup 

dodavatele během řešení daného případu.    

 

5.2.1.3 Vyhodnocení dat pro stanovení úrovně kvality 8D 

Jakmile byla dokončena kontrola dat ze 179 reportů, bylo provedeno vyhodnocení 

zaznamenaných údajů. Nejprve byla vyhodnocena celková úroveň kvality 8D, která je zobrazena 

na obrázku 18. Prvním závěrem analýzy byl nález, ţe ze 179 překontrolovaných 8D reportů dle 

zadaných kritérií, nevyhovuje 103 reportů coţ je celých 58 % tzv. vyhovělo jen 42 %. 
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Obr. 18  Přehled vyhodnocení úrovně kvality 8D 

 

V druhém kroku byla provedena detailní analýza dat, aby se zjistilo, jakou mírou jednotlivé 

kroky 8D reportu přispívají k celkovému špatnému výsledku. Pomocí plošného diagramu byly 

porovnány skutečně naměřené hodnoty s minimálními poţadavky definovanými pro jednotlivé 

kroky 8D. Pro vyjádření maximálně moţné dosaţitelné hodnoty, byly do grafu doplněny  

bonusové tzn. maximálně dosaţitelné hodnoty. Vytvořený diagram je zobrazen na obrázku 19 a 

lze z něj jednoduše identifikovat oblasti, které mají vliv na špatnou úroveň hodnocených reportů.  

 

 

Obr. 19  Plošný diagram - porovnání skutečného stavu 8D s poţadavky 
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Nedostatečný výsledek byl zaznamenán u kroků D4, D5, D6. Protoţe v 8D na sebe 

jednotlivé kroky navazují, lze učinit závěr, ţe zřejmým původcem problémů je jiţ nesprávná 

identifikace kořenové příčiny tzn. krok D4. 

Na základě vyhodnocení bylo rozhodnuto, že je potřeba: 

- zlepšit celkovou úroveň kvality doručovaných 8D reportů tak, aby ze všech poprvé 

 hodnocených reportů bylo namísto  hodnoty 42% dosaţeno hodnoty min. 75% a to do 

 termínu dalšího hodnocení dne 1. 2. 2013.  

- zajistit, aby všechny 8D reporty splňovaly min. kritéria definované dle formuláře viz. 

 Příloha 7, protoţe jen tak bude zajištěna spokojenost interního zákazníka. 

 

5.2.2 Proces ukládání dat na DID    

Druhou činností, která byla v rámci brainstormingu hodnocena a následně Paretovým 

pravidlem zařazena do ŢDM je proces uchovávání, aktualizace a sdílení dat o průběhu 

reklamačního případu.  

V jednotlivých fázích procesu řízení reklamace dochází k ukládání důleţitých dat na 

definovaná síťová úloţiště interně nazývána DIDy. Tyto data vyuţívají všechny zainteresované 

strany jako zdroj informací pro další interní rozhodnutí v procesu řízení reklamací a uzavření 

případu směrem ke konečnému zákazníkovi. Příklad struktury didu je vyobrazen na obrázku 20, 

kde je patrné, ţe se jedná o rozvětvenou strukturu sloţek a podsloţek.  

 

 

Obr. 20  Struktura DIDu – uchovávání a sdílení dat k NR hlášením 
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Tyto sloţky a podsloţky obsahují jednotlivé soubory relevantní ke jménu dané sloţky 

například 3D,5D.8D Report, Potvrzení, Ostatní atd. Samotné soubory jsou pojmenované různě, 

některé začínají číslem NR hlášení a pomocí podtrţítka se doplňují další informace ve formě 

zkráceného textu, další soubory vyuţívají jiný formát. Několik příkladů uvádím zde: 

- 1000057865_F124329794_8D_testcoverageplan_upd.pdf 

- 1000055281 GQIS385464.pdf 

- 1000049635.doc 

 

Pro zjednodušení dohledávání relevantních informací k NR hlášení, coţ ve skutečnosti 

znamená všech těchto souborů, se pouţívá přístupu přes hypertextové odkazy uloţené ve Word 

dokumentech. 

V praxi to znamená, ţe pro kaţdý nový případ je vytvořen jeden Word soubor s nově 

vytvořeným číslem NR hlášení a ten je uloţen na vyhrazeném DIDu ve sloţce NR_Notification. 

V tomto dokumentu jsou SQM techniky vytvářeny hypertextové odkazy na jednotlivé soubory 

tvořící dokumentaci daného případu. Na obrázku 21 je zobrazen dokument s jednotlivými 

hypertextovými odkazy. Přes tyto Word dokumenty a odkazy si pracovníci různých oddělení 

dohledávají poţadované informace k reklamačnímu řízení. S ohledem na výše popsaný postup a 

skutečnost, ţe kaţdý soubor obsahuje několik hypertextových odkazů, coţ je viditelné z obrázku 

21, bylo rozhodnuto provést analýzu počtu vytvořených Word dokumentů, dále průměrného 

počtu odkazů v nich, a vyjádřit toto číslo v časových jednotkách. 

 

 

Obr. 21  NR hlášení  - hypertextové odkazy ve Word dokumentech 
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Časové období analýzy počtu NR hlášení, bylo stanoveno identicky jako v bodě 5.2.1, coţ 

znamená období od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2012. Během tohoto období bylo vytvořeno 912 NR 

hlášení coţ následně odpovídá stejnému počtu Word dokumentů s hypertextovými odkazy.  

Dalším krokem bylo vyhodnocení počtů hypertextových odkazů ve všech dokumentech. 

S ohledem na vysoký počet dokumentů a nutnost manuální kontroly bylo rozhodnuto vybrat jako 

vzorek 100 dokumentů rozdělených v poměru 50:50 s ohledem na uznanou a neuznanou chybu 

dodavatele. Na základě kontroly bylo zjištěno, ţe průměrně kaţdý dokument obsahuje 4 

hypertextové odkazy. Pro časové vyjádření jednotlivých kroků procesu ukládání informací na 

DID, bylo provedeno měření a výsledky jsou zaznamenány v tabulce 3. Celková doba činností 

trvá 11 minut. Cíl u této činnosti, byl stanoven na dobu aktivit v max. délce 6 minut. 

 

  Tab. 3  Měření času činností při ukládání dat na did  

 

5.2.3 Kvalita NR hlášení vytvořeného externí firmou     

V určitých případech se v rámci firmy vyuţívá externí společnosti a statusu rezidentního 

inţenýra, který zajišťuje veškeré úkony spojené s řízením selekce neshodného materiálu včetně 

vytvoření NR hlášení v systému SAP viz. popis procesu v příloze 9. Jakkoliv je většina aktivit 

doprovázející řízení selekce neshodného výrobku prováděna v reţii rezidentního inţenýra, 

zodpovědnost za něj má stále SQM technik, který finálně schvaluje dokumenty a jejich 

obsahovou správnost před odesláním dodavateli součástky, případně výsledky selekcí 

dle interního rozdělovníku. 

Protoţe všechny aktivity a dokumenty musí schvalovat SQM technik, je potřeba, aby 

nedocházelo ke zbytečným zdrţením a úkony probíhaly hladce a napoprvé.  



 

43 

 

Jako jiţ v předcházejících případech, bylo zjištěno, ţe není k dispozici dostatek informací 

o aktuální výkonnosti v dané oblasti, proto bylo rozhodnuto provést první měření pro monitoring 

aktuálního stavu. Samotné měření proběhlo na vzorku dat z období 1.1.2012 – 30.6.2012, ve 

kterém bylo vytvořeno 82ks NR hlášení. Pro posouzení kvality dokumentů vytvářených externí 

firmou bylo nutné zpětně projít veškerou korespondenci a do souboru aplikace Excel 2007 

zaznamenat zda dokument prošel napoprvé. Z těchto záznamů byla vypočítána aktuální 

výkonnost tzn. hodnota FPY. Výsledek hodnocení je zobrazen na obrázku 22 a dosaţená hodnota 

FPY = 70%.  

 

 

Obr. 22  FPY pro vytvořené hlášení externí firmou 

 

 

Nově definovaným cílem je, do konce projektu dosáhnout FPY pro příchozí dokumenty 

na úrovni min. 90%, protoţe kaţdá další kontrola dokumentů zabírá čas pracovníků SQM. 

 

 

70%

Hodnota FPY 
NR hlášení přes externí firmu

OK

NOK

Prověřeno  82 hlášení : 
57 vyhovuje  
25 nevyhovuje
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5.3   Fáze Analyze (analyzovat)   

 

Jakmile byly provedeny první měření a stanoveny cíle kam je potřeba se dostat, byly 

provedeny hlubší analýzy pro definici příčin problémů tak, abychom zamezili samotnému 

výskytu problém = nebudeme řešit následky v oddělení SQM resp. závodě Continental. 

 

 

5.3.1 Identifikace největším přispěvatelů – dodavatelé 

S odkazem na fázi měřit a obzvláště pak graf 2, bylo rozhodnuto identifikovat pomocí 

Paretova pravidla 80/20 dodavatele přispívající nejvyšším počtem 8D reportů a přitom mající 

nejniţší úroveň jejich kvality. Z důvodu dodrţení firemního standardu ochrany dat mají jednotliví 

dodavatelé přiřazeny kódová písmena. Výstup z Paretova diagramu je zobrazen v grafu 4. Pro 

lepší přehlednost byla upravena max. hodnota na hlavní svislé ose y, proto výchozí bod 

Lorenzovy křivky v tomto grafu nezačíná v pravém horním rohu dodavatele A. 

 

  

Graf 4  Paretův diagram – identifikace nejhorších dodavatelů   
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Na základě výstupu z Paretova diagramu bylo konstatováno, ţe ze 129 dodavatelů nám 80 

% případů tzv. ŢDM, tvoří celkem 41 kritických dodavatelů. Jinými slovy, samotným zlepšením 

úrovně kvality jejich reportů bude elimininováno 80% dodatečných aktivit spojených s procesem 

kontroly, vrácení a aktualizace 8D ovlivňující časový úsek potřebný k uzavření případu 

v oddělení SQM. V rámci analýzy byla provedena kontrola odesílaných dokumentů s ohledem na 

obsahovou správnost a během této aktivity bylo zjištěno, ţe NR report neobsahuje jasné časové 

poţadavky na doručení jednotlivých kroků 8D reportu viz Příloha 1. V NR reportu úplně chybí 

informace o tom, do kdy Continental poţaduje doručení 3D a 8D reportu.  

Veškeré tyto dodatečné aktivity mají negativní vliv nejen na prodluţování procesu v rámci 

oddělení SQM, ale díky provázanosti na další oddělení a procesy, způsobí nespokojenost nebo 

v extrémním případě úplnou ztrátu důvěry zákazníka. 

5.3.2 Analýza činností s cílem dosáhnout redukce času pro sdílení dat  

Na základě výstupu z měření v tabulce 3 a nutností zajistit základní poţadavek na přístup 

k datům pro zainteresované strany, byla provedena analýza s cílem identifikovat moţnosti pro 

sníţení časové spotřeby pro sice nezbytné aktivity, ale bez „přidané hodnoty“ pro případ 

samotný. Pro zamýšlení se a identifikaci oblastí ke zlepšení bylo pouţito metody kladení otázek 

5x Proč. 

 

Tab. 4  Metoda 5x PROČ – nalezení oblastí pro sníţení čas. spotřeby  

 

1. PROČ proč je čas pro ukládání dat dlouhý?

odpověď protože je nutné vytvořit dokument s odkazy

odpověď protože vytvoření odkazů trvá dlouho

2.1. PROČ proč je nutné vytvořit dokument s odkazy?

odpověď
protože bez dokumentu a odkazů zainteresované strany

nenajdou požadované dokumenty 

2.2. PROČ proč vytvoření odkazů trvá dlouho?

odpověď protože firemní síť je pomalá

3.1. PROČ proč zainteresované strany nenajdou požadované dokumenty ?

odpověď protože data jsou uložena na didu pod různými složkami,podsložkami a názvy

3.2. PROČ proč je firemní síť je pomalá?

odpověď

protože nelze nastavit výchozí složku QM_reklamace/Dodavatele a při vytváření 

hypertextových odkazů dochází vždy k načtení VŠECH word dokumentů z 

QM_Reklamace/NR_Notifications

4. PROČ proč jsou data uložena pod různými složkami,podsložkami a názvy

odpověď protože neexistuje všeobecný standard pro strukturu složek a názvy dokumentů

5. PROČ proč neexistuje všeobecný standard pro strukturu složek a názvy dokumentů?

odpověď

protože od prvotního nastavení procesu nikdo neprovedl měření časové náročnosti

a nehledal možnosti pro zlepšení.

Metoda 5x PROČ ?
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Z tabulky 3 je zřejmé, ţe většinu času zabírá vytváření hypertextových odkazů na 

jednotlivé kroky 8D reportu, coţ vyjádřeno prostým součtem znamená 6 minut z celkového času 

11-ti minut. Pomocí pokládání otázek a odpovědí bylo identifikováno slabé místo, čímţ je 

rychlost firemní sítě a také nemoţnost přednastavit jinou výchozí sloţku neţ je QM_Reklamace/ 

NR_Notifications. V této sloţce jsou ukládány všechny Word dokumenty, a s postupným 

vytvářením dalších Word souborů bude dále docházet k prodlouţení celkové doby pro ukládání 

dat na DID a do hypertextových odkazů. 

 Na základě faktu, ţe firemní síť nelze jednoduchým způsobem a bez dodatečných 

investic zrychlit, bylo navrţeno, ţe nejlepším východiskem bude plně eliminovat vytváření 

odkazů a word dokumentů viz. tabulka 5. K dosaţení zlepšení byl dále rozpracován výstup 

z tabulky 4, konkrétně návrh na standardizaci struktury sloţek, podsloţek a názvů dokumentů. 

 

  Tab. 5  Vyznačení činností k eliminaci - ukládání dat na did  

 

 

5.3.3 Identifikace příčin nízké kvality NR dokumentů - externí firma 

Během fáze měřit byly provedeny úkony kontroly zasílaných dokumentů s cílem stanovit 

aktuální úroveň FPY. Jakmile bylo zjištěno, ţe úroveň FPY je neakceptovatelná, bylo rozhodnuto 

provést další, ale hlubší kontrolu všech zaslaných dokumentů s cílem identifikovat slabá místa 

v procesu pro následnou definici kroků nápravy. Během fyzické kontroly provedené SQM 

techniky byly všechny chyby a doplňující poznámky zaznamenány do jiţ vytvořeného 

dokumentu pro výpočet FPY viz. kapitola 5.2.3.   
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Po dokončení časově náročné kontroly veškeré dokumentace vztahující se k 82 NR 

hlášením, bylo provedeno roztřídění a sumarizace nálezů včetně poznámek do 3 oblastí: 

  

 Nesprávné, neúplné či chybějící informace vztahující se k popisu chyb 

 Chybějící nebo nesprávně nafocené chyby/chybné kusy k analýze 

 Nesprávné kontaktní osoby pro komunikaci 

 

Pro zlepšení těchto tří hlavních oblastí byly uskutečněny schůzky, kde byly spolu 

s externí firmou a QMC techniky hledány moţnosti zlepšení s určitou míru standardizace. 

Návrhy zlepšení byly opět vyprodukovány formou otevřené komunikace a brainstormingem. 

S podporou specialistů a klíčových uţivatelů byly dále vyhodnoceny a vybrány konkrétní 

realizovatelné návrhy pro reálné zavedení viz kapitola 5.4.3. 

 

5.4   Fáze Improve (zlepšit)   

 

V této fázi je třeba nalézt nejlepší způsob, jak dosáhnout zlepšení a tento návrh ověřit na 

pilotním vzorku či ve stanoveném časovém intervalu. 

Metody pouţívané při identifikaci zlepšení závisí na oblasti, která je řešena. Typickým 

způsobem je brainstorming, kontrola způsobu práce lidí nebo jiné metody. Na konci projektu 

musí přijít vyhodnocení, které musí prokázat, jakých výsledků bylo skutečně dosaţeno, zda došlo 

ke zlepšení a v neposlední řadě jaký je ekonomický přínos. 

 

5.4.1 Zlepšení externích a interních procesů - 8D report 

Nápravná opatření vztahující se ke kvalitě 8D reportů musely být generálně rozděleny na 

2 oblasti.  

První oblasti byla strana dodavatelů, kde bylo potřeba nastavit proces tak, aby výstupem 

byl finální 8D report splňující všechny kritéria při doručení napoprvé.  

Z tohoto důvodu byli kritičtí dodavatelé obesláni oficiálním dopisem z pozice SQM 

manaţera, kde jim byly sděleny veškeré důleţité informace jako min. poţadavky na přijetí 8D 



 

48 

reportu, očekávání co se týká formy a pouţitých nástrojů v oblasti identifikace kořenové příčiny 

atd., podpůrné dokumenty pro jednotlivé nástroje (5WHY/WHY NOT, IS/IS NOT, FTA, 

Ishikawa, risk estimation apod.) a taktéţ kontakty na externí firmu zajišťující školení v oblasti 

G8D s úplnou znalostí poţadavků Continentalu. Kopie dopisu pouţitá při kontaktování 

dodavatelů je uloţena v příloze 8.  

Obsahem oficiálního dopisu byl vytvořený formulář pro hodnocení 8D reportu, na 

základě kterého si dodavatelé musí provést samohodnocení svého vlastního 8D reportu. Pokud 

8D report nesplňuje poţadavek na minimální plnění 70%, musí být opětovně přepracován a 

odeslán do firmy Continental teprve tehdy, kdy je toto kritérium splněno.  

Obsahem všech 8D reportů zasílaných do firmy Continental musí být tento hodnotící 

formulář a to do doby neţ bude dosaţeno standardizace procesu u dodavatelů, coţ v konečném 

důsledku znamená dosaţení min. 80% úspěšnosti přijetí 8D napoprvé ze strany Continentalu. 

Náhled formuláře pro samohodnocení, který je v čitelné podobě uloţen v příloze 8, je zobrazen 

na obrázku 23.  

 

Obr. 23  Náhled formuláře pro samohodnocení dodavatelem 

 

Pro všechny ostatní dodavatelé tvořící uţitečnou většinu, bylo rozhodnuto, ţe pro 

dosaţení zlepšení jim bude v oznámení reklamace přiloţen soubor pro samohodnocení 8D, ale 

   

   

D#

D1 4 / 5

D2 5 / 7

D3 7 / 10

D4 7 / 10

D4 7 / 10

D5 7 / 10

D5 7 / 10

D6 7 / 10

D6 7 / 10

D7 7 / 10

D8 4 / 5

 1 / 3

Total Score 70 / 100

Percentage

No Good OK (minimum)

Evaluation done by : Continental QN #: 

- Consequent 5 why analysis

- Consequent Ishikawa analysis

- All possibilities analyzed

- Additional problem solving method 

used (Is / Is not , ...)

- Risk assessment available 

Clear and complete description (P/N , 

lots , Date code , QN , number of 

pieces , plant/0Km/field , ...)

- Champion named

- Not only Quality Dpt

- Manager in the team

 

- Possible side effect analysis

- Pictures

Closure date of 8D 

report:

- Pictures

- Measurements

- Test results

- Clear function description

- Phone number of all participants

- Tracability analysis

- Lot blocking (at supplier , at Conti)

- Fire wall on time 

- Consequent 5 why analysis

- Consequent Ishikawa analysis

- Real / physical verification

-Fire wall efficiency checked

-Sorting organized by supplier on site

-Secured lots identified

- Additional problem solving method 

used (Is / Is not , ...)

- Risk assessment available 

- Good legibility

- Consequent attachments 

- Champion sign-off

- Champion Manager sign-off

- Real documented lessons learned

- Documents changed 

- Other lines, products, plants

- Real implementation timing 

- Efficiency verification

8D versions followed (update date , 

versions , ...)

- Efficiency follow-up (SLC)

- Support documents , graph ,.

-Clear corrective action(s)

-Detailled action plan (date , resp)

-Efficiency estimation

 - Other manager sign-off (production 

, logistics , ...)

 - Pertinent management comments

 - Attached evidences of activity 

(changed document , ...)

 - Actions impact analyzed (FMEA)

 - Efficiency follow-up (SLC)

 - Support documents , graph ,.

 - First batch identification

- Possible side effect analysis

- Pictures

- Real implementation timing 

- Efficiency verification

- First batch identification

-Clear corrective action(s)

-Detailled action plan (date , resp)

-Efficiency estimation

- Poor presentation

- Poor legibility

Implement non detection 

corrective action(s)

Action(s) to prevent recurrence

Closing 8D

Report

Problem solving team

Problem description

Choose and verify non detection 

corrective action(s)

- Champion not named

- No manager

Copy and paste sentence

Shallow / poor activity

- Copy of D5

- No efficency verification

- Copy of D5

- No efficency verification

- Shallow description

- No efficiency estimation

- Poor description

- No data

No real containment action

- No 5 Why analysis

- No Ishikawa analysis

- Shallow description

- No efficiency estimation

- No 5 Why analysis

 - No Ishikawa analysis

70,0%

 Supplier 8D Report Evaluation Sheet (rev#3)

Score

Supplier Name 

Plant / Division :
Continental plant : INT / EXT : 

Discipline

Date of Evaluation :

Bonus

8D Supplier Ref. #: 

Implement problem corrective 

action(s)

Containment action

Define and verify problem root 

cause(s)

Define and verify non detection 

root cause(s)

Choose and verify problem 

corrective action(s)
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tlak na plnění poţadavků a vyplnění formuláře bude vyvíjen reaktivně a to s ohledem na úroveň 

kvality zasílaných 8D a celkové vytíţení SQM techniků. 

 

Druhou oblasti jsou interní procesy, kde byly jasně definovány pravidla pro kontrolu 

všech doručovaných 8D reportů. Nově SQM technik obdrţí, spolu s 8D reportem dodavatele, 

také formulář jeho samohodnocení, které musí splňovat min. poţadavek na plnění 70%.  

V případě, ţe tento základní poţadavek není splněn, SQM neprovádí kontrolu přijatého 

8D reportu, ale obratem informuje dodavatele o zamítnutí s poţadavkem na přepracování a 

doplnění chybějících údajů v 8D reportu. Kontrola a vyhodnocení jednoho reportu zabere na 

základě měření v průměru 15 minut, proto okamţité vrácení doručeného reportu výrazně zlepší 

výkonnost pracovníků SQM. Bliţší detaily a výpočty budou uvedeny v rámci kapitoly finančního 

vyhodnocení. 

Pokud SQM technik obdrţí finální 8D report s formulářem samohodnocení splňující min. 

podmínky, následuje kontrola obsahové a technické úplnosti doručeného 8D reportu, dle 

definovaných kritérií a podle stejného formuláře jaký obdrţel a nově pouţívají dodavatelé viz. 

příloha 7. Pro zápis výsledku interního hodnocení byly nově přednastaveny opatření v systému 

SAP s identickým rozdělením kroků 8D a bodů jako v příloze 7. Opatření jsou automaticky 

generovány během uloţení nově vytvořeného NR hlášení v SAPu a doplňovány během 

hodnocení jednotlivých kroků 8D reportu SQM technikem. Konečná hodnota plnění je viditelná 

v řádku Final score: Conti. viz. obrázek 24. 

Z důvodu poskytnutí komplexnosti informací a poţadavků byl upraven stávající formulář 

NR hlášení viz. příloha 1. Nově vytvořený formát obsahuje exaktní definice časového rámce pro 

doručení jednotlivých bodů 8D coţ znamená 3D, 5D a 8D viz. příloha 10.  
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Obr. 24  Implementace kroků 8D hodnocení v SAPu 

 

Na základě aktivace opatření v SAPu, standardizace metody hodnocení pomocí nového 

formuláře jak na straně dodavatelů, tak na straně Continentalu včetně sdílení podpůrných 

dokumentů bylo dosaţeno stavu, který s pouţitím synergického efektu vede k systému štíhlé 

administrativy a snaţí se co nejvíce eliminovat aktivity bez přidané hodnoty. Předcházející 

postup byl zaloţen na reaktivním přístupu, coţ vedlo ke ztrátě kapacit, pruţnosti a efektivnosti 

procesu. Nově je tedy proces vyhodnocení 8D reportů nastaven pruţněji a efektivněji. 

5.4.2 Definování nového standardu procesu ukládání dat  

  Během předcházející fáze byl učiněn závěr, ţe nejlepší volbou pro zlepšení bude 

eliminace vytváření odkazů a Word dokumentů. Důvodem byla velká nepřehlednost dat na 

stávajícím úloţišti dat, enormní počet vytvořených Word souborů (x tisíc) a nutnost vytvářet 

obrovské mnoţství hypertextových odkazů v nich. Z tohoto důvodu bylo navrţeno, pouţít jako 

výchozí rozcestník pro nejrychlejší dohledání dat modifikovaný soubor Evidence_NR, který jiţ 

existoval a je aktualizován QMC techniky na denní bázi.  

Odkaz na tento soubor je \\cw01\fstu\did80033\QM_reklamace\Evidence_NR.xlsm a 

obsahuje souhrn ucelených informací spojených s veškerými reklamacemi jako např. jméno QP, 

jméno opraváře, datum převzetí, počet kusů, datum  odeslání vzorků, číslo pro dohledání 

přepravy a jiné viz. obrázek 25.  

file:\\cw01\fstu\did80033\QM_reklamace\Evidence_NR.xls
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Obr. 25  Příklad obsahu dokumentu Evidence_NR   

 

Navrţená změna obsahuje implementaci hypertextového odkazu na příslušnou sloţku 

NR_hlášení namísto samostatného Word dokumetu. Nově se jiţ tedy nebude vytvářet Word 

dokument, ale jen odkaz na sloţku s číslem NR_Hlášení, ve které budou uloţeny všechny 

relevantní informace standardizovaným způsobem.  

Pro lepší pochopení je zde uveden příklad, jak má vypadat cesta a reálná aplikace na 

obrázku 26. 

\\cw01\fstu\did80033\QM_reklamace\Dodavatele\jmeno_dodavatele\NR_folders\číslo_NR_hlášení 

 

 

Obr. 26  Standardizace struktury sloţek na DIDu   

 

Dalším krokem standardizace bylo pojmenování dokumentů a pouţití zkratek v rámci 

konvence tohoto pojmenování, které je nutné dodrţovat pro přehlednost a zachování integrity dat. 

file:\\cw01\fstu\did80033\QM_reklamace\Dodavatele\jmeno_dodavatele\


 

52 

Nově je pojmenování dokumentů v tomto tvaru: 

Číslo NR hlášení_číslo dokumentu dodavatele_typ dokumentu_verze_*typ chyby/podchyby 

(* - nepovinné) 

10000XXXXX_XYZ_TYP_VERZE_ 

Výsledkem je např.:  1000045732_449345A_NR.zip  

1000045732_449345A_8D_1.pdf 

1000045732_449345A_8D_1_NTF.pdf 

 

Zkratky pro typy dokumentů jsou nově vydefinovány následovně: 

NR – NR dokument ze SAPu + XLS z Q3=ZIP IR – Initial analysis report 

FR – Final analysis report    3D – 3D report  5D – report, 8D – report 

CIP – Continuous improvement program  MAIL – doplňující emailová komunikace 

5WHY – Příloha 5Why analýzy   IS – Ishikawa / Fishbone analýza 

RA – Risk assesment     SEL – Selekce 

 

Dále lze dokumenty doplnit o dodatečné informace nazvané   

typy chyb: 

NTF – No trouble found – bez chyby   SUP – Supplier – chyba zaviněná dodavatelem 

PRO – Production – chyba zaviněná výrobou  CUS – Customer – chyba zaviněná zákazníkem  

 

typy podchyb: 

EOS – Electrical overstress 

ESD – Electrostatic overstress 

 

Zásadní změny v systému ukládání dat lze sumarizovat do bodů takto: 

- pro hledání reportů není nutno vytvářet a pouţívat jednotlivé Word dokumenty s odkazy, 

ale upravený soubor „Evidence_NR.xlsm“ odkazující se na novou strukturu sloţek 

- je moţné vyhledávat podle čísla NR, QN i CQTS coţ usnadní a hlavně zrychlí 

komunikaci všem stranám 

- QMC technik vytváří odkaz na sloţku s dokumenty 

- SQM ukládá soubory čili dokumenty do sloţky podle definovaného standardu  
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- přehlednost a srozumitelnost je dána dodrţováním standardu názvů souborů, typu 

souborů, číslování verzí atd. 

 

5.4.3 Implementace zlepšení pro proces vytváření NR hlášení - externě 

 Pro zlepšení této oblasti byly naplánovány a uskutečněny schůzky, kde byly vybranými 

SQM techniky prezentovány příklady dobré a špatné praxe ve vypracovaných NR dokumentech. 

Během těchto schůzek byly vyjasněny poţadavky a očekávání oddělení SQM přičemţ byly také 

zpracovány katalogy chyb pro jednotlivé komodity příkladem lze uvést konektory, desky 

plošných spojů, odlitky apod.  

 Tyto druhy chyb jsou nově implementovány do SAPu a pouţívány pro standardizaci 

popisu chyb od 1.9.2012. Vyuţívají se pro jednoduché dohledání a předně vyhodnocení chyb 

během přípravy na schůzky s dodavateli nebo pro potřeby managementu. Příklady nově 

vydefinovaných katalogů chyb jsou zobrazeny na obrázku 27. 

 

 

   Obr. 27  Příklad standardizace katalogů chyb pro komodity   

 

Jako podpůrné dokumenty pro katalogy chyb slouţí výše zmíněné prezentace dobré a 

špatné praxe aktualizované SQM techniky. Pro zaznamenání informace, zda připravovaná 

dokumentace splňuje očekávání, bude opět pouţitý soubor Evidence_NR.xlsm. 

NR NonConformance name NR. NonConformance name NR. NonConformance name
1 missing pin 1 short shot 1 short cut

2 bent pin 2 short shot rubber 2 exposed copper

3 misaligned pin 3 overflow 3 contamination

4 broken holder/pin 5 deformation 5 sm on wrong place

5 short/long pin 6 overflow rubber part 6 v-scoring missing

6 overflow plastic 7 missing rubber 7 mechanical dimension out of spec

7 short run casted plastic 8 missing printing 8 scratchs

8 missing plastic 9 missing keybutton 9 bad repair

9 broken plastic 10 burrs 10 pth/npth

10 deformed plastic 11 broken plstic part 11 wrong etching

11 burrs on the pin 12 bad material 13 open track between two point

12 bubbles on housing 13 bad coating 14 blocked holes

13 uncoated material/pin 14 stains on covers 15 soldermask thickness

14 dirt inside the connectors 15 scratches 17 problem with soldering proces

15 missing contact in insulator 16 porosity 16 others

16 damaged outside sealing. 17 pollution 18 missing soldering pad

17 different quantities 18 Out of specification 19 defective FM

18 substitution of material 19 unequal part 20 SM defect

19 mixed parts 20 thickness out of  tolerance 21 open track

20 incorrect labelled products 21 convexity 22 Sm peeling

21 missing date code 22 printing out of specification 23 dewetting

22 others - po domluvě se vstupkou 23 concavity out of tolerance

24 length out of specification

25 dimension out of specification

Connectors Plastics decorative/functional PCB - Printed Circuit Board
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5.5   Fáze Control (kontrolovat = ověřit)   

 

Poslední z etap je kontrola (ověření) a má za cíl v podstatě dotáhnout změny do konce, ověřit 

ţe všechny změny skutečně byly provedeny, lidé nové postupy znají a pouţívají je. 

Tato etapa je nejméně lákavou, protoţe na první pohled nepřináší výsledky, úsilí tedy není 

vidět a můţe dokonce přinést poznání, ţe předchozí etapy nedaly to, co se od nich očekávalo.  

 

5.5.1 Kontrola celkové úrovně kvality 8D reportů  

Pro ověření účinnosti zavedených změn bylo provedeno vyhodnocení dat zadávaných SQM 

techniky v systému SAP. Pro vyhodnocení byla pouţita data z časového období 1.8.2012 – 

1.2.2013. V tomto období bylo celkově doručeno 383ks 8D reportů a z toho 271ks bylo 

relevantních dodavateli viz. graf 5. Rozdělení dle viníků je přibliţně stejné jako v předcházejícím 

hodnoceném období viz. graf 2.  

 

 

Graf 5  Grafické rozdělení počtu 8D reportů dle původu viníka 

 

Vyhodnocení úrovně kvality bylo provedeno na 237ks 8D reportů.  Důvody, proč nebyly 

vyhodnoceny všechny reporty, relevantní k dodavatelům mohou být různé, nicméně ve většině 

případů je to spojeno s datem implementace a následným ověřením opatření k nápravě.  

 

73

271

39

Počet 8D reportů podle původu viníka
1.8.2012 - 1.2.2013

Continental

Dodavatel

Zákazník
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Na základě opakované analýzy hodnocení úrovně kvality zasílaných reportů s poţadavkem 

stanoveným na plnění min. 70% a více dle formuláře viz. příloha 7, bylo za kontrolované období 

dosaţeno výrazného zlepšení a to z hodnoty 42% nově na 84% uznaných 8D napoprvé. Grafické 

zobrazení této analýzy je znázorněno na obrázku 28.  

 

Obr. 28  Vyhodnocení úrovně kvality 8D po zavedení zlepšení - podílově 

 

5.5.1.1 Kontrola úrovně kvality 8D reportů – jednotlivé kroky 

Z důvodu detailnějšího porovnání bylo rozhodnuto, provést srovnání aktuálních naměřených 

hodnot jednotlivých kroků 8D reportu s úrovní kvality ve fázi měřit. Proto byla znovu provedena 

analýza pomocí plošného diagramu, tak jako v předcházející kapitole 5.2 a podkapitole 5.2.2 viz. 

obrázek 19. Nejprve byl vytvořen diagram s daty všech nově vyhodnocených 237 8D reportů. 

Kvalita poţadované obsahové a technické úrovně informací všech dodavatelů v hodnoceném 

období 1.8.2012 – 1.2.2013 dosahuje mírného zlepšení ve většině jednotlivých kroků 8D 

v porovnání s výsledky ve fázi měřit, nicméně nedosahuje očekávaného minima v jednotlivých 

krocích viz. obrázek 29. 
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Obr. 29  Vyhodnocení skutečného stavu jednotl. kroků 8D – všechny reporty 

 

Důvodem nedosaţení očekávaného výsledku je skutečnost, ţe přístup zlepšování daného 

procesu byl exaktně aplikován na vybraných dodavatelích a proto se efekt tohoto úsilí 

v celkovém mnoţství 8D reportů neprojevuje tak výrazně. Abychom zjistili, zda skutečně došlo 

ke zlepšení úrovně kvality 8D s ohledem na vynaloţené úsilí, bylo provedeno hodnocení 

vybraných 41 kritických dodavatelů samostatně viz. obrázek 30. 

 

 

 Obr. 30  Vyhodnocení skutečného stavu jednotl. kroků 8D – 41 kritických dod. 
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Na základě plošného diagramu viz. obrázek 30, byl učiněn závěr, ţe čas a úsilí vloţené do 

zlepšení procesu řízení reklamací na obou stranách a intenzivnější spolupráce s kritickými 

dodavateli přinesly svůj uţitek ve formě dosaţení či překročení plánovaných cílů u 10 z 12 

hodnocených kroků. 

V obou případech, kde nebylo dosaţeno cíle, jakkoliv se poţadované hodnotě velice 

přibliţuje, se jedná o problém detekce v kroku D4 a D5, coţ se ve většině případů vztahuje 

k dodavatelům elektrických dílů a chybám připsaných náhodné defektivitě jejich výrobních 

procesů. Tyto typy chyb je velice obtíţné vyvolat, a proto metody detekce na straně výrobce 

nelze vůbec případně efektivně implementovat. 

 

5.5.1.2 Kvalita 8D – návrh a implementace pravidelného hodnocení  

S ohledem na pozitivní výsledek u řešených 41 kritických dodavatelů bylo dosaţeno 

všeobecného přesvědčení, ţe postupnými výběry, zahrnující další významné přispívatele 

prvoplánově řešených reklamací, lze dále zvýšit celkový počet správně vyplněných 8D reportů po 

doručení napoprvé. Protoţe je logické, ţe samotné vyhodnocení 8D SQM techniky a zápis dat do 

SAPu nebude sám o sobě vést k dalším aktivitám, bylo doporučeno zavést periodické hodnocení 

kvality dodávaných 8D reportů na měsíční bázi a pro prvních 5 nejhorších, stanovit akční plán 

s cílem dosáhnout v co nejkratší době poţadovaného minima v jednotlivých krocích viz. obrázek 

29.  

Návrh hodnocení kvality 8D byl zkonzultován s vedoucím SQM a následně zaveden jako 

další prvek pravidelného hodnocení dodavatelů. Příklad aktualizovaného hodnocení na měsíční 

bázi je přiloţen na obrázku 31.  
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  Obr. 31  Vyhodnocení počtů akceptovaných 8D napoprvé 

 

Další aktivitou pro neustálé zlepšování a sdílení dobré praxe je zavedení interních 

schůzek, kde se kaţdý druhý týden vybere jeden ukončený 8D report od dodavatele a v rámci 

skupiny SQM provede interní recenze a kontrola správnosti vyhodnocení daným SQM 

technikem. 

 

5.5.2 Ověření cílového stavu pro upravený systém ukládání dat 

S ohledem na zásadní přepracování způsobu ukládání dat byla opětovně provedena 

kontrola jednotlivých aktivit s měřením časového zatíţení. Aby bylo měření objektivní vycházelo 

se ze stejné metodiky měření jako v bodě 5.2.2 viz. tabulka 3. 

Po provedené revizi bylo zjištěno, ţe došlo k významnému zlepšení v oblasti měřené 

časové spotřeby při aktivitách ukládání dat. V původním modelu byla celková doba pro uloţení 

dat a vytvoření odkazů 11 minut. S pomocí standardizace struktury sloţek a podsloţek, nově 

definované konvence názvů souborů a hlavně díky odstranění hypertextových odkazů na kaţdý 

dokument bylo docíleno hodnoty 2,7 minuty. Srovnání je zobrazeno v tabulce 6.  
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Tab. 6  Měření času činností ukládání dat na did po zlepšení 

 

 

Ve finále lze konstatovat, ţe se podařilo výrazně zlepšit hodnotu poţadovaného cíle, 

reálným sníţením času pro administraci dat a to o více neţ 75%.   

5.5.3  Ověření dosaţené úrovně FPY – externí firma 

Po interních školeních a zavedení katalogů chyb byla vyhodnocena aktuální výkonnost 

procesu, opětovným výpočtem ukazatele FPY, kde zdrojem hodnocených dat byl jiţ nově soubor 

Evidence_NR.xlsm. 

Hodnoceným obdobím byl definován časový úsek od 1.9.2012 – 1.3.2013. V tomto období 

bylo externí firmou vytvořeno 72 hlášení a z toho bylo oddělením SQM odsouhlaseno napoprvé 

celých 66 dokumentů, coţ činí FPY = 92% viz. obrázek 32. 

 

 

Obr. 32  FPY po zlepšení – hlášení zpracované externí firmou 

92%

8%

Hodnota FPY 
NR hlášení přes externí firmu

OK

NOK

Prověřeno  72 hlášení : 
66 vyhovuje  
6 nevyhovuje
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6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A STANDARDIZACE 

OPATŘENÍ 

 

6.1 Finanční vyhodnocení po zlepšení   

 

 V kaţdém moderním a správně řízeném podniku jsou stanoveny měřitelné cíle, kterých 

chce organizace v definovaném časovém horizontu dosáhnout. Velkou část těchto cílů zaujímají 

různé ekonomické ukazatele, které jsou samozřejmě spojeny s rozličnými oblastmi podniku, 

nevyjímaje oblasti vztahující se ke kvalitě včetně kvality dodávaných komponent a všech procesů 

s tímto spojených.  

 Nejen z těchto důvodů je v organizaci definováno, ţe všechny zlepšovací aktivity a 

úspěšně ukončené projekty se mají vyhodnotit v řeči čísel, kterým rozumí všichni pracovníci 

firmy.  

 Druhým efektem finančního vyhodnocení je zpráva pro management firmy, ţe 

investovaný čas a prostředky byly zuţitkovány efektivně a budou mít pozitivní vliv na další chod 

firmy. 

 V předcházejících kapitolách byly prováděny systematické kroky vedoucí k identifikaci 

míst ke zlepšení, následně prováděny analýzy, implementace a vyhodnocení účinnosti v rámci 

DMAIC přístupu. Na základě účinných a ověřených zlepšení, lze provést jejich ekonomické 

vyhodnocení.  

 

Pro výpočet finančních ukazatelů spojených s úsporou v časových jednotkách, bylo pouţito 

průměrné mzdy v ČR v roce 2012 = 25.101 Kč [23]. S ohledem na průměrný počet hodin za 

měsíc ve výši 163hodin a započtením odvodů zaměstnavatele bude pro výpočet pouţita hodinová 

mzda stanovena ve výši 220Kč.  

Kalkulace úspor byla provedena ve stejné posloupnosti tak, jak byly jednotlivé kroky řešený 

v přístupu DMAIC. 
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1) Implementace sebehodnocení a eliminace opakovaných kontrol 8D reportů 

 

- pomocí měření bylo zjištěno, ţe průměrný čas pro kontrolu a následné zlepšení obsahu 

jednoho kompletního 8D reportu je 30 minut, 

- v bodě 5.2.1.3 bylo zjištěno, ţe celých 58% 8D reportů nevyhovuje podmínkám 

převzetí napoprvé, 

- pokud vycházíme z celkového počtu 1834 reportů, coţ je období jednoho roku tzn. roku 

2012, tak se tedy bylo nutné min. 2x zabývat 1063 reporty, 

 

- po implementaci zlepšení se podíl nedostatečných reportů sníţil na 16 %, coţ znamená, 

ţe z 1834 reportů by bylo nutné zkontrolovat min. 2x jen 293 reportů; 

 

Kalkulační vzorec pro výpočet rozdílu mezi počtem před a po opatření, coţ je v konečném 

důsledku úspora v daném roce je následující: 

 

(počet hlášení před opatřením - počet hlášení po zavedeném opatření) * čas potřebný na kontrolu 

jednoho 8D v hod. = celkový čas v hod * hodinová mzda 

 

P=((1063 – 293) * 0,5) = 385 * 220 

P= 84 700 Kč 

 

Roční úspora nákladů spojených s kontrolou a dodatečnými aktivitami k dosaţení poţadované 

úrovně 8D reportu činí 84 700Kč. 

 

 

2) Zlepšení procesu správy dat tzn. ukládání souborů na DID 

 

- pomocí měření bylo zjištěno, ţe průměrný čas pro ukládání dat byl redukován z 11 min. na 

2,7 min. pro kaţdé jednotlivé NR hlášení, 

 

- celkový počet NR hlášení za rok 2012 byl 1834; 

 

 

Kalkulační vzorec pro opatření č. 2 :  

 

Celkový počet hlášení * (výsledný rozdíl průměrného času před a po zlepšení) = (celkový čas 

v min /60) * hodinová sazba = roční úspora nákladů 

 

P= 1834 *(11 – 2,7) = 254 * 220 

P= 55 815 Kč 

 

(1) 

(2) 
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Roční úspora nákladů spojených se změnou systémů správy, ukládání a archivace dat 

k jednotlivým NR hlášením za 1 rok činí 55 815 Kč. 

 

 

 

3) Zlepšení kvality vytvořeného NR hlášení externí firmou 

 

- na základě měření bylo zjištěno, ţe kontrola a vyjasnění kaţdého dokumentu zabere 15 minut, 

 

- za období celého roku 2012 bylo vytvořeno 223 dokumentů, které musely být 

překontrolovány a odsouhlasený SQM techniky, 

 

- před opatřením byl ukazatel FPY = 70%, ale po zlepšení je FPY = 92%, 

 

 

 

Kalkulační vzorec pro opatření č. 3 : 

 

(Celkový počet hlášení * (výsledný rozdíl FPY před a po zlepšení))* čas pro kontrolu jednotl. 

dokumentu = (celkový čas v min /60) * hodinová sazba = roční úspora nákladů 

 

P= (223 * 0,22)*15 = (736 / 60) * 220 

P= 2698 Kč 

  

Roční úspora nákladů spojených se zlepšením kvality práce a tímto vytvářených dokumentů za 1 

rok činí 2698 Kč. 

 

 

Celková úspora po první fázi projektu a implementaci 3 kroků zlepšení činí: 

 

∑ kroků č.1,č.2,č.3 = 84 700 + 55 815 + 2698 = 143 213 Kč 

 
 

6.2 Standardizace aktivit 

7 Pro dosaţení stanovených cílů a hlavně dodrţování implementovaných zlepšení, byly 

spolu s vedoucím oddělení SQM provedeny úpravy formuláře vztahující se k pravidelným 

hodnocením definovaných ukazatelů v SQM. Nově je zavedeno hodnocení úrovně kvality prvně 

dodaných 8D na měsíční bázi a definování TOP5 nejhorších, se kterými budou zahájeny kroky ke 

zlepšení. 

(3) 
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8 Dalším neméně důleţitým krokem je zavedení pravidelného monitoringu počtu 

otevřených a uzavřených 8D včetně kontroly, zda je k dispozici jejich vyhodnocení dle 

standardizovaného formuláře.  

9 V neposlední řadě je také nutné zmínit úpravu formuláře NR hlášení viz. příloha 10, 

poskytnutí formuláře pro samohodnocení dodavatelům a jejich důsledné vyţadování při kaţdém 

zaslání finálního 8D reportu. 

 

6.3   Závěr   

 Diplomová práce se zabývá analýzou procesu reklamací na oddělení SQM s cílem 

zmapovat tento proces a nalézt místa pro zlepšení. V důsledku to znamená zefektivnění 

jednotlivých aktivit, zavedení štíhlé administrativy, komplexní sběr a vyhodnocení dat v rámci 

oddělení SQM spolu s jejich dopadem na komunikaci směrem k dodavatelům. 

 Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na popsání klíčových pojmů, postupů a 

metod, které byly pouţity v praktické části zadané práce. Stěţejní metodou, která v podstatě řídila 

jednotlivé aktivity, byla metoda DMAIC s dodrţením pravidel procesního přístupu.   

 V praktické části byla představena společnost Continental Automotive Czech Republic 

s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, její výrobní portfolio a základní stavební pilíře pro 

dlouhodobý a udrţitelný rozvoj včetně popisu procesu reklamací na oddělení SQM. Po 

základním popisu procesu byl k dalším aktivitám zvolen projektový přístup a metodika DMAIC 

standardně pouţívána v 6 Sigma projektech. Na základě brainstormingu byly vydefinovány 

problematické činnosti, které mají negativní vliv na proces reklamací, těmto bylo přiřazeno 

hodnocení a pomocí Paretova diagramu byly vybrány 3 nejhorší. Na tyto byly v dalších krocích 

provedeny dílčí analýzy, vyhodnocení a implementovány opatření vedoucí ke zlepšení. 

 V rámci definovaných období byly provedeny vyhodnocení třech vybraných činností, kde 

bylo zjištěno ţe: 

- minimální poţadovanou úroveň kvality doručovaných 8D reportů od dodavatelů splňuje jen 42 

% reportů. Po identifikaci a zavedení opatření došlo ke zlepšení na úroveň 84 %  

- proces ukládání a archivace dat je příliš sloţitý a časově náročný, proto byly analyzovány 

moţnosti jak dosáhnout zlepšení. Výsledkem veškerých aktivit byla kompletní změna přístupu 
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k ukládání dat a generovaná časová úspora o více neţ 75 %. Původní časová náročnost jednoho 

případu byla 11 minut a po změně bylo dosaţeno 2,7 minuty. 

- nízká kvalita zpracovávaných dokumentů externí firmou způsobuje dodatečné aktivity, zdrţení 

a má vliv na špatnou informovanost dodavatele. Pomocí analýz a zavedení opatření bylo zlepšeno 

vypracování dokumentů napoprvé, které je sledováno ukazatelem FPY a z původní hodnoty 70 

% bylo dosaţeno úrovně 92 % .  

 Vlivem zavedených zlepšení a standardizace dojde ke zvýšení spokojenosti interního a 

externího zákazníka, odbourání zbytečných aktivit uvnitř organizace, většímu důrazu na prevenci 

chyb a vytváření partnerství s dodavateli. Nezanedbatelným efektem je finanční přínos veškerých 

aktivit, kde celková roční úspora činí 143 213 Kč. 

 Mimo výše uvedených přínosů byly v rámci oddělení SQM implementovány nové 

standardy pro sběr a vyhodnocení dat, které budou pouţity pro pravidelnou kontrolu aktuální 

úrovně ukazatelů a pouţity pro zlepšování dodavatelů.  
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Příloha 1:  Reklamační protokol před úpravou [7] 



 

 

 
Příloha 2: CQTS report 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3:  Blokovací štítek materiálu ve výrobě 

Datum

I8D č.

Datum

Kam

NR (notification report) SQM technik

datum

datum

datum

datum

Materiál

MLFB

Poznámka

Stav revize

Datum posl. oper.

Vyplňuje MQ nebo Správce šrotace

KDO řeší - jméno

Zařízení

QP projektu

Důvod blokace/

popis chyby

KDO zablokoval

Způsob zpracování

KDO převedl Materiálový doklad

Vyplňuje QMC technik (pouze v případech reklamace materiálu dodavateli)

QN (Quality Notification)

materiálový doklad

materiálový doklad

Odeslání dodavateli (ks)

Převod na QSPM/E (ks)

Šrotace (ks) číslo zakázky

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

Šarže

Počet 

kusů

Poslední operace 

KDO řeší - oddělení

Odkud

Poznámka

Vrácení do výroby (ks) materiálový doklad



 

 

 

 

 

Založení NR

QMC technikem

Odeslání NR 

a vadných vzorků

dodavateli

Převzetí 

reklamovaného dílů 

 QMC technikem 

Elektrická

součástka?

Potvrzení 

případu SQM

technikem

Založení QN

QMC technikem

Vrácení dílu 

do výroby 

nebo na 

vstupní 

kontrolu

Vytvoření  QN 

záznamu

výrobou nebo 

vstupní kontrolou

Potvrzení 

případu SQM

technikem

Doplnění QN 

záznamu QMC 

technikem

Uzavření QN

v SAP systému 

QMC 

technikem

Vrácení dílu 

do výroby 

nebo na 

vstupní 

kontrolu

NE

NE

ANO

ANO

NE

Přeměření dílu

na vstupní 

kontrole

ANO

1

 
 

 

Příloha 4:  Proces řízení reklamace z výroby a vstupní kontroly [7] 

 Z 



 

 

Kontrola termínu 

provedení analýzy

Protokol o analýze 

8D report

8D report 

akceptován?

Požadavek na 

doplnění 8D reportu

NE

Zadání výsledků do 

systému SAP

ANO

Umístění 8D reportu 

na server

Předání výsledku 

analýzy zákazníkovi

8D report 

akceptován interní 

kvalitou?

Vada součástky 

potvrzena?

Požadavek na 

doplnění 8D reportu

NE

ANO

Vada potvrzena:

A) chyba dodavatele

B) chyba ve výrobě

C) chyba zákazníka

Chyba nepotvrzena

ANO NE

Doplnění 

výsledku analýzy 

do systému 

Definice/úprava 

nápravných 

opatření

Verifikace 

nápravných 

opatření

Uzavření 8D 

reportu

Konec

1

 
 

 

 

Příloha 4:  Proces řízení reklamace z výroby a vstupní kontroly, pokračování [7] 



 

 

 

 

 

Vytvoření QN 

záznamu v 

systému SAP

Analýza součástky

Vytvoření CQTS 

reportu s popisem 

chyby

Předání součástky 

na oddělení SQM

Potvrzení 

případu SQM 

technikem

Doplnění 

informací 

NE

Založení NR a 

odeslání dílu k 

dodavateli na 

analýzu

ANO

Přijetí vadné 

součástky na 

oddělení CQ

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5:  Řízení reklamace od zákazníka [7] 

 Z 



 

 

Kontrola termínu 

provedení analýzy

Protokol o analýze 

8D report

8D report 

akceptován?

Požadavek na 

doplnění 8D reportu

NE

Zadání výsledků do 

systému SAP

ANO

Umístění 8D reportu 

na server

Předání výsledku 

analýzy zákazníkovi

8D report 

akceptován interní 

kvalitou?

Vada součástky 

potvrzena?

Požadavek na 

doplnění 8D reportu

NE

ANO

Vada potvrzena:

A) chyba dodavatele

B) chyba ve výrobě

C) chyba zákazníka

Chyba nepotvrzena

ANO NE

Doplnění 

výsledku analýzy 

do systému 

Definice/úprava 

nápravných 

opatření

Verifikace 

nápravných 

opatření

Uzavření 8D 

reportu

Konec

1

 
 

 

 

Příloha 4:  Řízení reklamace od zákazníka, pokračování [7] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6:  Mapa procesu 



 

 

Příloha 7: Formulář pro vyhodnocení 8D Reportu 

   

   

D#

D1 4 / 5

D2 5 / 7

D3 7 / 10

D4 7 / 10

D4 7 / 10

D5 7 / 10

D5 7 / 10

D6 7 / 10

D6 7 / 10

D7 7 / 10

D8 4 / 5

 1 / 3

Total Score 70 / 100

Percentage

No Good OK (minimum)

Evaluation done by : Continental QN #: 

- Consequent 5 why analysis

- Consequent Ishikawa analysis

- All possibilities analyzed

- Additional problem solving method 

used (Is / Is not , ...)

- Risk assessment available 

Clear and complete description (P/N , 

lots , Date code , QN , number of 

pieces , plant/0Km/field , ...)

- Champion named

- Not only Quality Dpt

- Manager in the team

 

- Possible side effect analysis

- Pictures

Closure date of 8D 

report:

- Pictures

- Measurements

- Test results

- Clear function description

- Phone number of all participants

- Tracability analysis

- Lot blocking (at supplier , at Conti)

- Fire wall on time 

- Consequent 5 why analysis

- Consequent Ishikawa analysis

- Real / physical verification

-Fire wall efficiency checked

-Sorting organized by supplier on site

-Secured lots identified

- Additional problem solving method 

used (Is / Is not , ...)

- Risk assessment available 

- Good legibility

- Consequent attachments 

- Champion sign-off

- Champion Manager sign-off

- Real documented lessons learned

- Documents changed 

- Other lines, products, plants

- Real implementation timing 

- Efficiency verification

8D versions followed (update date , 

versions , ...)

- Efficiency follow-up (SLC)

- Support documents , graph ,.

-Clear corrective action(s)

-Detailled action plan (date , resp)

-Efficiency estimation

 - Other manager sign-off (production 

, logistics , ...)

 - Pertinent management comments

 - Attached evidences of activity 

(changed document , ...)

 - Actions impact analyzed (FMEA)

 - Efficiency follow-up (SLC)

 - Support documents , graph ,.

 - First batch identification

- Possible side effect analysis

- Pictures

- Real implementation timing 

- Efficiency verification

- First batch identification

-Clear corrective action(s)

-Detailled action plan (date , resp)

-Efficiency estimation

- Poor presentation

- Poor legibility

Implement non detection 

corrective action(s)

Action(s) to prevent recurrence

Closing 8D

Report

Problem solving team

Problem description

Choose and verify non detection 

corrective action(s)

- Champion not named

- No manager

Copy and paste sentence

Shallow / poor activity

- Copy of D5

- No efficency verification

- Copy of D5

- No efficency verification

- Shallow description

- No efficiency estimation

- Poor description

- No data

No real containment action

- No 5 Why analysis

- No Ishikawa analysis

- Shallow description

- No efficiency estimation

- No 5 Why analysis

 - No Ishikawa analysis

70,0%

 Supplier 8D Report Evaluation Sheet (rev#3)

Score

Supplier Name 

Plant / Division :
Continental plant : INT / EXT : 

Discipline

Date of Evaluation :

Bonus

8D Supplier Ref. #: 

Implement problem corrective 

action(s)

Containment action

Define and verify problem root 

cause(s)

Define and verify non detection 

root cause(s)

Choose and verify problem 

corrective action(s)

 



 

 

Dear supplier, 
 
My name is Petra Tchorova and I am in charge of Continental SQM department in 
location Frenstat. 
 
Quality of 8D reports which you are providing to our location in most cases doesn´t 
meet Continenal requirements within first submission therefore I ask you to take 
immedite corrective actions to meet our requirements.  

As you don´t use Continental portal Supply ON we require to use Continental 8D 
form or your own form has to contain all required information. 

 
 
Since delivery of this letter we require with every new claim: 

 Submission and keeping timing for  3D, 5D reports 
 

 submission of 8D evalatuation sheet together with 8D, see attachment  
This requirement is valid till quality of your 8D reports will achieve goal.  
 
Minimum acceptable level is 70% with first 8D report submission.  
 

To support you in your improvement we can additionaly offer you following: 
 
1. In attachment you can find 8D requirements presentation+8D evaluation guideline 
 
2. In case some requirements are not clear or you need a support with 8D evaluation 
sheet, we can offer you a training in our location or you can contact Formel D who is 
performing 8D training for Continental suppliers. 
 
 
Improvement is expected immediately, every 8D evalutation will be reported directly 
to me.  
 
I expect a confirmation from your side that you fully understand our requirements and 
you start working on an improvement within 1 week .  

Please put in copy of this confirmation my colleague Mr.Lubos Konvicka  
(lubos.konvicka@continental-corporation.com) and dedicated SQM Engineer. 
 
 
In case all above mentioned requirements will not be followed, Quality Management 
meeting in Frenstat will be required.  

Příloha 8: Kopie dopisu s poţadavky na zlepšení 8D od dodavatelů 

mailto:lubos.konvicka@continental-corporation.com


 

 

Blokace materiálu na 

skladě (viz. PNQ12000C)

Sklad 0088

Ověření potřeby materiálu 

s LO

Info na dodavatele + 

kontroling LO

Konsignační sklad

Přeskladnění na selekční 

prostor (QSPS)

Odsouhlasení kritérií 

selekce (schválení PN 

dodavatelem)

Kontakt na dodavatele - 

žádost o selekci, definice 

objednávky a nápravné 

opatření (8D)

Informační schůzka LO + 

SQM (potvrzení selekce 

technikem SQM)

Zaslání špatných vzorků 

dodavateli

Vystavení reklamačního 

protokolu

Návrh na změnu úrovně 

kvality + přidání atributu 

vstupní kontroly

Označení OK a NOT OK 

kusů

Selekce

OK kusy

Sklad 0088

Vyšrotování kusů

Vytvoření vícenákladové 

zakázky SQM technikem

Šrot Vrácení dodavateli

Zabalení NOT OK kusů do 

balení, které akceptuje 

dodavatel

Odeslání k dodavateli

NOT OK kusy

 
 

Příloha 9:  Popis procesu selekce externí firmou 



 

 

 

 

Příloha 10:  Reklamační protokol po úpravě [7] 


