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Abstrakt 

Tato bakalářská práce shrnuje základní postupy řešení problému, za použití metody řešení 

problémů 8D, jenž slouží k odhalení kořenové příčiny vzniku problému. 

Cílem této práce je poskytnout stručný a přehledný seznam kroků, které povedou 

k úspěšnému vyřešení problému. Při vypracování jsem se zaměřila na stručné popsání 

jednotlivých kroků řešení problému pomocí metody řešení problémů 8D. 

Tato práce bude sloužit jako podklad pro revizi interního předpisu Metoda 8D ve firmě 

Linaset a.s. Bude možné ji využít také jako podklad pro přípravu interního školení. 

 

Klíčová slova: reklamace, stížnost, zákazník, dodavatel, 8D report, problém, spokojenost 

zákazníka, kvalita, kořenová příčina 

 

 

Abstract 

This thesis summarizes the basic procedures for solving a problem by using the methodology 

of solving problems by 8D, which is used to detect the root cause of the problem. 

The aim of this study is to provide a concise and clear list of steps that will lead to a 

successful resolution of the problem. When elaborating, I focused on a brief description of the 

various steps for solving the problem by using the methodology of solving problems by 8D 

report. 

This work will serve as a basis for revising the internal regulations Methodology of 8D report 

in company Linaset a.s. It could be used as a basis for the preparation of internal training. 

 

Key Words: claim, complaint, customer, supplier, 8D report, issue, satisfaction of customer, 

quality, root cause 
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Seznam použitých zkratek  

TRC        Technical root cause 

MRC       Managerial root cause 

FMEA     Failure mode and effect analysis 
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Úvod  

Každý proces, i každá činnost, může, i při jasně definovaných postupech, vykázat chybu. Jako 

nejjednodušší řešení se jeví okamžité odstranění chyby. Pokud ovšem chce jednotlivec či 

firma předejít opakování chyby, je nutné odhalit pravou kořenovou příčinu vzniku problému. 

Potom nadefinovat nápravná opatření k odstranění této příčiny, a tím předejít opakování 

chyby.  

Existuje množství metod pro odhalení příčiny vzniku chyby, ale mezi prakticky nejčastěji 

používaný způsob hledání příčiny a definování nápravných opatření patří řešení problému za 

pomoci strukturovaného přístupu pro řešení problémů pomocí 8D. Tento způsob je také 

nejvíce požadovaný zákazníky, hlavně z oblasti automobilového průmyslu. 

Cílem této bakalářské práce je tedy popsání jednotlivých kroků řešení problémů pomocí 8D a 

tím usnadnění orientace v jednotlivých krocích při vyplňování 8D reportu. 

Současně bude tato práce sloužit jako podklad pro aktualizaci interního předpisu firmy 

Linaset a.s. tak, aby byly splněny požadavky zákazníků. 
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1    Profil společnosti Linaset a.s. 

Firma Linaset a.s. působí na trhu více než 55 let. Zabývá se výrobou vysoce jakostních 

technických výlisků, vstřikovacích forem pro zpracování jak termoplastů, tak i termosetů, 

kompletuje konstrukční sestavy, domácí spotřebiče a finální výrobky. Je tradičním 

dodavatelem komplexních projektů pro automobilový a jiný průmysl. 

Největším průmyslovým firmám světa poskytuje kompletní servis od vývoje forem, přes 

jejich konstrukci až po výrobu forem nejrůznějších typů. 

Vysoké kvality výrobků ve firmě Linaset a.s. je dosahováno s podporou aplikovaných zásad 

procesního řízení, integrovaného systému managementu na základě norem ISO/TS 

16949:2009, EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007. Firma 

využívá pokročilých statistických metod řízení kvality, špičkového strojního vybavení a týmu 

motivovaných pracovníků. Cíleně se snaží o zvyšování produktivity výroby a snižování 

nákladů.  

Vstřikovací a přímolisovací formy společnosti Linaset a.s. jsou využívány k produkci 

technických výlisků především pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Mezi typické 

finální produkty patří například stěračové, brzdové a pedálové systémy, světelná technika do 

automobilů, klimatizace, interiérové díly, stykače, jističe, svorkovnice, boxy a elektrokrabice, 

rozvodné prvky a nejrůznější domácí spotřebiče. K nejvýznamnějším klientům patří například 

společnosti ABB, Bosch, Braun, DeLonghi, Hella, P&G , SIEMENS, Schneider Electric, 

Vísteon aj. 

1.1    Produkce ve firmě Linaset a.s.   

Firma Linaset a.s. se zabývá: 

- výrobou lisovacích a vstřikovacích forem 

- výrobou technických výlisků technologií vstřikování termoplastů, vstřikování a přímého 

lisování termosetů (včetně BMC a SMC materiálů) 

- montážemi komponentů, včetně ultrazvukového svařování, potisku laserem a 

tampoprintem 

- výrobou domácích spotřebičů 

- opravou forem a nástrojů 
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1.2    Historie založení firmy Linaset a.s. 

Společnost Linaset a.s. vznikla v roce 1956. Výrobu zahájila jako jeden z členů skupiny 

výrobců plastových dílů LNH Vrbno pod Pradědem. Začala zpracovávat termosety 

technologií přímého lisování a přetlačování. 

V roce 1958 firma Linaset a.s. rozšířila nabídku o výrobu forem ve vlastní nástrojárně, aby 

podpořila tehdejší sériovou výrobu termosetových dílů.  

V roce 1984 rozšířil Linaset a.s. používané výrobní technologie a započal se zpracováváním 

termosetů metodou vstřikování pro elektrotechnický průmysl. 

V roce 1991 byla zařazena do výrobního programu technologie vstřikování termoplastových 

materiálů z důvodu rostoucí poptávky na trhu. Ve firmě byly zřízeny první montážní linky. 

V roce 1993 vzniká akciová společnost Linaset a.s, která začíná posilovat svou orientaci na 

automobilový průmysl. 

O rok později byl ve firmě Linaset a.s., v jako první plastikářské společnosti v České 

republice, zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001. 

V roce 2001 došlo k rozšíření výroby a na tomto základě byl otevřen výrobní závod 

v Bruntále, který se začal soustředit na výrobu pro nový tržní segment domácích spotřebičů. 

O dva roky později, vzhledem k množství rostoucích dodávek do automobilového průmyslu, 

byl ve firmě Linaset a.s. zaveden systém řízení kvality podle normy ISO/TS 16949:2002. 

V roce 2006 byl integrovaný systém managementu firmy doplněn o řízení kvality životního 

prostředí a bezpečnosti práce podle norem ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. 

Z důvodu rostoucích požadavků zákazníků byl v roce 2007 otevřen třetí výrobní závod, opět 

ve městě Bruntál, do kterého byla umístěna nová vstřikovna termoplastů. 

Od roku 2009 je firma Linaset a.s. schopna, díky velké investici, vyrábět vstřikovací formy až 

do velikosti deseti tun. 

Pro konstrukci a výrobu vstřikovacích forem byla v roce 2012 implementována softwarová 

platforma Catia. 
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2   Strukturovaný přístup řešení problémů 8D 

Zkratka 8D je používána pro označení disciplín D0 - D8, které slouží v jednotlivých, na sebe 

navazujících, krocích k identifikování, nápravě a odstranění problému formou 

strukturovaného přístupu. 

Strukturovaný přístup řešení problémů 8D je také využíván pro zlepšování nejen produktů, ale 

i procesů. Je zacílen na zjištění příčiny vzniku problému. Cílem je vyřešení problému tak, aby 

se, v nejlepším případě, již nikdy nemohl zopakovat. 

Strukturovaný přístup řešení problémů, jinak též „metoda 8D“, je vhodné použít v situaci, kdy 

není známa příčina zjištěného problému, kdy příčinu problému nemůže, kvůli chybějícím 

faktům, zjišťovat jednotlivec, anebo v případě, že důležitost problému vyžaduje týmovou 

spolupráci. 

2.1    Historie metody 8D 

Poprvé byl proces 8D standardizován během druhé světové války vládou USA. Tehdy byl 

označován jako armádní směrnice a sloužil k likvidaci neshodného materiálu a definování 

nápravných opatření. 

Na konci šedesátých let dvacátého století vyvinula Jet propulsion Laboratory v USA metodu 

4D. Metodu tvořila 4 „Do“ (4 úkony): 

- 1. Do: Popis problému 

- 2. Do: Okamžitá opatření 

- 3. Do: Analýza příčiny 

- 4. Do: Nápravná opatření s doložením účinku 

Na počátku let sedmdesátých tuto metodu převzala firma Ford a krátce po ní také ostatní 

výrobci automobilů. 

Na konci sedmdesátých let bylo používání metody řešení problémů u společnosti Ford, 

dceřiných společností Ford a subdodavatelů, zintenzivněno. 

Metoda byla rozšířena na 6D, 8D, 12D a dokonce až na 14D. Pro běžné používání se jako 

nejužitečnější nejvíce osvědčila metoda 8D. Metoda 14D je v současnosti používána u firmy 

Ford interně, a to pro řešení příčin závažných stažení vozidel z provozu. 
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V roce 1981 byla metoda 8D pro Ford a všechny subdodavatele prohlášena za globální 

standard a jen o několik let později byli následováni celým automobilovým průmyslem 

v USA. [1] 

Do konce osmdesátých let tuto metodu 8D převzalo mnoho evropských výrobců automobilů a 

dodavatelů systémů. 

Dnes je metoda 8D celosvětově nejznámější a nejrozšířenější technikou využívanou k řešení 

problémů. 

2.2   Jednotlivé kroky metody 8D 

Jak již bylo uvedeno, metoda 8D se skládá z osmi (v některých případech devíti) základních 

disciplín, které na sebe navazují: 

- D0: Příprava pro proces 8D 

- D1: Zřízení řešitelského týmu 

- D2: Popis problému 

- D3: Implementace a verifikace okamžitých opatření 

- D4: Analýza příčin a následků 

- D5: Stanovení všech možných nápravných opatření a prokázání jejich účinnosti 

- D6: Zavedení nápravných opatření a sledování jejich účinnosti 

- D7: Zavedení preventivních opatření 

- D8: Závěr 8D a ocenění týmu 
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3    D0 – Příprava pro proces 8D 

Často opomíjeným bodem při tvorbě 8D, který obvykle nevyžaduje ani zákazník, je bod D0. 

V tomto bodě se, v případě, že je to nezbytné, definují a následně provádí takzvaná nouzová 

opatření, která slouží k ochraně zákazníka před důsledky problému.  

Tento krok slouží k zahájení procesu 8D.  
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4    D1 - Zřízení řešitelského týmu 

Podstatou řešení problému formou 8D je týmová spolupráce. Členové týmu jsou často voleni 

z různých pracovních odvětví tak, aby spojením svých sil, za pomoci široké škály svých 

znalostí a zkušeností, uspěli ve snaze o vyřešení problému. Je zcela nevhodné, aby tým 8D 

tvořil, a tím celý problém řešil, pouze jeden člověk. Často je pak tento člověk zaujatý a nedívá 

se na možnosti řešení problému objektivně. 

Členem týmu není osoba, která poskytuje při řešení problému pouze informace. 

Členové týmu musí mít nejen dostatek času k řešení problému, ale hlavně jim nesmí chybět 

ochota ke spolupráci při hledání řešení. 

Jakmile je zvolen řešitelský tým, jsou jednotlivým členům uděleny odpovídající kompetence 

ve vztahu k popisu problému. [10] 

Je jmenován vedoucí týmu a patron týmu. Patronem týmu je nejčastěji volen představitel 

managementu (minimálně vedoucí oddělení), a sice z důvodu zajištění aktivního zapojení 

vedení do řešení problému, např. formou porad vedení, podpory při prosazování finančně 

náročných nápravných opatření, eskalací problému v případě potřeby apod. [9] 

Vhodně zvoleným týmem se rozumí menší skupina osob se znalostmi a zkušenostmi 

z hlediska projektu a procesu. 

Tým pro řešení problému musí být jmenován do 24 hodin od zjištění problému. 

Cílem je do 8D reportu uvedená a potvrzená struktura týmu, kde jsou jednoznačně stanoveny 

kompetence jednotlivých členů týmu.  
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5    D2 - Popis problému 

Ještě před započetím popisu problému je třeba sesbírat veškeré informace, čísla, data, fakta, 

která jsou o problému známa.  

V rámci vyplňování bodu D2 se doporučuje přidat do 8D reportu vizualizaci problému, ve 

které bude jasně porovnán a označen dobrý OK díl a vadný NOK díl viz Obr. 1. Tato 

vizualizace je chystána pro případ, že je nutné se k problému vrátit po delším časovém 

období. Potom bude z vizualizace jasně patrné, v čem problém spočíval. V případě, že nelze 

použít fotky dílu, může se využít výřezu z výkresové dokumentace.  

Jak je vidět z celého předcházejícího textu, všechny body 8D reportu spolu souvisí a prolínají 

se. Nelze říct, že je jeden bod ukončen a může se přejít k vyplňování dalšího. Naopak, velmi 

často se vrací tým zpět, probíhají úpravy jednotlivých bodů na základě nových zjištění 

z procesu a na základě nových analýz. 

Důvodem pro dobře a rychle zpracovaný 8D report nemůže být jen to, že zákazník to 

„požaduje“. Sám dodavatel musí chtít vyřešit problém v co nejkratším čase a srozumitelně pro 

zákazníka tak, aby zákazník viděl, že dodavatel se snaží udělat vše pro to, aby obdržel díly 

v očekávané kvalitě. Rychlá reakce na problémy, společně s ochotou je vyřešit, patří 

mezi hlavní důvody, proč se zákazníci k dodavatelům vracejí. Proto se také v hodnocení 

dodavatelů často objevuje i bod, který hodnotí kvalitu a rychlost reakce na stížnosti 

zákazníka. [7, 8] 

Žádná firma není schopná vyrábět bez neshodných kusů a dříve či později vždy nějaký unikne 

k zákazníkovi. Ale dodavatel musí být ochoten tyto problémy řešit rychle a operativně dle 

požadavků zákazníka. Tím dosáhne spokojenosti zákazníka, který příště, při rozhodování 

komu přidělí nový projekt, přihlédne i k tomuto bodu. [11] 

8D report je vyplňován vždy po zaslání stížnosti zákazníka. Často zákazník definuje, jak má 

8D report vypadat. V případě, že zákazník nezašle prázdný report, který by požadoval vyplnit, 

použije dodavatel interní 8D report, který si vytvořil sám pro interní reklamace nebo pro své 

vlastní dodavatele.  
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Obr. 1 Vizualizace problému 
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6    D3 – Implementace a verifikace okamžitých opatření 

Účelem okamžitých opatření je, v co možná nejkratším čase, zastavit další výskyt vady u 

zákazníka, který by mohl vést k následným a opakujícím se problémům v zákazníkově 

procesu. Je tedy nutné zajistit, aby již problém u zákazníka opakovaně nenastal. Okamžitá 

opatření slouží hlavně k ochraně zákazníka a ve většině případů nijak nesouvisí s příčinou 

vzniku problému. [1] 

V rámci definování okamžitých opatření by dodavatel neměl brát zřetel na jejich finanční 

náročnost, protože definováním a zavedením nápravných opatření se v prvé řadě snaží o 

odstranění vady u zákazníka a zajištění plynulosti zákazníkova procesu. 

Cílem správně a úplně vyplněného bodu D3 jsou okamžité informace a podpora pro zákazníka 

a realizace okamžitých opatření v co nejkratším čase od obdržení stížnosti.  

Před definováním okamžitých opatření je vždy třeba získat co nejvíce informací o problému. 

Často zákazník není schopen přesně definovat, kde problém vzniká. V ideálním případě 

poskytne dodavateli informace o konkrétní příčině problémů ve svém procesu, jako jsou: 

konkrétní vadný rozměr, foto vady, definování přesného místa vady, konkrétní postižený tvar 

v případě více - kavitního nástroje, co způsobuje problémy při montáži apod. Na získání 

konkrétních informací je vhodné spolupracovat se zákazníkem. Často se osvědčuje zaslání 

problémového dílu zpět dodavateli k hlubší analýze. 

6.1    Ochrana zákazníka před dalšími vadnými díly 

Dalším důležitým krokem je získání přehledu o skladových zásobách jak na straně zákazníka, 

tak i vlastních skladových zásob (datum podezřelé produkce, konkrétní osoba, která 

zpracovávala díly apod.). Tyto informace slouží k ohraničení podezřelé výroby.  

Vhodné je prověřit, zda neprobíhá výroba daného dílu a zda raději do vyřešení problému tuto 

výrobu nezastavit. Je třeba neopomenout zaslat zákazníkovi informaci o tom, zda nejsou 

nějaké podezřelé díly na cestě k zákazníkovi.  

Další krokem je zjištění, kdy by měl zákazník obdržet další dodávku. Tato informace slouží 

dodavateli k tomu, aby zabránil možnému zastavení zákazníkova procesu tím, že zašle 

zákazníkovi náhradní díly, které jsou v pořádku.  
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Dodavatel se může se zákazníkem dohodnout na výměně podezřelých dílů za ty, které již 

vadu nevykazují. Další možností je najmout u zákazníka třídící firmu, která provede opravu 

dílů na místo dodavatele a tím urychlí celý proces náhrady podezřelých dílů za nové. To je 

vhodné v případě, kdy zákazník sídlí ve velké vzdálenosti od dodavatele. Často je potom 

přeprava dílů zpět k dodavateli nákladnější, než najmutí třídící firmy. 

Po zjištění co největšího množství informací o povaze vady a o skladových zásobách, může 

být přistoupeno k definování okamžitých opatření, která slouží k zamezení propuštění dalších 

vadných dílů k zákazníkovi.  

6.2     Ochrana ostatních zákazníků 

V této fázi je také třeba prověřit, zda daný díl není dodáván i jinému zákazníkovi, u kterého 

by tedy také mohlo hrozit riziko výskytu stejné vady. Pokud je na tuto otázku odpovězeno 

kladně, je nutné také tohoto zákazníka (popřípadě zákazníky) informovat o možném výskytu 

vady a stejná okamžitá opatření přenést i na něj.   

6.3     Definování okamžitých opatření 

Okamžitá opatření musí být definována a popsána co nejpřesněji. To znamená tak, aby bylo 

zcela jasné, v čem spočívají. Musí být definováno datum zahájení a také předpokládané datum 

ukončení okamžitých opatření. Mimo popisu je vhodné doplnit také odhad účinnosti 

okamžitých opatření (např. v procentech). Vždy je třeba stanovit a přidělit odpovědnosti 

k jednotlivým opatřením tak, aby bylo zcela jednoznačné, který pracovník za dané opatření 

nese zodpovědnost a řídí jej. 

Pokud je to možné, je vhodné se přesvědčit o funkčnosti a vhodnosti opatření ještě před jejich 

zavedením. 

Často se může stát, že okamžité opatření se stane trvalým (příkladem mohou být stoprocentní 

kontroly). Tomu je vhodné se vyhnout. Nejenže nedojde k odstranění kořenové příčiny vzniku 

problému a vada se může kdykoli znovu objevit, ale často se stává, že za okamžitými 

opatřeními, která se stanou trvalými, stojí daleko více nákladů, než kdyby došlo k odstranění 

kořenové příčiny vniku problému. Mohou ovšem nastat i případy, kdy kořenovou příčinu 

nelze odhalit, nebo je její odstranění tak nákladné, že trvalé nastavení okamžitých opatření 

vyjde levněji. Příkladem může být vada, k jejíž eliminaci by bylo třeba vyrobit nový lisovací 
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nástroj. Pokud se jedná o dobíhající projekt, je zcela jistě výhodnější ponechat trvale např. 

stoprocentní kontrolu všech výrobních zakázek do doby ukončení projektu. 

Po vyplnění bodů D1-D3 (popřípadě i bodu D0) je report 8D odeslán zákazníkovi ke 

schválení. Ve většině případů zákazník definuje termín pro odeslání 8D reportu vyplněného 

do bodu D3. Pokud tato informaci od zákazníka chybí, je obvyklé zaslat takto vyplněné 8D do 

24 hodin od obdržení stížnosti/ reklamace. 

Okamžitá opatření mohou být ukončena až ve chvíli, kdy jsou v bodě D4 definovány 

kořenové příčiny a k nim odpovídající nápravná opatření v bodě D6, která musí být zavedena 

a musí dojít k ověření jejich účinnosti. Teprve tehdy může být bod D3 ukončen.  

V případě, že došlo k definování a zavedení všech dočasných opatření, která vedou k zajištění 

vyhovujících dodávek k zákazníkovi, zákazníkovi byl odeslán vyplněný 8D report do bodu 

D3 a zákazník jej odsouhlasil, můžeme přistoupit k hledání možných příčin vzniku vady a 

následnému stanovení kořenové příčiny. 
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7    D4 – Analýza příčin a následků 

Tento bod v 8D reportu slouží k určení všech možných příčin vzniku problému. Tyto příčiny 

jsou dále analyzovány vzhledem k vzniklému problému a z nich je definována základní/ 

kořenová příčina. Kořenových příčin může být i několik. 

Bod D4 - Analýza příčin a následků - tedy slouží k určení možných příčin problému, ze 

kterých jsou analyzovány základní kořenové příčiny, a k jejich ověření. 

Tento bod tedy konečně vede k nalezení příčiny problému. Tímto se tým blíží k cíli 8D, 

kterým je odstranění kořenové příčiny problému tak, aby se problém v budoucnu již 

neopakoval. Na rozdíl od bodu D3, kde dočasná opatření vznik vady neeliminují, ale pouze 

brání objevení vady v dalším procesu. 

Nikde není přesně definováno, jakými způsoby se má dojít k určení kořenových příčin, ale 

vždy je nutné, aby kdokoli, kdo bude s 8D reportem dále pracovat, pochopil, jak se ke 

kořenové příčině dospělo. 

Mezi nejčastěji používané metody pro definování kořenové příčiny, nebo kořenových příčin, 

je Ishikawův diagram, jeho následné vyhodnocení pomocí Paretovy analýzy, a metoda 

5xproč, na které jsem se v této práci zaměřila. 

7.1    Ishikawův diagram 

V prvním kroku je vhodné začít s Ishikawovým diagramem, často také nazývaným diagram 

rybí kosti (toto pojmenování bylo odvozeno od tvaru diagramu) viz Obr. 2. 

Ishikawův diagram je základním, ale hlavně jednoduchým nástrojem pro shromažďování dat. 

S jeho pomocí je tým schopen odhalit souvislosti mezi příčinami a následky Je jednoduše 

pochopitelný, přehledný a snadno interpretovatelný. [3, 6]        

Vzhledem k povaze diagramu je potřeba jej zpracovávat týmově. Tým je nutné zvolit, dle 

povahy problému, z odborníků, kteří dané problematice rozumí. Je vhodné, aby byli nezávislí 

a netrpěli tak „provozní slepotou“. 

7.1.1    Postup při zpracování Ishikawova diagramu 

Problém, který je jednoznačně definovaný, a který má být vyřešen, je napsán do obdélníku u 

páteře ryby („hlavy ryby“). Kostru ryby tvoří vedlejší kosti, kde jsou definovány oblasti, do 
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kterých spadají možné příčiny problému. Jako příklad lze uvést metodu, stroj, člověka, proces 

a tak dále. Oblasti si definuje řešitelský tým předem, nejčastěji podle typu problému. Tyto 

oblasti slouží ke snadnějšímu definování příčin a jejich zařazení do skupin, které spolu 

souvisí. 

Tým, pomocí metody brainstorming, určí všechny možné příčiny vzniku vady. Tyto příčiny 

poté přiřadí k jednotlivým oblastem v diagramu. Takto může pokračovat i na více úrovní 

kostry, kdy tým hledá subpříčiny těch, které si již definoval. Kostra ryby tedy může mít 

několik úrovní. [4] 

7.1.2    Vyhodnocení Ishikawova diagramu pomocí Paretovy analýzy 

Často je nalezených příčin velké množství. Pro snadnější orientaci, a aby bylo možné se 

zaměřit jen na ty nejproblematičtější, určí tým, např. pomocí Paretovy analýzy, ty 

nejzávažnější. Nejjednodušší metodou je bodové hodnocení nalezených potencionálních 

příčin problému. Každý člen týmu obdrží např. 10, 5 a 1 bod a dle svého uvážení postupně 

přiřadí 10 bodů té, ze svého pohledu nejvíce pravděpodobné, příčině, 5 bodů druhé 

nejzávažnější a 1 bod třetí nejzávažnější příčině. Ostatní příčiny nechá neohodnocené. Takto 

obodují všichni členové týmu příčiny podle závažnosti dle svého uvážení. Moderátor týmu se 

hledání potencionálních příčin, ani bodového hodnocení, neúčastní. 

Bodové hodnocení se u jednotlivých příčin sečte a pomocí Paretovy analýzy se definuje 

životně důležitá menšina, což znamená ty nejzávažnější vady, na které se potom v další 

analýze tým zaměří. Nejčastěji se, jako kritérium pro definování životně důležité menšiny, 

definuje 20%. Ostatní tvoří tzv. užitečnou většinu, která je v první fázi vynechána, ale je 

možné se k ní v budoucnu vrátit. 

Nyní jsou tedy nadefinovány nejpravděpodobnější možné příčiny vzniku vady. Tyto jsou 

podrobeny hlubší analýze za použití metody 5x Proč. 

7.2     Metoda 5xProč 

Tato dotazovací metoda slouží k dalšímu analyzování příčin, čímž je získána kořenová příčina 

nebo příčiny vady. Ta je získána pomocí řetězce otázek a následně odpovědí na ně. Metoda je 

pojmenována 5xProč právě proto, že nejčastěji použité množství otázek je pět. Může jich ale 

být méně i více. Vše v závislosti na složitosti problému. 

Pro každou zvolenou možnou příčinu tedy vytvoří tým řetězec otázek Proč. Ptá se tak dlouho, 
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Obr. 2 Ishikawův diagram 
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dokud se nedostane ke kořenové příčině problému a již se nelze ptát dál. 

Příkladem může být nedolisovaný díl. Pomocí Ishikawova diagramu byla jako možná příčina 

definovana zanesená forma v oblasti nedolisu na díle. Pomocí Paretovy analýzy byla určena 

jako životně důležitá menšina a je tedy možné začít se ptát metodou 5xProč viz Obr. 3.  

Vždy je nejlépe začít otázkou na problém a dále se ptát na výsledek předcházejícího Proč. 

Níže je uveden příklad: 

1. Proč – Proč byly zbytky po vtoku mezi dobrými díly? 

Odpověď – Protože zbytky po vtoku jsou odkládány společně s dobrými díly. 

2.   Proč – Proč jsou zbytky po vtoku odkládány společně s dobrými díly? 

      Odpověď – Protože zbytky po vtoku nejsou automaticky separovány. 

3.   Proč – Proč nejsou zbytky po vtoku automaticky separovány? 

      Odpověď – Protože v procesu neexistuje separátor, který by oddělil zbytky po vtoku od   

                         dobrých dílů. (TRC) 

4.   Proč – Proč v procesu neexistuje separátor pro oddělení zbytků po vtoku od dobrých dílů? 

      Odpověď – Protože riziko pomíchání dílů se zbytky po vtoku nebylo vyhodnoceno na 

                         startu projektu ve FMEA. (MRC) 

 V současné době začínají zákazníci vyžadovat, v řetězci definovaném metodou 5xProč, 

určení Technické kořenové příčiny (TRC – technical root cause) a Manažerské kořenové 

příčiny (MRC – managerial root cause). Nestačí tedy zjistit pomocí otázek, co bylo v procesu 

špatně (např. opotřebený nástroj, což by v tomto případě byla technická kořenová příčina, 

TRC), ale je nutné se ptát dál, dostat se opravdu až na úplnou kořenovou příčinu (např. 

neodhalení rizika většího opotřebení formy v určité oblasti již ve fázi projektu, nebo použití 

nevhodného materiálu pro namáhanou oblast, což by byly manažerské kořenové příčiny, 

MRC). 

Ve výše uvedeném příkladu byla pomocí několika otázek Proč nalezena jak technická 

kořenová příčina (TRC), kterou bylo to, že v procesu neexistuje separátor vtoků, tak i 

manažerská kořenová příčina (MRC), kterou bylo neodhalené riziko pomíchání dílů se zbytky 

po vtoku ze startu projektu. 

Pro ověření správnosti pokládání otázek a jejich odpovědí se doporučuje začít od určené 

kořenové příčiny a ptát se zpátky, směrem k problému, pomocí „a proto“. Takto je možné 

zjistit logiku celého řetězce. 
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Začíná se u zjištěné kořenové příčiny. 

Níže je uveden příklad: 

1. Riziko pomíchání dílů se zbytky po vtoku nebylo vyhodnoceno na startu projektu ve  

FMEA. 

     A proto v procesu neexistuje separátor pro oddělení zbytků po vtoku od dobrých dílů. 

2. V procesu neexistuje separátor pro oddělení zbytků po vtoku od dobrých dílů. 

     A proto nejsou zbytky po vtoku v procesu automaticky separovány. 

3.  Zbytky po vtoku nejsou automaticky separovány. 

     A proto jsou odkládány společně s dobrými díly. 

4.  Zbytky po vtoku jsou odkládány společně s dobrými díly. 

     A proto byly zbytky po vtoku mezi dobrými díly. 

Často zavedenou praxí je ptát se nejen proč vada vznikla, což je asi nejdůležitější otázka, ale 

také je hledána odpověď na to, proč nebyla vada detekována. Co je v procesu špatně, že 

nebyla vada odhalena včas.  

Je tedy nutné hledat odpovědi na obě otázky a v konečném důsledku budou 2 řady, ve kterých 

je hledána kořenována příčina za pomoci metody 5xProč.  

Může se stát, že se obě větve 5xProč prolnou a je zjištěno, že i když jsou technické kořenové 

příčiny v obou řadách rozdílné, manažerská kořenová příčina může být pro obě řady stejná. 

Příkladem může být podcenění rizika vzniku vady při tvorbě FMEA ve fázi projektu, které 

ovlivní výsledek jak v procesu tím, že není zabráněno vzniku vady, tak i v rámci detekce, kdy 

pracovníci nejsou upozorněni na možnost rizika vzniku této vady, nebo není nastaven stroj na 

odhalení, a tím dojde k propuštění vady až k zákazníkovi. 

V některých případech je možné použít i třetí větev 5xProč, pomocí které pokládána otázka, 

proč selhal nastavený systém. Tato větev je ale málo používaná. Většina zákazníků ji 

nevyžaduje a dalo by se říci, že je v podstatě nahrazena dotazováním se na manažerskou 

kořenovou příčinu v předcházejících dvou větvích. 

7.3     Ověření správnosti nalezených kořenových příčin 

Jakmile se podařilo nalézt a definovat kořenové příčiny, je třeba ověřit jejich správnost. Často 

se totiž stane, že tým dospěje ke kořenovým příčinám, definuje nápravné opatření, a přesto se 

po čase vada znovu objeví. Právě proto je nutné zaplánovat ověření nadefinovaných 

kořenových příčin pomocí vhodných testů a zkoušek ještě před definováním nápravných 
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Obr. 3 5x Proč 
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opatření. Například, pokud bylo zjištěno, že byl vadný díl propuštěn z důvodu špatného 

nastavení čidla manipulátoru, které by mělo odhalit zmetkový díl, je ověřena správnost této 

teorie nasimulováním situace, při které došlo k úniku vady. Je použit nevyhovující díl a je 

ověřováno, zda za použití původního nastavení manipulátoru, dojde k neodhalení zmetkového 

dílu čidlem. 

Z těchto ověřovacích zkoušek je nutné udělat záznam, který je potom často součástí 8D a 

slouží k potvrzení správnosti nadefinovaných kořenových příčin.  

Stejně jako v bodě D3 je nutné zaznamenat informaci o datu zahájení a ukončení jednotlivých 

zkoušek pro analýzu příčiny a jednotlivé odpovědnosti pracovníků, kteří se podíleli na 

testování. 

7.4     Vyloučení nerelevantních příčin 

Při hledání kořenových příčin se může stát, že potencionální příčinu, která byla v rámci 

Ishikawova diagramu určena, je shledána jako nerelevantní. V tomto případě je nutné i tuto 

informaci zaznamenat. Popsat, proč bylo rozhodnuto, že daná možná příčina není ta hlavní a 

tudíž nebude dále uvažována. Vše musí být opět doloženo záznamem z testování nebo 

zkoušek. 

V tomto bodě jsou tedy již určeny kořenové příčiny, jejichž správnost byla ověřena různými 

testy. Nyní je možné přejít k dalšímu bodu 8D reportu a tím je bod D5, který slouží k určení 

všech možných nápravných opatření. 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

8 D5 – Stanovení všech možných nápravných opatření a 

prokázání jejich účinnosti 

Tento bod 8D reportu je používán k definování nápravných opatření, která jsou vztažena k 

jednotlivým nalezeným kořenovým příčinám.  

Řešitelský tým, na základě kořenových příčin, definuje veškerá možná nápravná opatření. 

Vždy musí být minimálně jedno nápravné opatření pro každou nalezenou kořenovou příčinu. 

Opatření může být samozřejmě více, než je kořenových příčin. Při hledání nápravných 

opatření je třeba také prověřit, zda nalezená opatření nezpůsobí žádné další neočekávané 

závady a vedlejší vlivy. [12] 

Při hledání opatření se doporučuje neohlížet se na finance. Cílem tohoto bodu je najít opravdu 

veškerá opatření, která by mohla být zavedena tak, aby byl zlepšen proces, a zabránilo se 

vzniku vady. 

Teprve ve chvíli, kdy týmu dojdou nápady, začne se hledat kompromis mezi účinností 

opatření a jeho nákladností. V tomto případě může pomoci patron týmu, který byl zvolen 

v bodě D1, a který má pravomoc uvolnit finance.  

V případě, že dojde k neschválení nápravného opatření, musí být vždy jasně sepsán důvod 

zamítnutí. Toto zamítnutí musí být také součástí 8D reportu. 

Jakmile se tým dostane k bodu, kdy jsou navrhovaná opatření schválena, musí být stanoveny 

lhůty pro jejich implementaci a určeny osoby, které budou zodpovědné za zavedení 

jednotlivých opatření. Pokud jsou určeny kořenové příčiny pro obě otázky (proč se vada 

vyskytla i proč nebyla odhalena), je potřeba k nápravným opatřením uvést, ke které kořenové 

příčině se vztahují.  

Do bodu D5 jsou tedy sepsána jak zamítnutá opatření, tak hlavně opatření, která byla vybrána 

a schválena řešitelským týmem. Do reportu se zdůvodní, proč je vybrané nápravné opatření 

považováno za účinné, stanoví a přidělí se pravomoci.   

Aby se předešlo problémům, každé jednotlivé opatření musí být teoreticky posouzeno a/ nebo 

prakticky otestováno z hlediska jeho účinnosti, a to v jeho procentuálním podílu na řešení. 

Všechna nápravná opatření společně musejí spolehlivě zamezit chybě (tedy 100% 

bezchybnost). 



 

30 
 

9   D6 – Zavedení nápravných opatření a sledování jejich 

účinnosti 

Úkolem tohoto bodu je provést plán opatření tak, aby byly zavedeny opatření pro nápravu jak 

technické kořenové příčiny, tak i manažerské kořenové příčiny. 

Protože najít trvalé nápravné opatření je často daleko snazší, než jej zavést do praxe, vždy je 

nutné s postupem řešení 8D reportu seznamovat nejen zákazníka, ale také ostatní 

zainteresované strany, jako je vedení společnosti, nadřízení apod. Týmem definovaná opatření 

budou mít totiž vliv i na ně a 8D report je vhodné využít pro zdůvodnění, proč je nutné 

nadefinovaná opatření zavést.  

Pro každé schválené opatření je třeba určit osobu, která bude zodpovědná za jeho zavedení do 

praxe. Dále datum zahájení práce na implementaci opatření a také termín pro ukončení 

zavedení opaření. Tyto termíny musí být dodržovány. V případě nutnosti posunu termínu 

implementace, je vždy nutné informovat zainteresované strany, včetně zákazníka, o posunu. 

Součástí informace musí být i zdůvodnění, proč k posunu došlo, a proč tedy nemůže být 

dodržen naplánovaný termín. 

Každé nápravné opatření musí být po svém zavedení validováno. Metoda, pomocí které bude 

validace provedena, musí být v 8D reportu popsána. Je vhodné, aby byl stanoven časový 

interval, který bude sloužit k vyhodnocení účinnosti opatření.  

Ve chvíli, kdy byla nalezena a schválena trvalá opatření pro všechny kořenové příčiny, určeny 

zodpovědné osoby a definovány termíny pro splnění úkolů, je opět 8D report zaslán 

zákazníkovi ke schválení. Opět, pokud zákazník neurčí jinak, je obecně platný termín 3 dny. 

Nalezení kořenové příčiny v rámci bodu D4 a následně definování opatření v bodě D5 a D6 

může být v nemnoha případech časově náročnější než doba, která je požadovaná zákazníkem. 

Často je nutné zaplánovat zkoušení a ověřovat v procesu, proč vada vzniká a zda je určená 

kořenová příčina správná. V tomto případě je nutné včas informovat zákazníka s požadavkem 

o posun termínu pro definování opatření společně s vysvětlením, proč je posunu zapotřebí. 

9.1    Odstranění dočasných opatření 

Do tohoto bodu stále běží dočasná opatření, která byla nadefinována a následně schválena 

zákazníkem v bodě D3. Teprve nyní, po zavedení a validaci trvalých nápravných opatření, je 
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možné znovu vyhodnotit opatření dočasná. Pokud jsou trvalá opatření s prokázaným účinkem, 

je teprve v této chvíli možné zrušit opatření dočasná. V případě, že lze dočasná opatření 

zrušit, musí být toto rozhodnutí zdůvodněno a potvrzeno zákazníkem. Teprve poté je, v bodě 

D3, zapsáno jejich ukončení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

10    D7 – Zavedení preventivních opatření 

Jakmile jsou nadefinovány opaření k zabránění výskytu vady, u kterých běží termín pro 

vyhotovení, přichází čas na to, aby se tým zamyslel, zda problém, který se objevil v jednom 

procesu nebo v určité oblasti, nemůže nastat i někde jinde.  

Tento bod tedy slouží k prověření, zda se příčina, která byla identifikována, nemůže projevit i 

v dalších procesech, nebo u dalších dílů. Jedná se o prevenci výskytu vady v jiných oblastech. 

[12] 

Vhodným postupem pro zavedení preventivních opatření je zajištění, aby nehrozilo riziko 

dalšího výskytu. Je třeba zrevidovat, popřípadě upravit, sledovací systémy pro procesy a 

všechny dotčené procesní instrukce, příkladem může být FMEA, kontrolní plán, výkres, různé 

inspekční plány, postupy, zkušební a pracovní instrukce, směrnice, školení apod. [2, 5, 6]  

Získané poznatky z předcházejících bodů 8D reportu je třeba uchovat dostupné pro řešení 

dalších případných problémů, při zpracovávání podkladů pro nové projekty apod., aby bylo 

možné z nich čerpat a předcházet tak opakování stejné chyby. Pro tyto situace je vhodné 

zavést interní dokument pro předávání zkušeností, tzv. „lessons learned“, který bude sloužit 

právě k výše uvedenému účelu.  

10.1    Lessons learned 

Tento dokument by měl shrnout celou reklamaci. Je v něm uvedeno, v čem spočíval problém, 

jaké byly kořenové příčiny a následná nápravná opatření. Tento dokument je poté zaslán na 

všechna zainteresovaná oddělení, aby se pracovníci seznámili s problémem a s tím, jak byl 

vyřešen. Poté je vhodné dokument uchovávat na místě, kde bude přístupný všem 

pracovníkům, kteří by jej mohli využít pro svou práci. Tento soubor následně bude sloužit k 

předávání získaného „know how“ do nových projektů a procesů, stejně tak jako k předání 

informací sesterským závodům.  
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11    D8 - Závěr 8D a ocenění týmu 

Jakmile jsou všechny předcházející body 8D reportu splněny, kořenové příčiny jsou odhaleny, 

nápravná opatření k jednotlivým příčinám jsou definována a implementována, je ověřena 

jejich účinnost a popřípadě jsou zavedena preventivní opatření pro podobné projekty či 

procesy, může se přejít k uzavření 8D. 

K uzavření slouží právě bod D8.  

Vedoucí týmu svolá všechny, kteří se podíleli na řešení problému, a provede závěrečné 

hodnocení celého 8D reportu. Zhodnotí úspěšnost zavedených nápravných a preventivních 

opatření. Vyzdvihne zásluhy jednotlivých pracovníků a ocení jejich ochotu k přípravě na 

jednotlivé schůze a k řešení problému. 

V této fázi se také doporučuje provést sebehodnocení, kde tým ze svého pohledu zhodnotí 

úspěšnost a úplnost jednotlivých bodů 8D reportu. Často je formulář sebehodnocení součástí 

8D reportu, který je zaslán zákazníkem. 

Na konci schůze vedoucí týmu sepíše závěrečnou zprávu, kde zhodnotí celý 8D report a 

uvede, co se tým v rámci tohoto 8D naučil nového, v čem jsou vidět plusy řešení tohoto 

konkrétního problému a případné nedostatky a problémy při řešení. 

Po zhodnocení je celý 8D report vytištěn, podepsán řešitelským týmem a poslán na zákazníka 

s žádostí o uzavření. 

Termín, který je určen pro uzavření celého 8D, je obvykle 14 dní. Z různých důvodů může 

dojít k posunu termínu. V tomto případě musí být zákazníkovi poslána žádost o prodloužení 

termínu, jejíž součástí je zdůvodnění posunu, a vždy je nutné, nechat si toto prodloužení 

zákazníkem také odsouhlasit.  
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12     Implementace získaných informací do interního předpisu 

V rámci revize interní směrnice „Metoda 8D“ bylo zjištěno, že neodpovídá současným 

požadavkům zákazníků na vypracování 8D reportu. Proto bylo využito této práce k její 

aktualizaci. V dalších bodech tedy bude popsáno, jak byly upraveny jednotlivé kroky pro 

řešení problému za použití metody 8D. Směrnice „Metoda 8D“ viz příloha 1, který byla 

aktualizována za pomoci této práce, byla interně schválena a uvolněna do systému.  

 

 

12.1 Revize bodu D1  

V bodě D1 nebyl zcela jasně určen postup při jmenování týmu. Chyběla také informace o 

nutnosti jmenování patrona týmu.  

 

12.1.1 Revidovaná verze bodu D1 v interním předpise  

Technik se technické kontroly, ve spolupráci s vedoucím technické kontroly, zvolí malou 

skupinu lidí s dobrou znalostí procesů/ výrobků, s pravomocí a dovednostmi vyřešit problém 

a implementovat nápravné opatření. Tento tým může být v průběhu řešení rozšiřován o další 

členy tak, aby bylo možno vyřešit problém. Technik technické kontroly si ve spolupráci s 

týmem rozdělí role (vedoucí týmu, členové, zapisovatel,…). Zapisovatel zaznamená členy 

týmu. Vedoucí týmu je ve většině případů vedoucím střediska, kde vznikl problém. Patronem 

týmu musí být představitel managementu. 

 

 

12.2 Revize bodu D2 

Tento bod byl po revizi ponechán nezměněný. Odpovídal současným požadavkům na jeho 

obsah. 

 

12.3 Revize bodu D3 

V tomto bodě, v původním vydání směrnice, chyběly informace o konkrétních činnostech 

týkajících se skladových zásob, které jsou na straně dodavatele i zákazníka.  
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12.3.1 Revidovaná verze bodu D3 v interním předpise 

Do doby zavedení konečných nápravných opatření, je třeba zavést taková opatření (např. 

zablokování výroby, blokace vyrobených dílů, zastavení expedice, kontrola skladových zásob 

a rozpracované výroby, stažení kusů od zákazníka a kusů na cestě atd.), aby se jakékoli 

negativní vlivy nedotkly zákazníka. V případě zákaznické reklamace je nutné řešit se 

zákazníkem, jak bude nakládáno s díly u něj, či na cestě. Vždy je potřeba rozhodovat 

v koordinaci s pojišťovnou a pojistnými podmínkami. Nutnost spolupráce s odborem logistiky 

a nákupem u zákazníka. Například – musí být dohoda o stažení dílů či opravě s využitím 

schválených třídících firem zákazníkem. Tyto postupy musí být oboustranně validovány a 

nesmí dojít k zastavení ani ohrožení výroby u zákazníka. Musí být vytvořen přehled, kolik 

bylo pozastaveno, co se bude s pozastavenými kusy dít, určení osob zodpovědných za třízení, 

opravu, šrotaci jak na straně zákazníka, tak i u třídících firem, interních kusů – musí existovat 

záznamy o třízení a musí být rozhodnuto, co se bude dít s kusy, které jsou vyřazené. Pozor, 

musí být určeno také značení kusů v případě oprav a i vyřazovaných kusů. Hlavička 8D a 

Body D1 – D3 musí být vyplněny do 24 hodin a odeslány zákazníkovi, pokud se jedná o 

reklamaci zákazníka. 

 

 

12.4 Revize bodu D4 

V postupu pro vypracování bodu D4 chyběla informace o dvou směrech, na které se ptáme 

pomocí 5xProč (proč vada vznikla a proč nebyla detekována). Chyběla také nová informace o 

nutnosti nalezení technické a manažerské kořenové příčiny. 

 

12.4.1 Revidovaná verze bodu D4 v interním předpise 

Řešitelský tým provede prokazatelnou analýzu možných příčin problému. Při analýze jsou 

shromážděny a vyhodnoceny všechny dostupné údaje o problému a v případě potřeby je 

proveden dodatečný sběr dat a jejich vyhodnocení. Při analýze je nutné vypracovat Ishikawův 

diagram, který definuje všechny možné příčiny vady. Těmto vadám je nutné přiřadit význam, 

například pomocí Paretovy analýzy, poté vyselektovat ty nejvýznamnější. Tyto definované 

příčiny je nutné šetřit metodou 5Proč (5 x proč). Doporučuje se (u automobilových zákazníků 

musí být) použít pro tuto analýzu 2 směry, proč k vadě došlo a proč nebyla odhalena. Dále je 

nutné u těchto směrů vždy definovat technickou kořenovou příčinu (TRC) i manažerskou 
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kořenovou příčinu (MRC). Důležitou součástí tohoto kroku je ověření toho, že byla odhalena 

skutečná kořenová příčina, což by měla potvrdit vhodná analýza dat po ověřování (například 

výsledky zmetkovitosti). D4 musí být vyplněn do 48 hodin a odeslán zákazníkovi, pokud se 

jedná o reklamaci zákazníka. V případě, že není možné tento termín splnit, je nutné si 

odsouhlasit se zákazníkem posun termínu s jasným harmonogramem plnění. Musí být 

zpravidla vždy vysvětlen důvod posunutí. 

 

 

12.5 Revize bodu D5 a D6 

Bod D5 a D6 byly v původní verzi směrnice sloučeny v jeden. Tím došlo k nedostatečnému 

vysvětlení obou bodů a jejich splynutí dohromady. Byl podceněn význam obou částí 8D 

reportu. Došlo tedy k úplnému přepracování tohoto bodu a jeho rozdělení na dva. 

 

12.5.1 Revidovaná verze bodu D5 v interním předpise 

Výsledkem této páté fáze řešení problému by měla být volba všech možných nápravných 

opatření, která mohou problém odstranit. Vhodnou metodou pro toto hledání je metoda 

brainstorming. Zde je nutné uvést veškerá navrhovaná opatření, bez ohledu např. na jejich 

finanční náročnost, momentální schopnosti provést a podobně. Je nutné do opatření, která se 

nebudou realizovat, ve spolupráci s patronem týmu, uvést důvod, proč nebudou realizována 

(např. finanční náročnost, dobíhající projekt). Ta, která budou realizována, je nutné 

promítnout do bodu D6. U automobilových zákazníků je vyžadováno ke každému opatření 

uvést, ke které příčině je navázáno TRC nebo MRC. Je nutné dát si pozor, zda navrhované 

opatření nespadá do bodu č. 3, jako dočasné (například navaření lisovacího nástroje…). Po 

volbě opatření se doporučuje ověření, že nápravné opatření problém eliminuje. 

 

12.5.2 Revidovaná verze bodu D6 v interním předpise 

Výsledkem této šesté fáze řešení problému by měla být volba všech nápravných opatření, 

která budou realizována k odstranění kořenové příčiny. Je nutné naplánovat u těchto opatření i 

ověřování nápravného opatření. Například – zaveden manipulátor, předpokládá se, že bude 

naplánováno: část produkce bude ověřena např. 100% kontrolou. Zde je nutné vzít v úvahu, 

že pokud je již implementováno a ověřeno trvalé opatření, musí být uzavřena dočasná 

opatření – viz bod D3. 
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12.6 Revize bodu D7 

Bod D7, stejně jako bod D2, splňoval veškeré současné požadavky na svůj obsah. Proto byl 

také ponechán beze změn. 

 

12.7 Revize bodu D8 

V tomto bodě zcela chyběla informace o nutnosti dodržování termínu pro ukončení celého 8D 

reportu tak, jak je požadováno zákazníkem. Jinak bod D8 nevykazoval žádné odchylky od 

současných požadavků na svůj obsah. Jeho součástí byla také informace o ocenění výkonu 

pracovníků, což bývá často zapomínanou částí 8D. 

 

12.7.1 Revidovaná verze bodu D8 v interním předpise 

Vedoucí řešitelského týmu zde provede závěrečné hodnocení řešení problému a dostatečnosti 

přijatých nápravných či preventivních opatření pro zamezení opětovného výskytu problému. 

Podrobně uvede veškeré přílohy, které se k danému případu vztahují. Současně zhodnotí, zda 

je problém odstraněn, nebo je nutné pokračovat v jeho řešení a navrhne další postup. Po 

vyhodnocení 8D zajistí vedoucí týmu ověření jeho účinnosti a provede prezentaci průběhu, 

vyplnění formulářů, ověření účinnosti opatření a uzavření 8D ve spolupráci s vedoucím 

oddělení kvality, ředitel příslušné divize rozhodne o schválení uzavření řešení problému. 

Jedná-li se o reklamaci zákazníka, předá vedoucí oddělení kvality dokončené 8D 

stanovenému zástupci zákazníka. Uzavření 8D je vyžadováno do 14 dnů, v případě, že nelze 

dodržet termín, musí být důvod prodloužený znám. V případě, že se jedná o reklamaci 

zákazníka, je nutné vzájemné odsouhlasení o uzavření. 
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Závěr 

Celá bakalářská práce se zaměřila na popsání principu strukturovaného přístupu k řešení 

problémů formou 8D. 

Během literární rešerše bylo zjištěno, že literatury, zabývající se konkrétně touto, často 

využívanou, metodou, je velmi málo. Proto bylo při zpracování převážně čerpáno z praxe a ze 

zkušeností, získaných při komunikaci s jednotlivými zákazníky v rámci řešení problému 

pomocí 8D. 

Tato práce tedy byla pojata jako souhrn dostupných informací vzhledem k praktickým 

zkušenostem a bude použita pro účely přípravy interního školení ve firmě Linaset a.s. 

Současně sloužila jako podklad pro aktualizaci interního předpisu Metoda 8D. V práci byly 

zdůrazněny změny, které byly ve směrnici provedeny. Bylo uvedeno, co v jednotlivých 

krocích 8D chybělo a co bylo doplněno tak, aby byly splněny požadavky zákazníků.  
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1. Účel 

Účelem tohoto organizačního předpisu je stanovit proces řešení problémů významnějšího rozsahu, 

tedy problémů, jejichž řešení zpravidla nebývá v silách jednotlivce a jejichž řešení vyžaduje více času 

a případně i investici…. 

2. Oblast platnosti 

Ustanovení organizačního předpisu jsou závazná pro všechny pracovníky Linaset. 

3.    Pojmy, definice a zkratky 

3.1.     Definice 

Neshoda – nesplnění požadavků, potřeb nebo očekávání, které jsou stanoveny. 

8D - Report – je nástrojem komplexního řešení problémů významnějšího rozsahu, zpravidla se 

doporučuje 1 problém řešit jedním 8D 

 

3.2 Zkratky 

8D 8D report (záznam metody řešení problémů) 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – analýza možných vad a jejich následků (jedna 

z metod analýzy rizik) 
GŘ generální ředitel 
OP organizační předpis 
OTK odbor technické kontroly 
PV IMS představitel vedení pro IMS 
IMS integrovaný systém managementu  
LLC lesson learned card  
NO nápravné opatření 
PRO   preventivní opatření 

4. Pravomoci a odpovědnosti 
Generální ředitel odpovídá za: 

 schválení návrhu stanovených opatření v rámci přezkoumání vhodnosti, účinnosti a 
efektivnosti IMS vedením organizace 

Vedoucí OTK zodpovídá za: 

 vystavení 8D – Reportu při vadách produktů a zadání řešení v rámci reklamačního řízení, 
případně při závažných interních neshodách produktu dle požadavku ŘHV, ŘDB nebo ŘSV 

 evidenci vystavených 8D problému výrobků 
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 schválení ukončení řešení 8D (produkt) – rozhodnutí, že 8D je úplně a správně vyplněno a 
dořešeno, včetně ověření účinnosti, předložení ke konečnému schválení svému nadřízenému 

 zasílání zpráv o stavu řešení 8D zákazníkům dle požadovaných termínů 

 sledování plnění termínů jednotlivých fází řešení 8D s podporou SW Palstat –Reklamace. 

 předkládání zpráv svému nadřízenému o stavu řešení 8D  
Vedoucí útvarů zodpovídají za: 

 iniciaci vystavení 8D u závažných neshod produktu u ved. OTK (neshod procesu nebo 
systému řízení u PV IMS) 

 proškolení  podřízených  pracovníků s LLC, aktualizaci tohoto dokumentu, předávají e-mailem 
technikovi TK  

Vedoucí řešitelského týmu (leader…) zodpovídá za: 

 rozbor neshod, analýzu příčin, stanovení opatření k nápravě a preventivního opatření, 
ověření účinnosti přijatých opatření a jejich dokumentování u závažných neshod podle 
stanovené metodiky 

 prezentaci řešení problému (výrobku) včetně výsledků ověření účinnosti a vyplnění 8D 
vedoucí OTK ve stanovených termínech 

Patron (sponzor) týmu zodpovídá za: 

 podporu vedoucímu řešitelského týmu při zajišťování opatření k nápravě, projednání a 
prosazení nutných finančních a technických zdrojů, případně dalších opatření přesahujících 
pravomoci vedoucího řešitelského týmu 

Technik TK, který je v týmu řešení konkrétního 8D ,zodpovídá za  

 vypracování dokumentu LLC ke každé externí reklamaci a vyplnění všech předepsaných polí, 
(v případě, že nemůže nějaké pole vyplnit, uvede do pole důvod – proč)jakmile dojde 
k odsouhlasení nápravných opatření se zákazníkem v elektronické podobě, která musí 
odpovídat aktuálním verzi 8D. Dokument LLC je uložen v databázi – síťový disk 
G/public/divize správní/GR/řízení jakosti/8D/šablony/LLC . Po vyplnění dokumentu posílá e-
mailem, žádost na ved. útvarů k proškolení. 

 

5. Popis 
 

5.1 Zdroje použití týmového řešení problému 

„ 8D-Report“ vystavuje vedoucí OTK na základě následujících podkladů: 

 rozhodnutí generálního ředitele, 
 rozhodnutí PV IMS, 
 rozhodnutí Rady IMS, 
 požadavek vedoucích odborných útvarů, 
 problémy nedořešené v rámci NO nebo PRO, 
 problémy, které je nutno přímo řešit týmem bez předchozího NO nebo PRO - určuje PV 

IMS, 
 veškeré externí reklamace a upozornění na vadu od zákazníků 
 opakované nebo závažné interní problémy  

 

5.2 Zadávání týmového řešení problému 
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Týmové řešení problému zadává vedoucí OTK „ 8D-Reportem“ (např na formuláři č. P.5-3/020-

05/05).  

 

5.3 Realizace týmového řešení problému (metoda 8D) - (D0 – Popis problému) 

5.3.0 Identifikace důvodu vzniku 8D Reportu  

Technik TK vystaví hlavičku 8D Reportu: 

 číslo 8D 

 interní nebo externí 8D 

 zákazník, číslo zprávy zákazníka, ze dne 

 uvede, zda se jedná o řešení neshody vyplývající z reklamace, interního auditu, interní 
neshody nebo z jiného důvodu 

 k jakému výrobku / projektu se neshoda vztahuje 

 start 8D – jméno, datum 
 

5.3.1 Stanovení vedoucího řešitele a řešitelského týmu (D1 - Tým) 

Technik TK, ve spolupráci s ved. OTK, zvolí malou skupinu lidí s dobrou znalostí procesů/výrobků, s 

pravomocí a dovednostmi vyřešit problém a implementovat nápravné opatření. Tento tým může být 

v průběhu řešení rozšiřován o další členy tak, aby bylo možno vyřešit problém. 

Technik TK, ve spolupráci s týmem, si rozdělí role (vedoucí týmu, členové, zapisovatel,…). Zapisovatel 

zaznamená členy týmu.  

Vedoucí týmu je ve většině případů ved. střediska, kde vznikl problém 

Patronem týmu musí být představitel managementu. 

 
5.3.2 Podrobný popis řešeného problému (D2 – Popis problému) 

Řešený problém je třeba popsat co nejpřesněji - k tomu je třeba použít všechny dostupné informace. 

Problémy, které nelze slovně dostatečně popsat, je třeba doplnit popřípadě nákresem, či 

fotodokumentací apod., který bude přílohou „8D-Reportu. Tento krok definuje a zpracovává vedoucí 

týmu za spolupráce členů týmu. V rámci definice problému je nutné vyplnit: 

„Co“ – název dílu a číslo výkresu, index změn výkresu, přesný popis vady (např. fotodokumentace 

s lokalizací vady), zda se jedná o opakovanou vadu či nikoliv. V případě opakované vady uvést 

výrobek, kde se již vada opakovala. 

„Kde“ – místo detekce – proces, ve kterém byla vada zpozorována. 

„Kdy“ – uvedení data prvotního, popř. dalšího, zpozorování vady, do kolonky „Začátek poruchy“ 

uvést datum odhalení vady (interně / u zákazníka), do kolonky „Konec poruchy“ – uvést datum první 

shodné dodávky internímu / externímu zákazníkovi (datum doručení), do kolonky výrobní datum 

uvést datum výroby neshodného dílu. 
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„Kolik“ – do kolonky „kolik“ uvede celkový dotčený počet kusů, a pak podrobněji do kolonek „Začátek 

poruchy“ a „Konec poruchy“ uvede data, od kdy do kdy se mohly kusy vyrábět s touto vadou, dále 

počet dodaných, reklamovaných a vrácených dílů od zákazníka, celkový počet skutečně nalezených 

vadných dílů („celkový počet vadných interně“/ „celkový počet vadných externě“). Je třeba také 

zatrhnout, zda se jedná o opakovanou vadu („Opakovaná vada – Ano/Ne“) 

 

5.3.3 Okamžitá opatření (D3 – Okamžitá opatření) 

Do doby zavedení konečných nápravných opatření je třeba zavést taková opatření (např. zablokování 

výroby, blokace vyrobených dílů, zastavení expedice, kontrola skladových zásob a rozpracované 

výroby, stažení kusů od zákazníka a kusů na cestě atd.), aby se jakékoli negativní vlivy nedotkly 

zákazníka. 

V případě zákaznické reklamace je nutné řešit se zákazníkem, jak bude nakládáno s díly u něj, či na 

cestě. Vždy je potřeba rozhodovat v koordinaci s pojišťovnou a pojistnými podmínkami. Nutnost 

spolupráce s odborem logistiky a nákupem u zákazníka. Například – musí být dohoda o stažení dílů či 

opravě s využitím schválených třídících firem zákazníkem. Tyto postupy musí být oboustranně 

validovány a nesmí dojít k zastavení ani ohrožení výroby u zákazníka. 

Musí být vytvořen přehled, kolik bylo pozastaveno, co se bude s pozastavenými kusy dít, určení osob 

zodpovědných za třízení, opravu, šrotaci, jak na straně zákazníka, tak i u třídících firem, interních kusů 

– musí existovat záznamy o třízení a musí být rozhodnuto, co se bude dít s kusy, které jsou vyřazené. 

Pozor musí být určeno také značení kusů v případě oprav a i vyřazovaných kusů. 

 

Hlavička 8D a Body D1 – D3 musí být vyplněny do 24 hodin a odeslány zákazníkovi, pokud se jedná o 

reklamaci zákazníka. 

 

5.3.4 Stanovení příčin vad (D4 – Hlavní příčina) 

Řešitelský tým provede prokazatelnou analýzu možných příčin problému. Při analýze jsou 

shromážděny a vyhodnoceny všechny dostupné údaje o problému a v případě potřeby je proveden 

dodatečný sběr dat a jejich vyhodnocení.  

Při analýze je nutné vypracovat Ishikawův diagram, který definuje všechny možné příčiny vady. 

Těmto vadám je nutné přiřadit význam, například pomocí Paretovy analýzy a vyselektovat ty 

nejvýznamnější.  

Tyto definované příčiny je nutné šetřit metodou 5Proč (5 x proč) – (formulář viz příloha č.2a), 

Doporučuje se (u automobilových zákazníků musí být) použít pro tuto analýzu 2 směry, proč k vadě 

došlo a proč nebyla odhalena.  

Dále je nutné u těchto směrů vždy definovat technickou základní příčinu (TRC) i manažerskou příčinu 

(MRC). 
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Důležitou součástí tohoto kroku je vždy ověření toho, že byla odhalena skutečná kořenová příčina, 

což by měla potvrdit vhodná analýza dat po ověřování (například výsledky zmetkovitosti….). 

D4 musí být vyplněno do 48 hodin a odesláno zákazníkovi, pokud se jedná o reklamaci zákazníka. 

V případě, že není možné tento termín splnit, je nutné si odsouhlasit se zákazníkem posun termínu 

s jasným harmonogramem plnění. Musí být zpravidla vždy vysvětlen důvod posunutí. 

 

5.3.5 Stanovení a realizace opatření k nápravě (D5 – Možné trvalé opatření) 

Výsledkem této páté fáze řešení problému by měla být volba všech možných nápravných opatření, 

která mohou problém odstranit. Vhodnou metodou pro toto hledání je metoda brainstorming. 

Zde je nutné uvést veškerá navrhovaná opatření bez ohledu např. na jejich finanční náročnost, 

momentální schopnosti provést …. 

Je nutné do opatření, která se nebudou realizovat, ve spolupráci s patronem týmu uvést důvod, proč 

nebudou realizována, např. finanční náročnost, dobíhající projekt… 

Ta, která budou realizována, je nutné promítnou do bodu D6. 

U automobilových zákazníků je vyžadováno ke každému opatření uvést, ke které příčině je navázáno 

TRC nebo MRC. 

Je nutné dát si pozor, zda navrhované opatření nespadá do bodu č. 3 jako dočasné (například 

navaření lis. nástroje…). 

Po volbě opatření se doporučuje ověření, že nápravné opatření problém eliminuje. 

 

5.3.6. Implementace nápravných opatření a sledování jejich účinnosti (D6) 

Výsledkem této šesté fáze řešení problému by měla být volba všech nápravných opatření, která 

budou realizována k odstranění kořenové příčiny.   

Je nutné naplánovat u těchto opatření i ověřování nápravného opatření. 

Například – zaveden manipulátor, předpokládá se, že bude naplánováno: část produkce bude 

ověřena např. 100% kontrolou… 

Zde je nutné vzít v úvahu, že pokud již máme implementováno a ověřeno trvalé opatření, musí být 

uzavřena dočasná opatření – viz bod D3. 

   

5.3.7 Stanovení preventivních opatření (D7 - Preventivní opatření) 

V rámci řešení bodu D7 – Preventivní opatření, je vedoucím týmu, za spolupráce týmu, definována 

potřeba revizí souvisejících dokumentů (např. FMEA, Kontrolní plán, opětovné nebo nové proškolení 

atp.) Po provedení těchto revizí vedoucí týmu prověří jejich realizaci. 
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Odpovídajícími prostředky je třeba zamezit opakovanému výskytu problému a jeho příčinám. Jedná 

se o stanovení takových opatření, která zamezí opakovanému výskytu. Řešitelský tým zároveň 

prozkoumá, zda se stejný problém nemůže vyskytnout i u obdobných výrobků nebo procesů a jestliže 

je to možné, pak jejich výrobní položku uvede ve formuláři 8D a navrhne realizaci obdobných 

preventivních opatření i u nich. Tam, kde je to potřebné, zajistí vedoucí týmu vystavení návrhu na 

změnu technické dokumentace.  

Vedoucí týmu, za týmové spolupráce, stanoví veškerá preventivní opatření, včetně osob 

zodpovědných za jejich realizaci a osob zodpovědných za ověření jejich účinnosti a požadovaných 

termínů plnění. V rámci jednotlivých revizí 8D reportu doplní řešitel status plnění daných 

preventivních opatření. Po době potřebné pro ověření účinnosti realizovaných preventivních opatření 

vedoucí týmu nebo jím pověřený pracovník stanoví způsob ověření účinnosti a provede její 

vyhodnocení. Ověření účinnosti musí provádět osoba nezávislá na řešiteli. 

Je-li výsledek kontroly účinnosti negativní, musí se opětovně přejít k bodu D4 tohoto postupu. 

 

5.3.8 Vyhodnocení týmového řešení problému (D8 – Shrnutí a uzavření 8D) 

Vedoucí řešitelského týmu zde provede závěrečné hodnocení řešení problému a dostatečnosti 

přijatých nápravných či preventivních opatření pro zamezení opětovného výskytu problému. 

Podrobně uvede veškeré přílohy, které se k danému případu vztahují. 

Současně zhodnotí, zda je problém odstraněn, nebo je nutné pokračovat v jeho řešení a navrhne 

další postup. 

Po vyhodnocení 8D zajistí vedoucí týmu ověření jeho účinnosti a provede prezentaci průběhu, 

vyplnění formulářů, ověření účinnosti opatření a uzavření 8D ve spolupráci s ved. Vedoucím OTK, 

ředitel příslušné divize rozhodne o schválení uzavření řešení problému. Jedná-li se o reklamaci 

zákazníka, předá ved. OTK dokončené 8D stanovenému zástupci zákazníka. 

Uzavření 8D je vyžadováno do 14 dnů, v případě, že nelze dodržet termín, musí být důvod 

prodloužení znám. V případě, že se jedná o reklamaci zákazníka, je nutné vzájemné odsouhlasení. 

6. Dokumentace 
Tento organizační předpis podléhá dokumentační péči. Při každé změně je jeden výtisk archivován 

ještě minimálně po dobu 5 let na sekretariátu GŘ a u PV IMS. 

K dokumentaci této směrnice náleží 

 zpracovává archivuje doba archivace 

 8D – Report + přílohy OTK OTK 

Neomezeně elektronicky  

Vždy nutno přiložit finální verzi  8D reportu do 

Palstat -  modul reklamace 

 



 OP P.5 – 03 / 2016 
  Strana         51 / 7  

51 
 

7. Změnové řízení 
Změnové řízení tohoto organizačního předpisu je prováděno ve smyslu  OP M.1 – 01 – Tvorba a řízení 

organizačně řídících aktů. Za řádné provádění změnového řízení odpovídá PV IMS. 

Tento organizační předpis podléhá pravidelné revizi nejméně jedenkrát za dva roky. 

 

8. Rozdělovník 
1. GŘ Výtisk + elektronicky Palstat QSD 

2. PV IMS Výtisk + elektronicky Palstat QSD 

3. Všichni uživatelé Elektronicky Palstat QSD 

 

9. Související dokumenty 
- SM IMS PP II. - Opatření k nápravě a prevenci 
- SM IMS MP II. - Řízení systému managementu 

- OP P.3 - 01 - Řízení neshodného výrobku v HV 
- OP H.8 - 01 - Řízení nástrojárny 
- OP H.3 - 01 - Projektové řízení 

- OP M.5 - 01 - Příprava a průběh přezkoumávání systému managementu 

- OP P.5 – 01 - Opatření k nápravě 

- OP P.5 – 02 - Preventivní opatření 

 

10.  Přílohy 

  

1. 8D – Report – interní formulář 
2. a) formulář 5 x PROČ  

b) Řešení problému podle Ishikawova diagramu  

3. Přehled pracovníků útvaru … seznámených s OP P.5 – 03 
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ V ÚTVARU ............ SEZNÁMENÝCH S OP P.5-03  
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Rozdělovník výtisků -  distribuční záznam 

 Funkce   Převzal: Převzato dne: Vrátil:      Vráceno dne:      
GŘ – výtisk č 1 

    
PVIMS – výtisk č 2 
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