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Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je analýza současného systému řešení reklamací ve 

společnosti z oblasti automobilového průmyslu, definice slabých míst a následné 

definování návrhů na zlepšení. 

První část práce se věnuje rozboru současných poznatků o řešení reklamací jako 

představení jednotlivých systémů řízení kvality, dále pak řízení neshodných výstupů, 

vymezení pojmů souvisejících s reklamacemi a popisem jednotlivých nástrojů pro řešení 

zákaznických incidentů. 

Ve druhé části práce je představena organizace a její interní systém pro řešení 

zákaznických reklamací. Systém pro řešení reklamací má formu aplikace, kterou používají 

všechny závody v rámci koncernu. Na základě analýzy byla definována slabá místa této 

aplikace a následně byly definovány návrhy na zlepšení. 

Klíčová slova: systém řízení kvality, 0km reklamace, záruční reklamace, nástroje 

pro řešení reklamací, analýza, neshodný výrobek, automobilový průmysl 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyze the current system of solving 

complaints in the company from field of automotive industry, defining weak points and 

subsequently defining proposals for improvement. 

The first part of the thesis deals with the analysis of current knowledge of 

complaint handling as introduction of individual quality management systems, the 

management of non-conforming outputs, the definition of terms related to claims and the 

description of individual quality tools dealing with customer complaints. 

The second part of the thesis is the presentation of the organization and its internal 

system for solving customer complaints. The complaint handling system is in the form of 

an application, that is used by all organizations, which are part of concern. Based on the 

analysis, weaknesses in this application were defined and suggestions for improvement 

were subsequently proposed. 

Key Words: quality management system, 0km claims, warranty claims, tools for 

claims solving, analysis, nonconforming product, automotive industry 
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Úvod 

V rámci svého bakalářského studia posledního semestru na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě Ostrava jsem se rozhodl vypracovat závěrečnou práci na téma 

Analýza interního systému řešení reklamací v organizaci automobilového průmyslu. 

Jasným důvodem, proč jsem si vybral dané téma je, že aktuálně pracuji právě 

ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Společnost VALEO Autoklimatizace 

k.s., kterou jsem se rozhodl popisovat, působí zejména jako přímý dodavatel (Tier 1) pro 

přední automobilové společnosti, v některých případech jako subdodavatel (Tier 2). 

Výše uvedené téma bakalářské práce jsem zvolil jakožto zástupce oddělení kvality 

organizace VALEO z důvodu bližšího popsání fungování společnosti v rámci řešení 

kvalitativních problémů, přesněji řečeno zákaznických reklamací.  

V jistém úhlu pohledu se řešení jednotlivých zákaznických incidentů může podobat 

řešením, která používají i ostatní společnosti v oblasti automobilového průmyslu, jelikož 

jednotlivé metody a nástroje pro řešení zákaznických reklamací nejsou žádným 

tajemstvím, a v dnešní moderní době je jejich obsah dobře dostupný. Ostatně jednotlivým, 

již známým nástrojům a metodám, ve kterých vidím paralelu s interním nástrojem 

užívaným společností VALEO, se věnuji ve své teoretické části bakalářské práce. V části 

praktické se věnuji detailnějšímu popisu fungování interního systému pro řešení 

kvalitativních problémů. 

   Cílem mé bakalářské práce je popsat unikátní systém fungující v rámci všech 

celosvětově působících závodů, které spadají pod koncern VALEO, analyzovat současný 

stav, odhalit slabá místa systému a následně definovat návrhy na zlepšení. 
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1 Rozbor současných poznatků o řešení reklamací 

1.1 Systémy řízení kvality 

Velmi intenzivním rozvojem prošly systémy zabezpečování kvality v minulém 

století. V jeho časové ose lze rozeznat několik odlišných stádií, znázorněných na obrázku 

1. [6] 

 

Obr. 1: Historické milníky managementu kvality ve 20. století [6] 

Takzvaný model řemeslné výroby byl postaven na tom, že dělník (např. obuvník) 

přicházel velmi často do přímého styku se zákazníkem, od kterého si vyslechl jeho 

požadavky, a ty se snažil splnit. Výhodou zde byla okamžitá zpětná vazba od zákazníka, 

známou nevýhodou nízká produktivita práce. [9] 

Právě snahy o zvýšení produktivity vedly ve dvacátých letech minulého století 

k postupnému zvyšování objemů výroby pomocí prvních výrobních linek. Z dělnických 

profesí začaly být vyčleňovány speciální funkce technických kontrolorů. Byli to obvykle 

nejzkušenější (a tedy i dobře placení) pracovníci, na jejichž bedrech spočívala 

i odpovědnost za kvalitu. Výraznou nevýhodou modelu s technickou kontrolou pak byla 

skutečnost, že výroba i další skupiny pracovníků začaly mít pocit, že péče o kvalitu není 

součástí jejich povinností. [6] 
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Když se ve třicátých letech zásluhou Američanů Romiga a Shewharta objevily 

první statistické metody kontroly, zrodil se model výrobních procesů s výběrovou 

kontrolou. Ten se v civilní sféře prosadil výrazněji až po druhé světové válce zejména 

v Japonsku při masivním zavádění statistické regulace a statistické přejímky. [9] 

Japonci však svou snahu o statistické řízení procesů rozšířili i na další oblasti 

činností podniků, včetně předvýrobních etap. Zrodil se tak základ skutečných moderních 

systémů kvality, označovaný jako Company Wide Quality Control (CWQC). [9] 

Dalším propracováváním tohoto přístupu došlo k prvním pokusům o totální 

management kvality (TQM), který představuje i v současnosti dynamicky se vyvíjející 

koncepci. V r. 1987 vstoupily na scénu kvality normy ISO řady 9000, snažící se 

o rozsáhlou dokumentaci všech podnikových procesů. [9] 

Kromě norem ISO řady 9000 postupem času začaly hrát důležitou roli v životě 

mnohých organizací na celém světě i další podobné standardy, zabývající se systémy 

environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Koncem minulého století tak byly položeny pragmatické základy integrace těchto systémů. 

[6] 

Pochopení tohoto vývoje je nezbytné pro porozumění přítomnosti managementu 

kvality. V současné době se ve světovém měřítku vykrystalizovaly tři základní koncepce 

managementu kvality – viz obrázek 2: 

· koncepce odvětvových standardů 

· koncepce ISO 

· koncepce TQM 

 

Obr. 2: Koncepce managementu kvality [6] 
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1.1.1 Koncepce odvětvových standardů 

Tato koncepce je historicky nejstarší, byť dnes leží z hlediska své náročnosti mezi 

koncepcí ISO a TQM. Už v sedmdesátých letech minulého století si totiž mnohé korporace 

uvědomovaly vnitřní potřebu vytváření systémových přístupů k managementu kvality. 

Požadavky na tyto systémy zanesly do norem, které měly a mají i dnes platnost v rámci 

jednotlivých odvětví. [6] 

Z konkrétních odvětvových standardů můžeme jmenovat: GMP (Good 

Manufacturing Practice), které se užívaly ve farmaceutických výrobách, ASME pro oblast 

těžkého strojírenství, HACCP pro oblast potravinářství, AQAP řada 2100, která se 

soustředí na řízení kvality u dodavatelů pro armády členských zemí NATO apod. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout zmínit moderní a v rámci České republiky jeden 

z nejpoužívanějších standardů, z důvodu postavení průmyslu v naší zemi, a tím je norma 

IATF 16949:2016, jenž je určená pro systémy managementu kvality v automobilovém 

průmyslu. Na obrázku 2 je ještě uvedena předchozí norma, a to konkrétně ISO/TS 16949, 

která byla nahrazena právě novým standardem IATF 16949. 

Všeobecně je možné konstatovat, že současné odvětvové standardy mají tyto 

základní charakteristiky: respektují platnou strukturu požadavků normy ISO 9001, kterou 

však obohacují o mnohé další požadavky; vymezují speciální požadavky, které jsou 

typické pro dané odvětví; nejsou generické na rozdíl od norem ř. 9000; vyžadují speciální 

postupy certifikace systému managementu, které jsou mnohem náročnější než certifikace 

podle normy ISO 9001; některé odvětvové standardy už v sobě zahrnují i požadavky na 

ochranu životního prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců, čímž berou ohled i na jiné 

zainteresované strany, než jsou externí zákazníci. [6] 

1.1.2 Koncepce ISO 

V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem, 

které se souborně zabývaly požadavky na systém managementu kvality. Tyto normy 

nesoucí označení ISO řady 9000 vstoupily velmi razantně do obchodních vztahů na celém 

světě. [6] 

Normy ISO ř. 9000 mají generický (univerzální) charakter, tzn. že jejich aplikace 

nezávisí ani na charakteru procesů, ani na povaze výrobků. Jsou použitelné jak ve 

výrobních organizacích, tak i v podnicích služeb, v organizacích veřejného sektoru apod., 

a to bez ohledu na jejich velikost. Normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, ale pouze 

doporučující. Až v okamžiku, kdy se dodavatel zaváže odběrateli, že u sebe aplikuje 
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systém managementu kvality podle těchto norem, stává se tato norma pro daného 

producenta závažným předpisem. Určitou výjimkou jsou dodavatelé výrobků tzv. 

regulované sféry, u kterých je certifikace podle normy ISO 9001 závazná. [6] 

Soustava norem ISO řady 9000 se skládá z celkem 4 norem: 

· ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

· ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky 

· ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality 

· ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu kvality a systémů 

enviromentálního managementu 

Pojetí norem ISO 9000 a ISO 9004 vypovídá o tom, že systémy řízení kvality jsou 

soustavou na sebe navazujících procesů.  

Organizace musí být schopna uskutečňovat procesy, jež realizují požadavky 

zákazníků, do podoby produktů splňujících tyto požadavky. Tyto procesy tzv. realizace 

produktů musí být plánovány, zabezpečeny odpovídajícími zdroji a řízeny s uplatněním 

zpětné vazby od zákazníků. Zpracovaná data z různých měření a monitorování jsou pak 

používána vrcholovým vedením k rozhodování směřujícímu k dalšímu zlepšování a rozvoji 

systému managementu kvality. Vrcholové vedení také dává organizaci strategii a politiku 

v oblasti kvality a přijímá závazek k osobní angažovanosti při snaze naplňovat požadavky 

zákazníků. [6] Grafické zobrazení procesního přístupu ve formě tzv. procesního modelu je 

možné vidět na obrázku 3. 

 

Obr. 3: Procesní model systému managementu kvality v koncepci ISO [6] 
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1.1.3 Koncepce TQM 

Koncepce odvětvových standardů a koncepce ISO jsou také často popisovány jako 

tzv. preskriptivní, což znamená, že jejich jednotlivé prvky jsou předepsány kapitolami 

příslušných standardů. [6] 

Vedle těchto modelů managementu kvality organizací (limitovaných právě pojetím 

a rozsahem požadavků příslušných norem) existuje už poměrně dlouho přístup označovaný 

jako Total Quality Management (TQM). Koncepce TQM byla formulována během druhé 

poloviny dvacátého století zejména v Japonsku, následně v USA a Evropě. TQM je velmi 

otevřenou filozofií managementu organizací. Na podporu TQM byly vyvinuty různé 

modely, dnes označované nejčastěji jako modely excelence organizací. V Evropě je 

nejrozšířenější a velmi respektovaný EFQM Model Excelence, vyvinutý a propagovaný 

Evropskou nadací pro management kvality (EFQM). Jako excelence je přitom chápáno 

vynikající působení organizace v oblasti řízení i dosahovaných výsledků. [6] Model 

excelence EFQM z poslední revize normy ISO 9001:2015 je na obrázku 4.  

 

Obr. 4: Model excelence EFQM 2013 [11] 

Model Excelence EFQM má 9 základních kritérií: od kritéria 1 – Vedení až po 

kritérium 9 – Klíčové výsledky výkonnosti. Ta jsou dále členěna celkem na 32 dílčích 

kritérií. Prvních pět kritérií je označováno jako „Nástroje a prostředky“, protože poskytují 

návod na to, jak lze dosahovat nadprůměrných výsledků. Dosahované výsledky jsou pak 

posuzovány ve zbylých čtyřech kritériích. 
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Model Excelence je v praxi aplikován ve třech základních směrech [9]: 

· Slouží jako inspirace pro ty organizace, které hledají cestu k dalšímu rozvoji svých 

manažerských systémů. 

· Je používán jako báze pro oceňování těch organizací ve výrobním i veřejném 

sektoru, které se ucházejí o tzv. Cenu Excelence EFQM nebo její národní 

ekvivalenty. V ČR je tímto ekvivalentem Cena České republiky za kvalitu. 

· Pro účely tzv. sebehodnocení, tj. systematického a všezahrnujícího procesu 

odhalování silných stránek a příležitostí ke zlepšení. 

1.2 Řízení neshodných výstupů, odpovědnost za výrobek 

Dodavatelé do automobilového průmyslu se řídí odvětvovým standardem pro 

systém řízení kvality IATF 16949. Tato norma systému managementu kvality pro 

automobilový průmysl spolu s příslušnými specifickými požadavky zákazníka 

automobilového průmyslu, s požadavky ISO 9001:2015 a ISO 9000:2015 stanovuje 

základní požadavky na systém managementu kvality pro organizace zajišťující sériovou 

výrobu a výrobu náhradních dílů pro automobilový průmysl. Tuto normu systému 

managementu kvality pro automobilový průmysl nelze považovat za samostatnou normu 

systému managementu kvality, ale je třeba ji chápat jako dodatek k ISO 9001:2015 a spolu 

s touto normou ji používat. IATF 16949:2016 (1.vydání) představuje inovativní dokument 

vzhledem k jeho silné orientaci na zákazníka se začleněním řady předchozích specifických 

požadavků zákazníka. [12] 

Řízení neshodných výstupů je v normě řešeno v kapitole 8.7 a udává, že organizace 

musí zajistit, aby výstupy, které nejsou ve shodě s požadavky, byly identifikovány 

a řízeny, aby se zabránilo jejich nezamýšlenému používání nebo dodání. Organizace musí 

přijmout odpovídající opatření vyplývající z charakteru neshody a jejího vlivu na shodu 

produktů a služeb. To musí rovněž platit pro neshodné produkty a služby zjištěné po 

dodání produktů, během nebo po poskytování služeb. [11] 

Organizace se musí zabývat neshodnými výstupy jedním nebo několika z dále 

uvedených způsobů [11]: 

a) náprava 

b) oddělení, zadržení, vrácení nebo pozastavení poskytování produktů a služeb 

c) informování zákazníka 

d) získání oprávnění pro přijetí na základě výjimky 
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Dále jsou v IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015 stanoveny požadavky na řízení 

neshodného produktu, řízení podezřelého produktu a v kapitole 10.2 se ještě vrací 

k neshodě a nápravnému opatření, řešení problémů, ochraně proti chybám a např. 

stížnostem zákazníka a analýze poruch ve fázi užití. 

1.2.1 Role stížností a reklamací v systémech kvality 

Každý z nás má už nejednu osobní zkušenost s řešením stížností, resp. reklamací 

a nutno podotknout, že tyto zkušenosti jsou často dalece vzdáleny principům účinného 

managementu kvality, zejména principu zpětné vazby. Vrácené zboží a stížnosti jsou 

nejhorším projevem nefunkčnosti systému kvality. Je přitom zajímavé, že příčiny 

reklamací jsou často vyvolány nevýrobními činnostmi dodavatele, tj. špatnou prací odbytu, 

účtáren apod. [9] 

Stížnosti a reklamace budou nesporně součástí života firem i v budoucnosti, a tak 

by měly být v systémech kvality rozvíjeny takové aktivity, aby jim bylo možno 

v maximální míře předejít (viz např. koncepce včasné výstrahy), resp. zákazníkům vyjít 

maximálně vstříc. [9] 

Za stížnost bychom měli považovat jakoukoliv kritiku nebo podnět zákazníka, 

vyplývající z jeho bezprostřední negativní zkušenosti s využitím výrobku nebo služby. Ne 

vždy je možné stížnosti vyřešit okamžitě (např. stížnosti cestujících na malou návaznost 

železničních spojů), měly by však vždy být dodavatelem přijímány s povděkem jako 

inspirace pro další zlepšování. Reklamace můžeme na druhé straně považovat za projev 

nejvyšší nespokojenosti zákazníka, vyjádřený oficiální (písemnou) formou a vyžadující 

individuální a okamžité řešení pomocí náhradního plnění, opravy apod. [9] 

1.2.2 Typy reklamací v automobilovém průmyslu 

V rámci automobilového průmyslu existují dvě hlavní kategorie, pomocí kterých 

můžeme zákaznické reklamace členit, a to na tzv. „0km reklamace“ neboli reklamace 

nultého kilometru a na tzv. „Field claims“ neboli reklamace z pole (záruční reklamace). 

· 0km reklamace 

Jedná se o typ reklamace týkající se problému s funkčností případně vzhledovými 

vadami, které jsou zjištěny během nebo bezprostředně po montáži dodaného dílu. V tomto 

případě je zapotřebí okamžité reakce a zjištění původu závady na díle, abychom mohli 

zajistit zabezpečené dodávky zákazníkovi. Pokud je závada zjištěna na straně dodavatele, 
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znamená to třídění skladu hotových výrobků nejen u výrobce, ale také u zákazníka. Dále je 

třeba zajistit dlouhodobá opatření proti výskytu závady. 

· Reklamace z pole (záruční reklamace) 

Reklamace týkající se výrobků, které jsou zjištěny poté, co byly produkty 

používány ve vozidlech na silnici. Tuto reklamaci může výrobce obdržet během záruční 

doby, která je stanovena ve smlouvě se zákazníkem. Po obdržení této reklamace je 

zapotřebí provést analýzu, která prokáže příčinu neshody, případně zjistí, že díl je 

v pořádku nebo byl poškozen mechanicky nebo nesprávným používáním koncovým 

zákazníkem. Některé závažné závady se mohou projevit až během provozních podmínek, 

jako jsou např. vibrace, zvýšené teploty atd. V těchto případech je také velmi důležité 

zajistit opatření již v sériové výrobě. 

Dalšími typy reklamací mohou být logistické, kdy závada vzniká během přepravy 

výrobku k zákazníkovi, nebo také interně zjištěné neshody, kdy jsou objeveny neshody 

přímo ve výrobě, a tedy nebyly odeslány k zákazníkovi. 

1.2.3 Odpovědnost za výrobek 

Pojem „odpovědnost za výrobek“ se v posledních letech chápe jako ručení za škody 

způsobené vadným výrobkem uvedeným do prodejní sítě. [9] 

V Evropě sehrává v této oblasti rozhodující roli Směrnice 85/374/EEC 

o odpovědnosti za vadné výrobky, přijatá Evropským společenstvím už v roce 1985, která 

přiřazuje tuto odpovědnost výrobcům, stejně jako povinnost nahradit škody. Na naše 

poměry nezvyklá výše těchto náhrad vytváří velmi silný ekonomický tlak na všechny 

výrobce, čímž do určité míry naplňuje i princip prevence. Směrnice jednoznačně deklaruje, 

že výrobce nebo ten, který se za výrobce prohlásí (např. tím, že na výrobku uvede svou 

značku), nese odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. [9] 

K uplatnění nároku na odškodnění pak poškozenému postačuje, když prokáže 

existenci vady, vznik škody a souvislost mezi vadou a škodou. Výrobce se může vyvázat 

z odpovědnosti pouze v několika případech jako např. že výrobek neuvedl na trh, 

neexistenci vady v okamžiku uvedení na trh, stav techniky v době uvedení do oběhu 

neumožňoval detekci vady apod. [9] 

Směrnice 85/374/EEC tak velmi výrazně posiluje postavení zákazníků a pro 

výrobce znamená, že vymáhání náhrad může znamenat velmi vážné ekonomické 

problémy. I v tomto případě můžeme konstatovat, že účinný management kvality 
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realizovaný v celém podniku je mimořádně cenným pomocníkem vrcholovému vedení při 

snižování rizik tohoto typu. [9] 

1.3 Nástroje pro řešení reklamací v automobilovém průmyslu 

V automobilovém průmyslu se nejčastěji využívá pro řešení a předcházení 

kvalitativním problémům několik základních nástrojů a metod, které jsou obecně 

používány ve většině organizací.  

1.3.1 8D Report 

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro řešení kvalitativních problémů, zejména 

zákaznických reklamací je 8D report. Tento tiskopis je vyžadovaný téměř všemi zákazníky 

pohybujícími se v automobilovém průmyslu, ať už se jedná o přímé automobilky nebo 

jednotlivé dodavatele, kteří mohou vystupovat jako zákazníci pro své vlastní dodavatele. 

Z tohoto důvodu je větší pozornost věnována právě tomuto nástroji. 

Zkratka 8D se používá pro označení osmi disciplín. Součástí metody jsou všechny 

významné aspekty řešení problémů a jejich managementu, uspořádané do jediného 

strukturovaného procesu. Proces řešení problémů metodou 8D se využívá k identifikaci, 

nápravě a odstraňování problémů. Jde o metodu, jejíž podstatou je standardizovaný postup 

kladoucí důraz na fakta, a také slouží ke zlepšování produktů a procesů. Metoda cílí na 

původ problému a stanovení jeho základní příčiny.  [1] 

Historie 

Vláda Spojených států poprvé standardizovala proces 8D během druhé světové 

války. Tehdy ho označovala jako armádní směrnici 1520: „Nápravná opatření a likvidace 

neshodného materiálu“. [1] 

V šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století metodu zpopularizovala 

společnost Ford Motor Company. Metoda 8D se kromě automobilového průmyslu 

a montáže stala normou všude tam, kde je nezbytný komplexní a strukturovaný přístup 

k řešení problémů. [1] 

Jednotlivé kroky metody 8D 

· D1 – Týmový přístup 

· D2 – Popis problému 

· D3 – Implementace a ověření dočasného opatření k zamezení škod 

· D4 – Analýza základní příčiny 
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· D5 – Stanovení trvalého nápravného opatření 

· D6 – Implementace trvalého nápravného opatření a potvrzení jeho funkčnosti 

· D7 – Zabránění opětovného výskytu problému 

· D8 – Uzavření problému a ocenění zásluh 

V příloze 1 je možné vidět formulář, pomocí kterého můžeme uskutečnit 8D 

metodu v praxi.  

Popis jednotlivých kroků metody 8D 

Podstatou metody 8D jsou týmy vzájemně spolupracující na vyřešení problému 

pomocí strukturovaného osmi krokového procesu. Jednotliví členové týmu vnášejí do 

společné práce pestrou škálu dovedností a zkušeností. Spojí-li své síly lidé, kteří 

předkládaným informacím a náhledům na věc rozumí, podaří se obvykle problém vyřešit. 

[1] 

· D1 – Týmový přístup 

V prvním kroku 8D reportu neboli v D1 je podstatné zapsat všechny zástupce 

jednotlivých oddělení, kteří se budou na vyřešení problému podílet. V ideálním případě 

vypsat jednotlivá jména, funkce a kontakt v podobě telefonního čísla či emailového 

kontaktu. Nad všemi akcemi, vedoucími k vyřešení problému, by měl dohlížet vedoucí 

týmu, kterého můžeme označit jako „vlastníka problému“. Obvykle jím bývá člověk 

pracující na pozici zákaznického kvalitáře. 

· D2 – Popis problému 

Dobře formulovaný popis problému je jasná, přesná a na více pohledech se 

zakládající definice problému, vytvořená s pomocí informací získaných z co možná 

největšího množství zdrojů. [1] 

Čím podrobnější dobře formulovaný popis problému je, tím snazší bude pro jeho 

čtenáře pochopit směr vašeho uvažování. Pro budoucí potřebu je dobré zaznamenat 

i okrajovější nebo techničtější detaily, které jsou sice zřejmé v době řešení problému, 

s odstupem času mohou ale být zapomenuty. [1] 

Správný popis problému může usnadnit práci někomu, kdo bude v budoucnu řešit 

stejný problém a bude tak moci těžit z poznatků, uvedených v sekci D2. Jako ideální popis 

problému může sloužit nástroj, který je uveden v bodě 1.3.2. s názvem 5W2H. 
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· D3 – Implementace a ověření dočasného opatření k zamezení škod 

V tomto kroku je vhodné zavést okamžité opatření k minimalizaci škod a izolaci 

negativních dopadů vedoucích k reportovanému problému od zákazníka do doby, než bude 

implementováno nápravné opatření. Účinnost okamžitého opatření je potřeba ověřit. [2] 

Okamžité opatření musí být provedeno do 24 hodin, někdy do 48 hodin. Mezi 

dočasná opatření můžeme zařadit okamžité informování do výroby, zastavení výroby 

a třídění hotových výrobků jak v našem závodě, tak u zákazníka, zjištění, kolik 

nezkontrolovaných výrobků je právě na cestě k zákazníkovi, zavedení vstupní kontroly atd. 

Hlavním cílem D3 je zajištění výroby tak, aby k zákazníkovi nemohly odejít další 

neshodné výrobky a zaopatřit kvalitu všech ostatních dodávek. Následně zákazníka 

informujeme, od jakého data nehrozí výskyt špatných dílů, a jak bude zabezpečená 

dodávka označena. 

· D4 – Analýza základní příčiny 

Každý problém může mít jednu, nebo více možných příčin. U každé možné příčiny 

je nutné určit příčinu základní. Ne vždy odstranění možné příčiny zabrání opakovanému 

výskytu problému. 

Možná příčina => na základě znalostí nebo zkušeností určená skutečnost, jejímž 

odstraněním nebo změnou lze případně odstranit odchylku od normy. 

Základní příčina => symptom nebo faktor, jehož odstranění trvale napraví 

odchylku od normy pracovního procesu, činnosti nebo postupu. [1] 

Možností, jak zjistit základní příčinu problému, je více. Chybovost reklamovaného 

výrobku či procesu můžeme analyzovat např. pomocí diagramu možných příčin 

a následků, tzv. Ishikawova diagramu, nebo pomocí metody 5x proč, která u jednotlivé 

možné příčiny vytváří řetězec otázek „proč?“. Další možnou metodou pro odhalení 

základní příčiny může být metoda FTA, tzv. strom analýzy poruch. Důležité je také ověřit, 

zdali metoda FMEA, která je popsána v bodě 1.3.3, zohledňuje možný výskyt dané vady 

a zdali pro toto selhání máme nastavenou dostatečnou detekci problému.  

Stanovit základní příčiny problému můžeme tehdy, pokud dokážeme problém 

odstranit, a následně jej dokážeme vyvolat zpět a defekt znovu potvrdit. Tomuto procesu 

říkáme reprodukce defektu.  

V neposlední řadě je důležité se zaměřit na slabé místo v organizaci, které umožnilo 

odeslání neshodného dílu k zákazníkovi, tzv. „escape point“ neboli bod úniku.  
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· D5 – Stanovení trvalého nápravného opatření 

Pokud se nám nepodařilo určit základní příčinu v D4, není možné vypracovávat 

bod D5 – Stanovení trvalého nápravného opatření. 

Úkolem pro sestavený tým je najít to nejvhodnější nápravné opatření, které by mělo 

být ověřeno jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. Tímto ošetříme jejich 

účinnost. V případě, že účinnost nebyla 100 % úspěšná, je třeba stanovit jiné trvalé 

opatření, a to do doby, než jeho účinnost bude potvrzena. 

Jako jednou z metod pro navržení trvalého nápravného opatření může sloužit 

brainstorming, což je technika pro generování co nejvíce nápadů na dané téma. 

Z hlediska cyklu PDCA (Plánuj – Udělej – Ověř – Zaveď) je výše uvedené krokem 

P (plánuj). Ostatní kroky jsou uvedeny v oddílu D6. [1]  

· D6 – Implementace trvalého nápravného opatření a potvrzení jeho funkčnosti 

Tato část 8D reportu se zabývá procesem přijetí trvalého nápravného opatření. 

V rámci cyklu PDCA předmětem D6 jsou zbývající kroky cyklu, tedy Udělej, Ověř 

a Zaveď. [1] 

Opatření, které uvedeme do výroby poté oznámíme zákazníkovi. Přesněji o jaký typ 

nápravného opatření se jedná, a kdy bylo opatření implementováno. V případě, že 

implementace nápravného opatření si vyžádá delší časový úsek, je nutné se zákazníkem 

sdílet tzv. akční plán, jehož obsahem jsou jednotlivé akce, které vedou ke splnění 

implementace finálního nápravného opatření, kdo je za jednotlivé akce zodpovědný, lhůty 

pro dokončení úkolů a termín jejich skutečného dokončení. Než bude akční plán naplněn, 

dodávky k zákazníkovi jsou zabezpečeny dočasným opatřením z kroku D3. 

· D7 – Zabránění opětovného výskytu problému 

V D7 se bavíme zejména o prevenci opakovaného výskytu problému. Pomocí 

informací získaných v průběhu procesu 8D je nutné identifikovat ty oblasti, procesy a časy, 

kde by se pravděpodobně mohl vyskytnout podobný problém, nebo které jsou k výskytu 

podobného problému náchylné. [1] 

Pro zamezení opětovného výskytu problému v ostatních procesech je vhodné 

zkontrolovat a aktualizovat dokumentaci související s daným procesem jako např. FMEA, 

výkresy, pracovní postupky atd. 
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· D8 – Uzavření problému a ocenění zásluh 

Pro uzavření finální verze 8D reportu je zapotřebí splnění následujících podmínek: 

prokázání příčiny defektu, zavedená opatření jsou účinná a zavedená okamžitá opatření se 

zrušila a prevence pro opětovný výskyt byla definována. V případě, že zákazník nemá 

žádné dodatečné požadavky a žádný z bodů nerozporuje, můžeme 8D report považovat za 

úspěšně uzavřený. 

V posledním kroku je cílem ocenit zásluhy těch, kteří se na vyřešení problému 

podíleli. Formální pochvalou navíc členy týmu vyvedeme z pocitu, že jen anonymně dřou, 

naopak budou cítit, že něčeho dosáhli. Naučíme-li se členy týmu řešitelů oceňovat za 

každý problém, který vyřeší, stane se snaha o řešení problémů součástí jejich vzorce 

chování. [1] 

1.3.2 5W2H 

5W2H je matoucí a komplikovaný název, ale je zajímavé znát koncept této metody. 

Analýza 5W2H je založena na 5W a 2H. 5W představuje anglická slova what (co), why 

(proč), who (kdo), when (kdy) a where (kde). 2H představují slova how (jak) a how many 

(kolik). 

Zjednodušeně řečeno, metoda 5W2H je výkonný a efektivní nástroj pro správu, 

který pomáhá manažerům odhalit základní příčinu konkrétního problému. Tento přístup 

k řešení problémů je jednoduchý a snadno použitelný. [3] 

V tomto dynamickém globálním podnikovém prostředí je důležitá rychlá a aktivní 

komunikace, protože organizace čelí obrovským ztrátám v případě chyb v přenosu 

informací. Proto je tato metoda vytvořena tak, aby zajistila bezpečnost před těmito 

ztrátami. Všechny otázky v této analýze 5W2H pomáhají zcela objasnit situaci. [3] 

Řešení problémů je provedeno prostřednictvím důkladné analýzy a umožňuje 

ostatním prověřit myšlenkový proces. Ve srovnání s ostatními metodami řízení pro řešení 

problémů je tento nástroj jednoduchý, komplexní a dynamický, stejně jako časově 

efektivní. Umožňuje včasné úpravy a úpravy po provedení akčního plánu. Tento přístup je 

užitečný jak pro podniky, tak pro problémy na jednotlivých úrovních. [3] 

Tato metoda může být například součástí 8D reportu. V sekci D2, kde má být 

problém co nejpřesněji popsán, můžeme jednoduše a efektivně tuto metodu využít. 

Jak používat metodu 5W2H je možné vidět na obrázku 5. 
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Obr. 5: Metoda 5W2H 

1.3.3 FMEA 

Podstatou metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), analýzy možných 

způsobů a důsledků poruch, je odhalení a definování všech reálných a možných způsobů 

selhání, jejich příčin a důsledků včetně kvantifikace rizika – tzv. určení míry rizika či 

rizikového čísla. Na analýzu pak navazují návrhy a realizace účinných opatření směřujících 

k dalšímu zlepšování. [4] 

Použitím FMEA by se mělo zajistit, že se pozornost bude věnovat každému 

komponentu (prvku) v rámci produktu nebo montážní sestavy. Velkou prioritou by měly 

být kritické a s bezpečností související komponenty nebo procesy. [5] 

FMEA je důležitou činností v každém podniku. Vzhledem k tomu, že vypracování 

FMEA je víceoborovou činností ovlivňující celý proces realizace produktu, musí být její 

realizace dobře naplánována tak, aby byla v plném rozsahu účinná. Pro vypracování 

FMEA je důležitá angažovanost vlastníka procesu a vrcholového vedení. [5] 
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FMEA by se neměla považovat za jednorázovou událost, nýbrž za dlouhodobé 

pracovní nasazení, které doplňuje vývoj produktu a procesu zajišťující hodnocení možných 

poruch a přijímání opatření pro zmírňování jejich rizik. [5] 

Historie FMEA 

Metoda FMEA byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA a byla 

původně určena pro analýzy spolehlivosti složitých systémů v kosmickém výzkumu (byla 

vyvinuta organizací NASA pro projekt Apollo) a jaderné energetice. Velmi brzy se jí však 

začalo využívat k prevenci výskytu neshod v dalších oblastech, přičemž k největšímu 

rozšíření došlo zejména v automobilovém průmyslu. [6] 

Tvůrce FMEA v rámci organizace 

FMEA je metodou, kterou je nutno aplikovat v týmu, neboť její velkou výhodou je 

právě využití znalostí a zkušeností celé řady odborníků. V týmu by měli mít své zastoupení 

pracovníci vývoje, konstrukce, technologie, výroby, útvaru řízení kvality, zkušeben, 

marketingu, servisu a další „nositelé znalostí“. Pro efektivní práci týmu je důležité 

metodické a organizační řízení práce týmu zkušeným moderátorem. [6] 

Využití FMEA 

Metody FMEA se využívá zejména ve dvou základních aplikacích: FMEA návrhu 

produktu a FMEA procesu. [6] 

FMEA návrhu produktu 

Pomocí FMEA návrhu produktu se zajišťuje co nejúplnější zkoumání návrhu 

produktu s cílem již v etapě návrhu odhalit veškeré nedostatky, které by předpokládaný 

návrh mohl mít, a ještě před jeho schválením realizovat opatření, která by tyto nedostatky 

odstranila. [6] 

FMEA procesu 

FMEA procesu se obvykle provádí před zahájením výroby nových či inovovaných 

výrobků nebo při změnách technologického postupu a obvykle následuje FMEA návrhu 

produktu, na kterou navazuje a jejíchž výsledků využívá. [6] 

Hodnocení rizik a následků pomocí FMEA 

V rámci hodnocení rizik a následků pomocí nástroje FMEA můžeme konstatovat, 

že FMEA návrhu výrobku i FMEA procesu probíhá obdobným způsobem. Pouze s tím 
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rozdílem, jak už z názvu vypovídá, FMEA návrhu výrobku řeší všechny potenciální vady 

výrobku a následky těchto vad, kdežto FMEA procesu se zabývá vadami, které mohou 

vzniknout v navrhovaném postupu. 

Jako první fáze pro hodnocení rizik a následků je analýza a hodnocení aktuálního 

stavu. Po této fázi následuje návrh opatření a jako poslední krok se znovu hodnotí aktuální 

stav, ale už po realizace opatření. 

V rámci analýzy a hodnocení aktuálního stavu se předem definovaný tým zabývá 

bodovým hodnocením pro následující 3 kategorie: význam vady, výskyt a odhalitelnost 

vady. Bodování pro každou kategorii je od 1 do 10.  

· Kritéria pro hodnocení významu vady: 

1-2 – zákazník vadu nezaznamená, problém není významný 

3-4 – zákazník vadu zaznamená, problém není významný 

5-6 – zákazník vadu zaznamená, problém je významný 

7-8 – produkt neplní svou funkci 

9-10 – ohrožení bezpečnosti  

· Kritéria pro hodnocení výskytu vady: 

1-2 – vada se neobjeví vůbec 

3-4 – vada se objeví výjimečně 

5-6 – výskyt je možný 

7-8 – výskyt vady je častý 

9-10 – výskyt vady je téměř 100% 

· Kritéria pro hodnocení odhalitelnosti vady 

1-2 – jistá detekce problému 

3-4 – vysoká pravděpodobnost detekce problému 

5-6 – střední pravděpodobnost detekce problému 

7-8 – nízká pravděpodobnost detekce problému 

9-10 – téměř žádná možnost detekce, absolutní nejistota 

Jednotlivá hodnocení se můžou lišit v závislosti na normě, kterou se u daného 

zákazníka řídíme. Například německá oborová norma VDA se lehce odlišuje od americké 

oborové normy QS 9000, kterou zastřešuje organizace AIAG. Jednoduše řečeno, každý 

zákazník může mít kritéria nastavena trochu jinak, ale velká odchylka mezi nimi nebude. 
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Po stanovení jednolitých hodnocení pro každou kategorii provedeme jejich součin 

a výsledkem bude tzv. RPN číslo (risk priority number), pomocí kterého se tým může 

rozhodnout, zda bude přijímat nápravné opatření pro snížení rizika budoucích problémů. 

Dříve bylo stanoveno, pokud RPN ≥ 125, musela se nápravné opatření přijmout ihned. 

V dnešní době se toto kritérium zpřísnilo. Nápravná opatření jednotlivé společnosti 

přijímají už v případě, pokud RPN ≥ 100 nebo i 80. Vše opět záleží na konkrétním 

zákazníkovi a jeho finálním požadavku. 

V případě přijetí nápravného opatření by nominovaný tým měl znovu zmapovat 

aktuální situaci a posoudit účinnost zavedeného opatření. 

Formulář pro FMEA návrhu produktu a FMEA procesu je možné vidět v příloze 

číslo 2 respektive 3. 

1.3.4 FTA 

Metoda FTA (Fault Tree Analysis) znamená v překladu Analýza stromu 

poruchových stavů.  Jedná se o analytickou techniku, která se používá pro vyhodnocení 

pravděpodobnosti selhání, respektive spolehlivosti složitých systémů. Vzhledem ke své 

univerzálnosti nachází uplatnění v řadě oblastí, zejména v oblasti řízení rizik a řízení 

kvality, či řízení bezpečnosti. Je uplatnitelná jako preventivní metoda, stejně tak jako 

metoda analýzy již existujícího problému (například havárie). Metoda FTA obvykle 

následuje po analýze FMEA a je určena pro složité systémy. 

Metoda FTA je založená na rozboru vrcholové události nebo problému 

(obecně negativního jevu, například havárie, poruchy, nekvality, vysokých nákladů) 

a pomáhá systematicky identifikovat faktory, které problém způsobují, nebo negativně 

ovlivňují funkčnost systému. Jejím cílem je detailní analýza – nalezení příčin negativního 

jevu a dále umožňuje snížit pravděpodobnost jeho výskytu. Pro jednoduché systémy je 

vhodnější použít metody FMEA. 

Metoda FTA byla poprvé použita v roce 1962 firmou Bell Telephone Laboratories 

a byla zdokonalená firmou Boeing. Metoda našla své uplatnění všude, kde bylo třeba řešit 

složité systémy a hledat či snížit poruchovost nebo zvýšit kvalitu, tedy zejména 

v odvětvích jako jsou vesmírný výzkum, letectví, jaderná energetika a další.  [7] 

1.3.5 5Why 

Metoda 5x proč je velmi jednoduchá metoda, která se používá zejména při hledání 

kořenové příčiny problému. Podstata metody spočívá v položení otázky „proč?“ na 
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předcházející odpověď. Tuto otázku postupně položíme cca 5x, ale může to být i méně 

nebo vícekrát. Jako příklad užití této metody je možné vidět obrázek 6. 

 

Obr. 6: Příklad metody 5x proč 

1.3.6 PDCA 

Jednotlivé kroky uvedeného procesu neustálého zlepšování jsou rozpracováním 

Demingova cyklu PDCA (Plan – Do – Check – Act), který je základním modelem 

zlepšování. Tento cyklus se skládá ze čtyř fází, ve kterých by mělo probíhat zlepšování 

kvality nebo provádění změn. Jedná se o cyklus, který nemá konce a měl by se pro 

zajištění neustálého zlepšování stále opakovat. [6] Schéma PDCA je možné vidět na 

obrázku 7. 

 

Obr. 7: PDCA cyklus 

P = Plan (Plánuj) – vypracování plánu aktivit zlepšování 

D = Do (Udělej) – realizace plánovaných činností (obvykle v menším měřítku) 

C = Check (Ověř) – monitorování a analýza dosažených výsledků (včetně 

porovnání s očekávanými výsledky) 

A = Act (Zaveď) – reakce na dosažené výsledky a provedení vhodné úpravy 

procesu 

Ve fázi „Plánuj“ se na základě identifikovaných příležitostí ke zlepšování 

a stanovených cílů vypracovává plán nápravných či preventivních opatření. Ve fázi 
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„Udělej“ se tyto naplánované aktivity realizují (obvykle nejprve v menším měřítku). Fáze 

„Ověř“ se zaměřuje na měření a analýzu dosažených výsledků a jejich porovnání 

s plánovaným cíli. Průběh fáze „Zaveď“ se pak odvíjí od výsledků a jejich porovnání. 

V případě, že bylo plánovaných cílů dosaženo, následuje standardizace provedených 

opatření. Pokud však provedená opatření nebyla dostatečně účinná, hledají se jiné cesty, 

jak dosáhnout plánovaných cílů. [6] 

V podstatě všechny používané metodiky zlepšování jsou rozpracováním těchto čtyř 

základních kroků cyklu PDCA, popřípadě jejich upravené podoby. V literatuře lze nalézt 

celou řadu různých přístupů, které jsou však ve skutečnosti pouze různými modifikacemi 

základního algoritmu. Přes tento společný základ přináší detailní rozpracování jednotlivých 

kroků v různých metodikách celou řadu podnětných námětů, které mohou významně 

přispět k efektivnímu průběhu jednotlivých aktivit a k úspěšnému řešení. [6] 

Zlepšování kvality lze realizovat pomocí opatření k nápravě nebo pomocí 

preventivních opatření. Obecně by měla být preferována preventivní opatření, která 

předcházejí možným problémům. Jedním z významných důvodů je jejich ekonomická 

výhodnost, neboť nedochází ke ztrátám spojeným se vznikem problémů. [6] 

Řešení důležitých projektů zlepšování by mělo probíhat v týmech zlepšování. Tyto 

týmy by měly být jmenovány vrcholovým vedením, které musí pro činnost týmu vyčlenit 

adekvátní zdroje a zajistit, aby členové týmu po dobu řešení problému nebyli zatěžováni 

jinými úkoly. Složení týmu musí odpovídat charakteru řešeného problému a členové týmu 

by měli ovládat základní statistické nástroje a metody zlepšování kvality. Členy týmu by 

měli být pracovníci na úrovni středního managementu a specialisté, přičemž na některé 

schůzky týmu je účelné přizvat odborníky se specifickými znalostmi některých oblastí 

řešeného problému. [6] 

1.3.7 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram neboli diagram rybí kosti, diagram příčin a následků či 5M. 

Všechny tyto názvy popisují jeden konkrétní nástroj. Ishikawův diagram stručně 

identifikuje příčiny a následky problému. Zabraňuje tedy tomu, abychom přehlédli možné 

příčiny problému, se kterými jsme se setkali, a poskytuje potřebný prvek pro studium 

možného řešení. Tento diagram je považován za nástroj řízení kvality. [10] 

Ishikawův diagram byl vynalezen profesorem Kaoru Ishikawou (1915-1989), 

chemickým inženýrem z univerzity v Tokiu. Japonský odborník, uznávaný jako průkopník 

v oblasti teorií o řízení kvality, použil tento diagram poprvé v roce 1943, aby se pokusil 
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vysvětlit skupině inženýrů v japonské ocelářské společnosti Kawasaki Steel Works, jak 

porozumět problému založenému na co nejpodrobnější analýze zahrnující všechny možné 

faktory vedoucí k daném problému. [10] 

Ačkoli Ishikawův diagram je používán hlavně v podnikání jako nástroj pro řízení 

kvality nebo projektů, také se zvláště dobře věnuje řízení rizik. Ve skutečnosti diagram 

neřeší pouze samotné problémy, ale také je očekává. Například, když podnik chce zavést 

projekt, zkoumá aspekty, které by mohly být brány v úvahu, pokud projekt selže. 

Posouzením různých prvků, které by mohly způsobit selhání projektu, společnost ví, kam 

má zaměřit svou pozornost, aby zabránila tomu, aby se problém skutečně projevil. [10] 

Metoda Ishikawova diagramu je nástroj, jehož cílem je graficky analyzovat 

(způsobem strukturované metody) příčiny a následky konkrétního problému. 

Profesor Ishikawa kategorizuje různé příčiny problému do pěti skupin, nazývaných 

5M. Jedná se o kategorie: material (materiál), method (metoda), mother nature (prostředí), 

machine (stroj), manpower (lidské zdroje). [10] 

Kvůli omezením 5M, v některých případech se graf rozrostl tak, že zahrnuje 7 nebo 

8M. Samotný cíl zůstává nezměněn (tj. stále umožňuje konkrétní, stručnou a vyčerpávající 

vizualizaci příčin problému, který by měl být považován za prioritu), a co je nejdůležitější, 

umožňuje identifikovat nejúčinnější řešení. Těmi dalšími zmiňovanými „M“ jsou: 

measurement (měření), management (řízení) a maintenance (údržba). [10] 

Tento typ nástroje, jaký navrhuje Kaoru Ishikawa, nabízí pole výhledu a poměrně 

širokou reflexi, která vám umožní překonat příliš zjednodušené nálezy, když vznikne 

problém. Ve skutečnosti rozšiřuje rozsah možných příčin problému (potenciálu) a současně 

identifikuje řešení a zásahy, které mají být zavedeny, aby se zabránilo problému nebo jeho 

řešení. [10] Grafické znázornění Ishikawova diagramu je možné vidět na obrázku 8. 

 

Obr. 8: Ishikawův diagram [10] 
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2 Představení vybrané společnosti 

Historie založení společnost sahá až do roku 1923 a byla založena ve Francii. Od 

roku 1980 došlo k výraznému mezinárodnímu růstu a dnes společnost operuje ve 33 

zemích po celém světě, zaměstnává 111 600 lidí ve 184 závodech, 20 výzkumných a 38 

vývojových centrech. Tímto se řadí k předním celosvětovým dodavatelům do 

automobilového průmyslu a spolupracuje s výrobci automobilů po celém světě.  

V dnešní době je společnost rozdělena do 4 obchodních skupin specializujících se 

na širokou škálu produktů. Dle jednotlivých produktů je společnost rozdělena na skupiny 

zaměřující se na systémy pro komfort a jízdní asistenty, tepelné systémy, systémy pro 

hnací ústrojí a systémy pro zajištění viditelnosti. Jako příklad vyráběných produktů 

můžeme uvést parkovací senzory, přepínače na volantu, systémy ovládání oken, snímače 

deště, klimatizační jednotky, elektroniku pro osvětlovací systémy, světla a mnoho dalších. 

V neposlední řadě se podílí na vývoji systému autonomního řízení vozidel. 

V rámci České republiky skupina působí již 23 let a rozrostla se na čtyři závody 

a jedno výzkumné a vývojové centrum. V rámci naší země skupina zaměstnává více jak 

4 500 zaměstnanců. 

Společnost VALEO Autoklimatizace k.s., kterou ve své práci popisuji, působí ve 

Středočeském kraji a skládá se ze 3 divizí. Konkrétně se jedná o divize klimatizačních 

jednotek, ovládacích panelů klimatizací a ultrazvukových parkovacích senzorů. Součástí 

závodu je rovněž vlastní výroba plastových dílů. Co se týká mé osoby a mých zkušeností, 

mohu mluvit pouze o divizi zabývající se výrobou (montáží) ovládacích panelů 

klimatizací. Výroba probíhá na 20 montážních linkách a některé panely se skládají až ze 60 

komponentů. Všechny komponenty, ze kterých se ovládací panely skládají, jsou 

nakupovány od jednotlivých dodavatelů. Finální produkty jsou dodávány pro přední 

světové automobilky jako BMW, Volskwagen koncern, Renault, PSA Peugeot a Citroën, 

Daimler, Toyota, Ford a další. Společnost je držitelem certifikátu IATF 16949:2016, 

jakožto normy pro systémy řízení kvality v automobilovém průmyslu určené pro 

dodavatele dílů do automobilového průmyslu. Společnost je dále certifikována na základě 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001. Co se týká jednotlivých ocenění, 

organizace od roku 2014 každoročně vyhrává cenu „Zaměstnavatele regionu“ pro 

Středočeský kraj v rámci soutěže „Sodexo Zaměstnavatel roku“. 

Další část bakalářské práce je zpracována jako technická zpráva. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce byla zpracována na téma: „Analýza interního systému řešení 

reklamací v organizaci automobilového průmyslu“. Práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. 

Teoretická část je zaměřena na popis vývoje systémů řízení kvality a jednotlivé 

koncepce managementu kvality, tedy koncepce odvětvových standardů, koncepce ISO 

a koncepce TQM. Dále tato část obsahuje teoretický základ k řízení neshodných výstupů 

v automobilovém průmyslu, který specifikuje odvětvový standard IATF 16949, jakožto 

doplněk normy ISO 9001. Poté navazuje vysvětlení pojmů jako stížnost a reklamace a jsou 

zde také uvedeny jednotlivé typy zákaznických reklamací včetně definice pojmu 

„odpovědnost za výrobek“. Na závěr této části bakalářské práce jsou uvedeny teoretické 

poznatky o jednotlivých nástrojích, pomocí kterých se kvalitativní problémy 

v automobilovém průmyslu řeší. 

V praktické části je představena společnost VALEO Autoklimatizace k.s., jejíž 

systém řízení reklamací byl řešen v podobě interní aplikace VIM (Valeo Incident 

Management). Práce se zaměřuje na analýzu současného stavu této aplikace a přestavení 

jejích jednotlivých fází. V rámci analýzy byl tento systém porovnán s nástroji pro řešení 

kvalitativních problémů, které jsou obecně dobře známé pro organizace působící v oblasti 

automobilového průmyslu. Byla zjištěna komplexnost řešeného systému, v jehož 

jednotlivých částech je možné nalézt paralelu s těmito běžně používanými nástroji 

a metodami, jako jsou 8D report, 5W2H, PDCA, FMEA, FTA a Ishikawův diagram. 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat slabá místa systému a s tím spojené 

návrhy na zlepšení. I přesto, že systémová aplikace prošla již řadou aktualizací, a je na 

velmi vysoké úrovni, byla stanovena následující slabá místa. Otevírání incidentů, čas 

určený pro fázi „Řešení problémů“, a jako poslední nadbytečná administrativa spojená 

s řešením reklamací. V důsledku těchto slabých míst byly zmíněny návrhy pro zlepšení, 

které jsou uvedeny v bodě 4 této bakalářské práce. 

Závěrem bych rád konstatoval, že i přes zmíněné návrhy ke zlepšení je daný systém 

z hlediska komplexnosti řešení problémů velmi užitečným a účinným nástrojem, protože 

své uživatele postupnými kroky navádí tak, aby při řešení reklamace nebylo nic 

opomenuto, a analýza problému včetně navržených opatření byla úplná. 
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