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Anotace 

Moţnosti vyuţití softwaru APIS při tvorbě FMEA 

Předloţená bakalářská práce je zaměřena na moţnosti vyuţití počítačové podpory při tvorbě 

FMEA. Hlavní pozornost byla věnována softwaru APIS IQ od společnosti APIS 

Informationstechnologien.  

Úvodní část popisuje metodiku FMEA a rozbor stávajících moţností vyuţití počítačové podpory 

FMEA na trhu, kde jsou charakterizovány vlastnosti, které by měl dobrý software pro podporu 

FMEA mít a jsou zde blíţe popsány vybrané softwary pro tvorbu FMEA včetně jejich porovnání 

a porovnání softwaru APIS IQ s vlastnostmi dobrého softwaru. Dále následuje analýza 

stávajícího stavu vyuţívání metody FMEA a aplikace počítačové metody u dodavatele 

v automobilovém průmyslu, v rámci které jsou popsány poţadavky na FMEA, kterými se 

organizace řídí a správa FMEA ve společnosti. 

Hlavním výsledkem bakalářské práce je návrh zlepšení pro vyuţití softwaru APIS IQ. V této části 

byla zpracována stručná příručka pro pouţití softwaru, která slouţí pro rychlé pochopení a 

snadné vyuţití základních funkcí a nástrojů při tvorbě FMEA pomocí softwaru APIS IQ. 

Klíčová slova: FMEA, software FMEA, příručka APIS IQ Software 



 
 

Abstract 

The possibilities of using APIS software for FMEA 

The bachelor thesis is focused on the possibilities of computer support for FMEA . The main 

attention was paid to the APIS IQ software from APIS Informationstechnologien . 

The introduction describes the FMEA methodology and analysis of existing possibilities of 

computer support FMEA market, where the properties for support FMEA are characterized. 

Next, there are described in more details selected software for FMEA including their comparing 

and software APIS IQ compared with properties of good software. The following part contains 

analysis of the current state of the use of FMEA and application of computer methods for 

suppliers in car industry, which are described by FMEA requirements which are followed by 

organization and management FMEA in company. 

The main result of the thesis is to suggest improvements for the use of software APIS IQ . 

In this part, brief manual book was made for using the software, which serves for immediate 

understanding and using of basic functions and tools for FMEA with the help of the software 

APIS IQ . 

Keywords: FMEA, FMEA software, manual APIS IQ Software 
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Úvod 

Plánování kvality zahrnuje celou řadu činností, jeţ rozhodují o výsledné kvalitě produktu. Mezi 

tyto činnosti se řadí i aplikace metody FMEA. Metoda FMEA je snadno pochopitelná a přesto 

velmi kvalitní metoda, jeţ pomáhá identifikovat slabá místa v rané fázi koncepce produktů a 

procesů. Zkušenosti ukazují, ţe pouţitím této metody lze odhalit 70 aţ 90 % moţných neshod. 

V současné době je pro podporu metody FMEA na světovém trhu řada softwarových produktů, 

jeţ mohou tvorbu FMEA nejen značně zjednodušit, ale také urychlit. 

Hlavním cílem předloţené bakalářské práce bylo zmapovat nabídku softwarových produktů 

pro podporu tvorby FMEA a navrhnout případná zlepšení vyuţití softwaru APIS IQ 

ve společnosti Brose CZ, spol. s r. o. 

Dílčí cíle řešení bakalářské práce byly stanoveny následovně: 

1. Rozbor stávajících moţností vyuţití počítačové podpory metody FMEA 

2. Analýza stávajícího stavu vyuţívání metody FMEA a aplikace počítačové metody u 
dodavatele automobilového průmyslu a identifikace příleţitostí ke zlepšení 

3. Návrh opatření ke zlepšení  
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1. Metoda FMEA 

 
Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje týmovou analýzu moţností 

vzniku vad u posuzovaného návrhu, spojenou s ohodnocením jejich rizik, jeţ je východiskem 

pro návrh a realizaci opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik [2]. FMEA je proto nedílnou 

součástí managementu rizik a podporuje neustálé zlepšování kvality [4]. Má induktivní charakter a 

je jednou ze základních metod plánování kvality a důleţitou součástí přezkoumání návrhu. 

FMEA je snadno pochopitelná a přesto velmi kvalitní metoda, která pomáhá identifikovat slabá 

místa v rané fázi koncepce produktů a procesů [6]. Zkušenosti ukazují, ţe pouţitím této metody 

lze odhalit 70 aţ 90 % moţných neshod [1].  

Metoda FMEA byla vyvinuta v šedesátých letech v USA a byla původně určena pro analýzy 

spolehlivosti sloţitých systémů v kosmickém výzkumu (byla vyvinuta NASA pro projekt Apollo) 

a jaderné energetice. Velmi brzy se však začala vyuţívat k prevenci výskytu neshod v dalších 

oblastech, přičemţ k největšímu rozšíření došlo zejména v automobilovém průmyslu [1]. Poprvé 

nasadila tuto metodu v automobilovém průmyslu firma FORD v roce 1977 k preventivnímu 

zajištění kvality [3] a například v koncernu Volkswagen se běţně uplatňuje od roku 1984 [1]. 

První popis metody v rámci VDA byl vydán v roce 1986 ve svazku VDA 4, zajištění kvality před 

sériovou výrobou [3].  

V českém ekvivalentu mezinárodní normy věnované FMEA se anglický název překládá jako 

„Analýza způsobů a důsledků poruch“ častěji se však uţívá volný překlad „Analýza moţností 

vzniku vad a jejich následků“ [1]. 

Rozšířením metody FMEA je „analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch“ označovaná jako 

FMECA. Spočívá v tom, ţe je zde doplněno hodnocení kritičnosti důsledků poruch a 

pravděpodobnosti způsobů poruch a celková kritičnost se na základě těchto dvou kritérií 

vyhodnocuje v tzv. grafu kritičnosti. V metodikách automobilového průmyslu se však standardně 

pouţívá označení FMEA a přitom tyto postupy obsahují kvantitativní hodnocení rizika [1].  

Cíle FMEA se odvozují z faktorů, které na organizace působí. Zvýšené nároky zákazníků 

na kvalitu se přitom projevují stejně, jako nezbytná optimalizace nákladů na produkty a procesy 

jakoţ i v rámci legislativy vyţadovaná odpovědnost výrobců za škody způsobené vadou výrobku. 

Dosaţení následně uvedených cílů organizace je mimo jiné podporováno prostřednictvím 

FMEA: 

 zvyšování funkční bezpečnosti a spolehlivosti produktů a procesů, 
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 sníţení garančních a kalkulačních nákladů rozšířením zákonné záruční doby, 

 prokazování ke zproštění ţaloby z odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku 

(ručení za produkt), 

 kratší doby vývoje, 

 bezproblémové náběhy sérií, 

 dodrţování termínů, 

 ekonomičnost výroby a montáţe, 

 sluţby orientované na zákazníka, 

 cílená komunikace mezi interními a externími zákazníky a dodavateli, 

 v automobilovém průmyslu prokázání bezpečnosti při schvalování vozidel [3]. 

Dnes je FMEA zakotvena jako poţadavek v systémech managementu automobilového průmyslu. 

Nejčastěji se doposud pouţívají zejména dva druhy FMEA; FMEA návrhu výrobku pro analýzu 

návrhu výrobků, jejich prvků a částí a FMEA procesu pro analýzu procesů, v nichţ výrobky 

vznikají [1]. FMEA je univerzálně pouţitelná i pro netechnické systémy a procesy [3], tudíţ ji lze 

aplikovat při analýze návrhu sluţby, systému nebo procesu řízení jakosti a na jakékoli jiné 

procesy [1].  

K hlavním přínosům metody FMEA patří systémový přístup k prevenci nízké jakosti; moţnost 

ohodnotit riziko moţných vad a na jeho základě stanovit priority opatření ke zlepšení; moţnost 

optimalizovat návrh, coţ se projeví ve sníţení počtu změn ve fázi realizace; vytváření cenné 

informační databáze o produktu či procesu a minimální náklady na její provedení v porovnání 

s náklady, které by mohly vzniknout při výskytu vad [2].  

Pouţívání metody FMEA je stále častěji poţadováno zákazníky, kteří si takto ověřují, ţe výrobce 

posoudil a vyhodnotil všechna rizika, která mohou vést k selhání výrobků či procesu, a provedl 

vše pro minimalizaci těchto rizik [1]. V normách souboru ISO 9001:2008 je pouţívání metody 

FMEA doporučováno, ve standardech pro oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů je 

však její aplikace striktně vyţadována [2].  

Metoda FMEA se pouţívá zejména pro nové nebo inovované výrobky nebo procesy, avšak lze ji 

aplikovat i na stávající výrobky a procesy [1]. V případě analýzy nových výrobků či procesů by 

vypracování FMEA mělo proběhnout pokud moţno v nejranějším moţném okamţiku [3], 

v podstatě kdyţ je zpracována první koncepce řešení. Čím později bude zahájena, tím vyšší 

náklady a časové ztráty lze očekávat při realizaci případných změn. Včasné zahájení analýzy 

FMEA je rovněţ důleţité z toho důvodu, aby se do plánovaného zahájení výroby podařilo 

navrţená opatření realizovat [1]. 
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FMEA je metodou, kterou je nutno aplikovat v týmu, neboť její velkou výhodou je právě vyuţití 

znalostí a zkušeností celé řady odborníků. V týmu by měli být zastoupeni odborníci z různých 

oblastí a to oblasti vývoje, konstrukce, technologie, zkušebnictví, ekonomické, řízení kvality a 

další. Zákazníka pak obvykle zastupují pracovníci marketingu [1]. Mělo by být zmíněno, ţe 

inţenýři a pracovníci zapojení do různých projektů by měli usilovat o co nejvyšší kvalitu 

produkce a zároveň eliminovat prostředky s tím spojené. Toto zlepšení není moţné 

bez identifikace prioritních vad, zaloţené na spolehlivých údajích tak, aby preventivní opatření 

byla přijata jako efektivní plánování [6]. Jak pro FMEA návrhu výrobku, tak pro FMEA procesu 

je sloţení týmu podobné – rozdíl je zejména v osobě pracovníka, který k analýze předkládá 

příslušný návrh výrobku nebo procesu. Při FMEA návrhu výrobku je tímto pracovníkem 

pracovník zodpovědný za vývoj výrobku a v případě FMEA procesu je to obvykle pracovník 

zodpovědný za návrh technologie výrobního procesu [1]. Při vytváření jak FMEA návrhu 

výrobku, tak FMEA procesu jsou pouţívané postupy velmi podobné [5]. Pro efektivní práci týmu 

je důleţité metodické a organizační řízení práce týmu zkušeným moderátorem [1]. 

Analýza FMEA návrhu výrobku či procesu probíhá v těchto fázích: 

a) analýza a hodnocení současného stavu, 

b) návrh opatření, 

c) hodnocení stavu po realizaci opatření. 

Průběh analýzy se průběţně zaznamenává do formuláře FMEA [1], přičemţ jednoznačná 

formulace, stručná terminologie a zaměření se na skutečné důsledky jsou pro efektivní identifikaci 

a zmírňování rizik klíčové [4]. Vyplněný formulář FMEA by však neměl být pouhým záznamem 

o kvalitě, ale ţivým dokumentem dokládajícím soustavnou péči o zlepšování kvality produkce. 

Součástí kaţdého formuláře je podrobná hlavička, v níţ jsou specifikovány základní údaje 

o analyzovaném návrhu, odpovědných pracovnících a času provedení [1]. 

1.1 FMEA návrhu výrobku 

Pomocí FMEA návrhu výrobku se zajišťuje co nejúplnější zkoumání návrhu výrobku s cílem jiţ 

v etapě návrhu odhalit všechny moţné nedostatky, které by navrhovaný výrobek mohl mít, a ještě 

před jeho schválením realizovat opatření, která by tyto nedostatky odstranila [1]. FMEA návrhu 

výrobku tak podporuje proces návrhu výrobku při zmírňování rizik poruch: 

 hodnocením cílů návrhu produktu, včetně funkčních poţadavků a alternativ návrhu 

produktu, 
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 hodnocením počátečního návrhu produktu z hlediska poţadavků na výrobu, montáţ, 

servis a recyklaci, 

 poskytováním doplňujících informací napomáhajících při plánování detailních a účinných 

programů návrhu produktu, vývoje a validace, 

 vypracováním seznamu moţných způsobů poruch uspořádaného podle jejich důsledku 

s ohledem na zákazníka, přičemţ se stanoví systém priorit pro zlepšování návrhu 

produktu, vývoje a validačního testování a 

 v automobilovém průmyslu pak zvyšováním pravděpodobnosti, ţe moţné způsoby 

poruch a jejich důsledky s ohledem na systém a provoz vozidla jsou zohledněny 

v procesu návrhu [4]. 

Zkušenosti ukazují, ţe její pouţití je účelné zejména v těch případech, kdy se jedná o návrh 

nových dílů nebo jejich změny; návrh pouţití jiných materiálů; změnu poţadavků zákazníků; 

pouţívání výrobku v jiných podmínkách; změnu poţadavků na bezpečnost a ekologickou 

nezávadnost; díly, u nichţ se v minulosti projevily provozní nedostatky a díly, u nichţ lze 

očekávat problémy [1]. V rámci konkrétního výrobku se FMEA návrhu výrobku zaměřuje 

na všechny jeho jednotlivé součásti [5].  

1.1.1 Analýza současného stavu 

Práce týmu FMEA návrhu výrobku začíná tím, ţe odpovědný pracovník (autor řešení) všechny 

členy týmu podrobně seznámí s poţadavky zákazníka a s navrhovaným řešením výrobku; s jeho 

jednotlivými díly a s jejich základními charakteristikami a funkcemi [1]. Jednoznačná a úplná 

definice poţadovaných charakteristik produktu usnadňuje identifikaci moţných vad [4]. 

Prvním krokem analýzy současného stavu u jednotlivých součástí daného řešení je zpracování 

přehledu všech moţných vad, které by u dané součásti mohly v průběhu plánovaného ţivota 

nastat [1]. FMEA návrhu výrobku při definování moţných slabých stránek návrhu výrobku 

zohledňuje technické a fyzikální meze procesu výroby a montáţe [4]. Moţné vady se tudíţ 

popisují jako fyzikální jevy a je k nim potřeba zařadit i takové vady, které mohou vzniknout 

pouze za určitých zvláštních podmínek provozu [1]. 

U jednotlivých moţných vad tým analyzuje všechny moţné následky, ke kterým mohou moţné 

vady vést, přičemţ jako následek vady se chápe působení vady na zákazníka, tedy jak zákazník 

bude výskyt dané vady vnímat. Obecně platí, ţe kaţdá vada můţe mít několik následků. Následek 

vady je přitom potřeba posuzovat jak z hlediska dané součásti, tak z hlediska celého výrobku [1]. 
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Ke kaţdé moţné vadě tým FMEA analyzuje všechny moţné příčiny, které mohou danou vadu 

vyvolat. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o analýzu návrhu výrobku, je potřeba příslušné příčiny 

hledat v případných nedostatcích navrhovaného řešení [1]. 

Před vlastním hodnocením tým ještě analyzuje a zaznamenává pouţívané kontrolní postupy, jimiţ 

se ověřuje vhodnost navrhovaného řešení před jeho uvolněním do výroby [1]. Existují dvě různé 

skupiny opatření, opatření k zamezení (také označováno jako preventivní opatření) a opatření 

k odhalení (označováno také jako opatření-detekce). Preventivní opatření u FMEA návrhu 

produktu slouţí k optimálnímu uspořádání systému, aby byla pravděpodobnost výskytu vad velmi 

malá. Pomocí opatření k odhalení budou nalezeny moţné vady před uvolněním návrhu 

do výroby příp. potvrzena účinnost opatření k zamezení [3]. 

Pro urychlení práce týmu a sjednocení záznamů v příslušných kolonkách se někdy vyuţívají 

katalogy moţných vad, moţných následků vad a moţných příčin vad. Rovněţ lze vyuţít některý 

ze softwarových produktů nabízených na trhu [1]. Rozbor některých vybraných softwarových 

produktů je blíţe popsán v kapitole 2.2. Vyuţití počítačové podpory při analýze FMEA 

samozřejmě nenahrazuje tvůrčí činnost týmu, můţe však urychlit záznam průběhu analýzy a 

příslušná hodnocení [1]. 

Při hodnocení současného stavu se u jednotlivých moţných vad hodnotí tři dílčí základní 

hlediska: 

 význam vady; 

 očekávaný výskyt vady; 

 odhalitelnost vady. 

K hodnocení se v metodikách automobilového průmyslu pouţívá desetibodová stupnice 

v rozmezí od 1 do 10 bodů, přičemţ se jedná o „trestné body“. 

V případě významu tým posuzuje, jak jsou moţné následky vady pro zákazníka závaţné [1]. Jedná 

se o hodnotu, která je spojována s nejzávaţnějším následkem v případě dané vady [4]. V případě, 

ţe následek vady znamená ohroţení bezpečnosti, je bodové hodnocení vysoké (9 nebo 10 bodů), 

naopak neznamená-li vznik dané vady pro zákazníka ţádný následek, odpovídá bodové 

hodnocení minimální hodnotě (1 bod) (viz Příloha 1). V samostatné kolonce kritičnost, 

se označují zvláštním symbolem případy, kdy se moţná vada týká některé zvláštní charakteristiky 

výrobku (kritické, klíčové, významné, hlavní) nebo některý z následků vady vede k porušení 

bezpečnostních, zdravotních, ekologických či jiných právních norem [1]. 
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V případě očekávaného výskytu vady tým hodnotí technické moţnosti vzniku vady v průběhu 

doby plánovaného ţivota výrobku [1]. Pro zajištění kontinuity by se měl pouţívat konzistentní 

systém známkování výskytu [4]. Očekávaný výskyt vady se vztahuje k určité příčině vady, tedy 

jedná se o posouzení pravděpodobnosti vzniku vady vyvolané určitou příčinou. Při hodnocení 

výskytu se berou v úvahu pouţívaná preventivní opatření [2]. Příslušné bodové hodnocení roste 

s moţným výskytem vad u daných výrobků (viz Příloha 2) [1]. 

V případě odhalitelnosti vady příslušné hodnocení vychází z posouzení účinnosti stávajících 

kontrolních postupů, pouţívaných k posuzování návrhu výrobku před jeho uvolněním do výroby 

(viz Příloha 3). V případě, ţe odhalitelnost vady či její příčiny je vysoká, je bodové hodnocení 

nízké. Pokud vadu ani její příčinu pouţívanými kontrolními postupy prakticky nelze odhalit, je 

naopak bodové hodnocení vysoké [1].  

Jedním z přístupů napomáhajících stanovování priorit opatření je pouţít ukazatele priority 

rizika [4], tzv. rizikové číslo. 

                            (1) 

Vzhledem k tomu, ţe jednotlivá dílčí kritéria jsou hodnocena v rozmezí od jednoho do deseti 

bodů, můţe se rizikové číslo pohybovat v rozmezí od 1 do 1000 [1].  

Po provedeném hodnocení a stanovení rizikových čísel následuje vyčlenění skupiny těch 

moţných vad, jejichţ riziková čísla jsou příliš vysoká, a bude nutné navrhnout opatření ke sníţení 

rizika. K tomuto účelu se nejčastěji pouţívá porovnání dosaţené hodnoty rizikového čísla 

se stanovenou kritickou hodnotou [1]. Pouţití kritické hodnoty rizikového čísla není 

doporučeným postupem pro určování potřeby přijímat opatření. Hodnotu rizikového čísla, 

při aplikování kritických hodnot, nemůţeme pokládat za měřítko relativního rizika [4]. Kritickou 

hodnotu rizikového čísla můţe stanovit zákazník, u důleţitých výrobků bývá poţadovaná hranice 

niţší [1]. 

1.1.2 Návrh opatření 

U konečné skupiny nejrizikovějších moţných vad vyvolaných příslušnými příčinami členové týmu 

navrhují opatření, která by riziko těchto moţných vad sníţila. Tato opatření by měla být prioritně 

zaměřena na sníţení pravděpodobnosti výskytu vady. Mohou být však rovněţ směřována 

ke sníţení významu vady nebo zvýšení pravděpodobnosti jejího odhalení. Pro sníţení rizika 

moţné vady můţe být navrţeno i několik opatření.  



19 
 

Návrhem opatření se uzavírá první etapa práce týmu FMEA. Návrhy opatření jsou předloţeny 

odpovědnému vedoucímu ke schválení, přidělení odpovědnosti za realizaci a stanovení 

příslušných termínů [1]. 

1.1.3 Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Tato fáze analýzy FMEA probíhá po realizaci opatření. Ověřuje se, zda opatření byla realizována 

v souladu s návrhem [1]. Stejný tým opětovně hodnotí nové rizika jednotlivých vad, na které byla 

příslušná opatření zaměřena [2].  

Posouzení změn příslušných hodnot umoţňuje vyhodnotit účinnost provedených opatření. Aby 

bylo moţné příslušná rizika povaţovat za přijatelná, mělo by dojít k poklesu rizikového čísla pod 

jeho kritickou hodnotu. Pokud se to u všech analyzovaných moţných vad nepodaří zajistit, je 

potřeba navrhnout účinnější opatření a po jejich provedení opětovně vyhodnotit hodnoty 

rizikových čísel [1].  

1.2 FMEA procesu 

FMEA procesu se obvykle provádí před zahájením výroby nových či inovovaných výroků nebo 

při změnách technologického postupu a obvykle následuje po FMEA návrhu výrobku, na kterou 

navazuje a vyuţívá jejích výsledků [1]. FMEA procesu začíná vypracováním přehledu toho, co se 

očekává, ţe proces bude nebo nebude dělat, tj. záměr procesu. 

Postup při analýze FMEA procesu je podobný jako při FMEA návrhu výrobku. FMEA procesu 

podporuje proces návrhu výrobního procesu při zmírňování rizik poruch, a to: 

 identifikováním a hodnocením funkcí procesu a poţadavků na proces, 

 identifikováním a hodnocením moţných způsobů poruch vztahujících se k procesu a 

produktu a důsledků moţných poruch s ohledem na proces a na zákazníky, 

 identifikování moţných příčin ve výrobním nebo montáţním procesu, 

 identifikováním proměnných veličin procesu, na které je třeba zaměřit nástroje řízení 

procesu pro sniţování výskytu nebo zvyšování detekce podmínek poruchy a 

 moţným stanovením systému priorit pro preventivní opatření / opatření k nápravě a 

nástrojů řízení [4]. 

Přestoţe FMEA procesu je původně určena pro přezkoumání a validaci návrhu technologického 

postupu, je velice cennou metodou rovněţ pro analýzu a přezkoumání jiţ pouţívaného 

výrobního procesu. Aplikaci FMEA lze rovněţ rozšířit na jakékoliv nevýrobní procesy [1]. 
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Za provedení FMEA procesu je obvykle odpovědný prověřený pracovník vývoje technologie, 

který týmu FMEA předkládá návrh technologického postupu výroby výrobku [1]. V průběhu 

vypracování FMEA procesu můţe tým identifikovat moţnosti návrhu produktu, které, jsou-li 

implementovány, vyloučí nebo sníţí výskyt způsobu poruchy v procesu [4].  

1.2.1 Analýza a hodnocení současného stavu 

U FMEA procesu se postupně analyzují jednotlivé dílčí operace procesu v pořadí, jak na sebe 

navazují [1].  

Úkolem týmu je stanovit všechny moţné vady, které se mohou v průběhu dané operace 

na vyráběném výrobku vyskytnout. Týká se to jak vad, které se přenesou do konečného výrobku, 

tak vad, které způsobí, ţe některá z následujících operací nebude úspěšná [1]. Při vypracování 

FMEA procesu se předpokládá, ţe vstupující díly/materiály jsou správné. Výjimky můţe učinit 

tým v případě, ţe předchozí údaje indikují nedostatky ve kvalitě vstupujících dílů [4]. 

V dalším kroku tým FMEA analyzuje působení moţných vad na vnitřního i vnějšího zákazníka 

nebo na obsluhu procesu. Moţné následky vad by se měly popisovat tak, jak by je mohl 

postřehnout nebo pocítit zákazník [4]. Vnitřními zákazníky jsou následující operace nebo 

pracoviště, vnějším zákazníkem je zejména konečný uţivatel [1]. 

Ke kaţdé moţné vadě tým FMEA analyzuje všechny moţné příčiny, které by ji mohly vyvolat [1]. 

Můţe existovat jedna příčina nebo několik příčin, které mohou mít za následek analyzovanou 

moţnou vadu [4]. 

U stanovených moţných vad a jejich příčin tým dále zjišťuje, jaké kontrolní postupy jsou 

v procesu pouţívány k tomu, aby moţné vady nebo jejich příčiny, v případě výskytu, byly před 

další operací nebo předtím, neţ výrobek opustí místo výroby nebo montáţe, odhaleny [1]. Stejně 

jako u FMEA návrhu výrobku i u FMEA procesu se pouţívají dva druhy kontrolních postupů - 

prevence a detekce [4]. 

Hodnocení významu vady se stejně jako u FMEA návrhu výrobku vztahuje k nejzávaţnějšímu 

následku vady (viz Příloha 4) [1]. 

V případě očekávaného výskytu vady se u FMEA procesu posuzuje pravděpodobnost, ţe 

v průběhu operace vlivem dané příčiny vniknou výrobky s danou moţnou vadou, případně, ţe 

dojde k selhání procesu (viz Příloha 5) [1].  

Při posuzování pravděpodobnosti odhalení vady tým posuzuje účinnost pouţívaných kontrolních 

postupů pro odhalení výskytu moţné vady nebo její příčiny předtím, neţ výrobek nebo součást 

opustí místo výroby nebo montáţe (viz Příloha 6) [2]. 
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Rizikové číslo jednotlivých moţných vad vyvolaných určitou příčinou se stejně jako u FMEA 

návrhu výrobku vypočte jako součin bodového hodnocení významu vady, pravděpodobnost 

výskytu vady a pravděpodobnosti odhalení vady [1]. 

1.2.2 Návrh opatření 

Pro skupinu moţných vad s vyššími hodnotami rizikového čísla neţ je zvolená mezní hodnota 

tým navrhuje opatření, která by riziko těchto moţných vad měla sníţit [1]. Záměrem jakéhokoli 

doporučeného opatření je sníţit známky hodnocení v tomto pořadí: význam, výskyt, 

odhalitelnost [4]. Soubor doporučených opatření tým předkládá odpovědnému vedoucímu 

ke schválení a přidělení odpovědnosti, včetně termínu realizace [1].  

1.2.3 Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Po realizaci opatření tým FMEA opětovně hodnotí riziko těch vad, na které byla opatření 

zaměřena [2]. Nově zjištěné hodnoty umoţňují posoudit účinnost jednotlivých opatření a 

případně opětovně vyčlenit moţné vady s vysokou mírou rizika [1].  
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2. Analýza stávajících možností počítačové podpory metody FMEA  

Počítačová podpora řízení kvality znamená automatizované shromaţďování, zpracování, analýzu 

a prezentaci informací pro plánování, organizování, řízení kontrolu a vyhodnocování kvality 

produktu nebo procesu pomocí výpočetní techniky [8]. 

Úlohou počítačové podpory řízení kvality je odstranit velké mnoţství dokumentace a záznamů 

v tištěné a psané podobě, tj. uchovávat a řídit dokumentaci v elektronické podobě a vést záznamy 

v databázích. Počítačová podpora kvality dále poskytuje nástroje pro snadné vyhledávání 

potřebných dokumentů, zaznamenávaní informací a umoţňuje tisk pouţitelných formulářů, 

přehledů či zpráv [8]. 

Počítačovou podporu je moţné vyuţít při aplikaci metody FMEA návrhu výrobku nebo FMEA 

procesu, především pro zajištění opatření ke zlepšení kvality návrhu, ale i současných produktů a 

procesů. Vyuţitím počítačové podpory je moţné provádět FMEA efektivněji. Počítačová 

podpora mimo jiné: 

 podporuje systematické zpracování, 

 zjednodušuje provádění přípravných prací a analýz a 

 umoţňuje přístup k jiţ vypracovaným FMEA propojením jednotlivých pracovišť 

prostřednictvím sítě s ochranou přístupu. 

V současné době lze na trhu nalézt mnoho softwarových produktů pro počítačovou podporu 

metody FMEA, proto je pro kaţdou společnost důleţitá volba toho správného software, který 

by měl mít určité vlastnosti (viz. 2.1 Vlastnosti dobrého software).  

2.1 Vlastnosti dobrého software pro aplikaci FMEA [7] 

Při výběru správného softwaru FMEA existuje řada kritérií. Zváţit by se měly především 

následující vlastnosti: 

 Základní funkce FMEA, 

 Úspora času, 

 Snadné generování grafů a záznamů, 

 Funkce importování, 

 Soulad se všemi standardy, 

 Bezproblémové propojení s ostatními procesy, 

 Simultánní přístup pro více uţivatelů, 

 Bezpečnost. 
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2.1.1 Základní funkce FMEA 

Pro uţivatele by mělo být snadné spustit software a zadávat údaje FMEA do softwaru 

i bez výukových programů nebo školení. Hlavní nabídky a nástroje software by měly být pro 

uţivatele intuitivní i jednoduše k nalezení a pouţití.  

Při výběru by se společnost měla zaměřit na určité základní funkce softwaru, včetně funkce 

snadno pouţitelného uţivatelského rozhraní, funkce nenáročného třídění údajů, jasné a 

konfigurovatelné generace zpráv, formulářů a grafů, základní funkce tabulky, funkce 

kopírovat/vloţit údaje apod. 

Úprava formulářů a tabulek by měla být jasná a pro uţivatele pohodlná pomocí jednoho nebo 

dvou kliknutí. 

2.1.2 Úspora času 

Dobrý software FMEA můţe sníţit celkovou dobu realizace a to jak při zpracování, tak šetří čas 

při schůzkách týmu. Úsporu času je moţné dosáhnou tím, ţe software bude poskytovat 

eventualitu okamţitého vyhledávání rozpracovaných projektů FMEA, poskytne snadný přístup 

k dokumentům (hodnotící katalogy, katalog druhů vad, …) a bude umoţňovat přenos údajů 

z nebo do jiných programů, které napomáhají při schůzkách týmu.  

K jiným nástrojům, kterými software šetří čas, patří: elektronické přílohy všech informací 

týkajících se FMEA, schopnost během schůzek týmu FMEA okamţitě vyhledávat informace 

o rozpracovaných vadách a jejich příčinách, schopnost rychlého zadávaní opakujících se údajů 

pomocí rozbalovacího seznamu (názvů vad, názvu funkcí vad …), aj. 

2.1.3 Snadné generování záznamů a grafů 

Z vytvořené databáze musí být software schopen generovat řadu formulářů a grafů, s cílem 

poskytnou prostředky ke komunikaci o stavu projektu FMEA. Software FMEA by měl 

obsahovat širokou škálu předinstalovaných nástrojů, které mohou být nastaveny tak, aby 

splňovaly specifické poţadavky společnosti.  

2.1.4 Funkce importování 

Při zpracovávání projektů FMEA je důleţité, aby bylo moţné získat přístup k předešlým 

projektům FMEA a jejich informacím. Software by měl zvládnout snadný import z předchozích 

projektů FMEA a související informace z jakéhokoli tabulkového formátu do příslušné databáze. 

Navíc by software měl snadno importovat hierarchii systémů a procesů, aby se zabránilo 

zbytečnému přepisování dat.  
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2.1.5 Soulad se standardy 

Software FMEA by měl být v souladu se širokou škálou norem, a měl by být snadno nastavitelný 

pro poskytování adresářů technologických postupů, které splňují poţadavky norem. Společnosti 

by se měly přizpůsobit jedinečným poţadavkům norem a standardů, včetně zajištění přístupu 

k normám, ke kterým se zavázaly, pro kaţdého člena týmu FMEA. 

2.1.6 Bezproblémové propojení 

FMEA můţe vyuţívat i mít pozitivní vliv na mnohé další nástroje týkajících se kvality a 

spolehlivosti. Proto by správný software měl podporovat vazby na tyto nástroje a to 

bezproblémově a uţivatelsky přívětivým způsobem. Potenciální vazba na nástroje spolehlivosti a 

kvality zahrnuje bloková schémata spolehlivosti, analýzu stromu poruchových stavů, ověřování 

návrhu, plány řízení procesů, přezkoumání návrhu, hodnocení vad a nápravných opatření a 

analýzu dat. Pomocí přenosu je realizováno mnoho vazeb na dokumenty kvality a spolehlivosti, 

kdy jsou vybrané informace FMEA převedeny na jiné dokumenty. Příklady přenosných funkcí 

software především zahrnují převod části FMEA návrhu výrobku do FMEA procesu, generování 

navrhovaných kontrolních postupů z FMEA návrhu výrobku a generování plánů kontroly a 

řízení a vývojových diagramů z FMEA procesu.  

2.1.7 Simultánní přístup pro více uživatelů 

Dobrý software FMEA umoţní simultánní přístup pro více pracovníků k dané problematice. Bez 

této funkce budou někteří uţivatelé FMEA dlouho čekat na přístup k databázi a tak ztrácet čas. 

Alternativou bývá přístup do databáze, který musí být schvalován moderátorem FMEA, 

pro všechny pracovníky, kteří se na zpracování FMEA nějakým způsobem podílí. Tato metoda je 

neefektivní, právě z důvodu dlouhého čekání na povolení přístupu a potenciální uţivatelé nemají 

přístup k potřebným informacím, které by měli mít k dispozici. Při práci ve společnosti, kde se 

na tvorbě FMEA podílí více pracovníků, je velmi důleţité, aby databáze byla snadno přístupná 

právě těmto uţivatelům.  

2.1.8 Bezpečnost 

FMEA obsahuje důvěrné informace a proto musí být údaje zabezpečeny. Zabezpečení 

dokumentů můţe být v rozsahu od jednoduchého přihlášení aţ po sloţité zabezpečení úrovní. 

Většina uţivatelů by měla mít moţnost plně vytvářet FMEA a provádět změny. Databáze FMEA 

musí podporovat stupeň zabezpečení a úroveň přístupu, který je vhodný pro pouţití v konkrétní 

společnosti.  
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2.2 Představení vybraných software 

V současné době existuje řada softwarových produktů, které podporují tvorbu FMEA. Jedná se 

o samotné softwary orientované přímo na tvorbu FMEA, ale také kompletní softwary 

s podporou řízení kvality, které zahrnují různé moduly týkajících se různých oblastí 

(dokumentace, audity, monitorování, metrologie, plánování kvality a další). 

Protoţe je dnešní trh rozmanitý, jsou následující produkty vybrány dle výrobců z různých zemí, 

jejich jazykového zpracování a především dle mnoţství dostupných informací. Větší skupiny níţe 

uvedených produktů tvoří takzvané moduly softwarů, ale jsou zde uvedeny i produkty 

orientované bezprostředně na tvorbu FMEA. 

2.2.1 PALSTAT FMEA [11] 

Česká společnost PALSTAT s. r. o. se sídlem ve Vrchlabí (Česká republika) je výrobcem a 

dodavatelem software pro řízení kvality dle standardů ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA a dalších. 

Produkt PASTAT FMEA je zpracován v českém jazyce, avšak umoţňuje jazykové mutace 

do anglického či německého jazyka. Program je vhodné aplikovat v oblasti konstrukce, 

technologie, vývoje nářadí, posuzování kritických míst v systému EMS, bezpečnosti práce apod. 

Software umoţňuje provádět, jak FMEA návrhu výrobku (v programu uvedena jako DFMEA), 

tak FMEA procesu (v programu uvedena jako PFMEA). Program plně odpovídá poţadavkům 

norem ČSN ISO 9001:2008 a poţadavkům automobilového průmyslu ISO/TS 16949, metodice 

AIAG (QS-9000) – FMEA, VDA 4. 

Základní funkce modulu PALSTAT FMEA jsou: 

 třídník procesů, vad a příčin, 

 tisk formulářů FMEA dle AIAG nebo VDA 4, 

 rychlé vyhledávání vad, příčin a jejich následků, 

 stanovení preventivních opatření, sledování dodrţování jejich termínů a účinnosti těchto 

opatření, 

 vyhledávání nesplněných opatření k určitému datu a hodnocení opatření pomocí Paretovy 

analýzy. 

Při zpracování analýzy FMEA program umoţňuje sestavení blokového diagramu, tj. analýzu rizik 

systému/konstrukce/procesu ve stromové struktuře, identifikaci všech charakteristik výrobku či 

procesu a hodnocení vad, příčin a následků pomocí kritérií. Kritérii zde rozumíme hodnocení 

významu vady, výskytu vady a odhalitelnosti. Program téţ poskytuje výpočet rizikových čísel a 

moţnost stanovit opatření pro vysoké hodnoty rizikových čísel s odpovědností za tato opatření.  



26 
 

FMEA Reporting je modul v rámci tohoto programu, který skýtá moţnost analýzy a vyhledávání 

jiţ rozpracovaných FMEA dle těchto parametrů: nesplněná opatření, procesy, systémy, kritická 

riziková čísla, vady a příčiny. 

2.2.2 Modul Q-LanYs FMEA a Plány kontroly [12] 

Firma Q-LanYs se sídlem ve Frenštátu pod Radhoštěm působí v oblastech systémů řízení kvality 

a softwarové podpory systémů řízení kvality. Modul FMEA je zpracován v češtině, leč umoţňuje 

jazykové mutace do angličtiny nebo němčiny. Modul je určen pro zpracování a společné řízení 

dokumentů FMEA a Plánů kontroly. Pro přehledné uspořádání dokumentů a jejich snadné 

vyhledání je moţné definovat stromovou strukturu projektů/výrobku nebo procesů. 

Pro usnadnění tvorby FMEA a kontrolních plánů jsou k dispozici znalostní databáze a funkce 

pro nakopírování obsahu podobných jiţ existujících dokumentů. Modul je plně v souladu 

s normami ISO 9000, QS 9000, VDA a ISO/TS 16949. 

Základní funkce modulu FMEA a Plány kontroly jsou: 

 moţnost připojení diagramu výrobního procesu v libovolném formátu, 

 definování více FMEA kontrolních plánů k jednomu projektu/procesu, 

 zpracování FMEA kontrolních plánů, 

 tisk dokumentů a zaznamenávaní historie verzí a změn dokumentů. 

2.2.3 Byteworx Software FMEA [13] 

Software je plně v souladu s nejnovějšími standardy automobilového průmyslu, plně odpovídá 

poţadavkům VDA 4, AIAG a dalších.  

Základní funkce software jsou: 

 automatické číslování ve struktuře (kořene, funkce, vady), 

 rychlé zadávání opakujících se údajů, 

 zabudované tabulky pro hodnocení významu vady, výskytu vady a odhalitelnosti, 

 snadná duplikace nebo mazání jednotlivých poloţek, nebo celých bloků 

 kontrola pravopisu a emailové připomenutí opatření odpovědným pracovníkům, 

po nesplněné lhůtě. 

Úvodní obrazovka software je tzv. FMEA pre-work (před prací), připomíná uţivateli kroky, jako 

jsou: určit ustavení týmu, určit rozsah FMEA, přezkoumání vstupních dat apod. Pre-work 

zajišťuje, ţe ţádný ze základních kroků nebude vynechán. Mimo jiné umoţňuje trvale uchovávat 

podpůrnou dokumentaci (např. vývojové diagramy). 
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Během zpracovávání software pouţívá funkci „semafor“. Jsou to automatická světélka (zelená, 

ţlutá a červená), která mají uţivatele upozornit, pokud opomenul nějaký krok. Mějme například 

situaci, kdy uţivatel nepřiřadil k dané příčině opatření. Software na opomenutí upozorní červený 

světélkem, u něhoţ se zobrazí komentář „není přiřazeno ţádné opatření“ a zároveň u ţlutého 

světélka navrhne řešení „zařaďte, alespoň jedno opatření“. 

Po provedení automatického výpočtu rizikového čísla, software vyznačí červeně vyšší hodnoty 

neţ je hodnota poţadovaná. Riziková čísla můţeme analyzovat a podat zprávu o výsledcích 

vedení emailem, nebo vytisknout.  

Software má zabudovaný návod softwaru, kompletně vysvětlenou metodiku FMEA a nápovědu. 

Nápověda automaticky nabízí pomoc při úkolech a vysvětluje základní zásady a pravidla software.  

2.2.4 TDC FMEA [14] 

Společnost TDC Software je od roku 1990 výrobce software s vyuţitím v oblasti vývoje 

produktů/procesů a také analýzy rizik, sídlí ve městě Goux les Usiers (Francie). Software TDC 

FMEA slouţí k tvorbě FMEA návrhu produktu, FMEA procesu a plánů kontroly, je zpracován 

ve francouzském jazyce a nabízí čtyři další jazykové mutace (angličtina, němčina, španělština a 

portugalština). Umoţňuje přizpůsobit přístupové rozhraní a tisk dokumentů spojených s FMEA. 

TDC FMEA je plně v souladu s poţadavky norem ISO 9000, ISO/TS 16949, QS 9000 a dalších. 

Software nabízí mimo jiné následující funkce: 

 tisk přehledů, zpráv, pracovních postupů aj., 

 hledání příčin pomocí Ishikawova diagramu, 

 propojení s Microsoft Excel, 

 zpracování FMEA a kontrolních plánů, 

 tvorbu diagramu procesu, 

 tvorbu grafických výstupů a kontrolu pravopisu. 

Kromě těchto funkcí umoţňuje sledovat i jiná rizika a provádět další analýzy, např. analýzu 

bezpečnosti práce, sledování dopadu na ţivotní prostředí apod.  

2.2.5 PTC Wildchill FMEA [15] 

Produkt PTC Wildchill FMEA nabízí americká společnost PTC Corporate Headquarters 

se sídlem ve státě Massachusetts (USA). Kromě toho, ţe je zpracován v anglickém jazyce, nabízí 

sedm jazykových mutací (viz kapitola 2.3). PTC Wildchill FMEA software pomáhá organizacím 

zlepšovat kvalitu produktů. Umoţňuje systematické identifikování potenciálních vad společně 
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s jejich riziky a zavádět opatření ke zmírnění či eliminaci rizik. Dále software umoţňuje sledování 

souladu dílů a výrobků se širokým spektrem průmyslových standardů včetně ISO 26262, AIAG a 

jiných a podporuje tvorbu FMEA návrhu produktu i FMEA procesu. K hlavním funkcím 

softwaru patří především:  

 organizovaný přístup k hodnocení rizik (plánování a realizace opatření, analýza FMEA 

návrhu produktu/FMEA procesu/, funkční analýza, analýza softwarových systémů, …); 

 řešení zjištěných rizik (identifikace opatření, sledování přijatých opatření, …);  

 průvodce při ověřování návrhu přijatých opatření (ověření plnění poţadavků, definování 

potřebných testů/zkoušek včetně odpovědných osob, sdělování výsledků 

konstruktérům, …) 

 správa kontrolních plánů, matice rizik; 

 podpora přístupu více uţivatelů; 

 nástroje pro správu dat (výkonný filtr dat, přizpůsobitelné seznamy a automatické 

vyplňování, …) a podpora vstupů i výstupů dat v různých formátech. 

2.2.6 4.2.6 APIS IQ Software 

Společnost APIS Informationstechnologien nabízející software byla zaloţena v roce 1996 a sídlí 

ve městě Braunschweig (Německo). APIS IQ software podporuje systematické zpracování 

FMEA. Poskytuje mnoho uţitečných funkcí, které pomáhají uţivateli v orientaci a generují 

grafické výstupy včetně formulářů. Základní funkce zahrnují: 

 tvorbu základní struktury propojenou se strukturou funkcí a chybových funkcí, tj. vad, 

 jednoduché napojování příčin a následků, 

 generování formulářů FMEA a plánů kontroly a řízení, 

 snadné generování statistických výstupů (např. Paretovy analýzy, analýzy diference, aj.) 

 zabudované hodnotící tabulky pro význam, výskyt a odhalitelnost vady, 

 úprava a tisk formulářů dle norem. 

Zpracování FMEA je pomocí softwaru efektivní a šetří čas. Tvorba struktury je díky 

zabudovaným ikonám snadná a jednoduše pochopitelná, a pokud ji moderátor FMEA vytvoří 

správně, slouţí jako podklad pro generování formulářů a statistických výstupů. Statistické výstupy 

jsou mnohostranně vyuţitelné, například při prezentování výsledků zákazníkům či vedení, 

informovaní odpovědných osob o realizaci jejich opatření, sledování hodnot rizikových čísel a 

ukončených opatření apod.  
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2.3 Porovnání analyzovaných programů 

Při porovnávání produktů počítačové podpory FMEA byla jako hlediska stanovena moţnost 

rozšíření o další moduly (Rozšiřitelnost), podporu zpracování ve více jazykových verzích 

(jazykové modifikace) a podporu tisku formulářů přímo dle poţadované normy (Tisk formulářů 

dle norem). U hledisek rozšiřitelnost a jazykové modifikace je hodnocení od 1 (nejniţší) 

do 5 (nejvyšší), naopak u hlediska tisk formulářů dle norem je uvedeno „ANO“ v případě, ţe 

software poskytuje danou moţnost nebo „NE“ pokud moţnost neposkytuje. Přehledné srovnání 

produktů dle uvedených hledisek je uvedeno v následující tabulce (viz Tabulka 1). 

Tabulka 1 Srovnání produktů počítačové podpory FMEA 

Produkt  Rozšiřitelnost Jazykové 

mutace 

Tisk dle formulářů dle 

norem 

PALSTAT FMEA 4 2 ANO 

Q-LanYs FMEA a Plány 

kontroly 

4 2 NE 

Byteworx Software FMEA x 1 NE 

TDC FMEA 2 3 NE 

PTC Wildchill FMEA 5 4 NE 

APIS IQ Software x 5 ANO 

 
Rozšiřitelnost se u jednotlivých produktů, které nabízí tuto moţnost, liší počtem modulů 

o celkové rozšíření. Nabízené softwary, nejedná-li se pouze o software orientovaný přímo 

na FMEA, lze rozšířit o moduly týkajících se různých oblastí (dokumentace, audity, 

monitorování, metrologie, plánování kvality a další). Produkty Byteworx Software FMEA a APIS 

IQ Software nemají moţnost rozšíření o další moduly, avšak nabízejí upgradované verze. 

Nejvyšší počet modulů k rozšíření nabízí software PTC Wildchill FMEA, proto získal nejvyšší 

známku, naopak produkt TDC FMEA nabízí nejméně modulů k rozšíření. Produkty PALSTAT 

FMEA a Q-LanYs FMEA nabízí k rozšíření přibliţně stejný počet modulů, proto jsou 

ohodnoceny stejnou známkou. 
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Z hlediska jazykových mutací nejvyšší hodnocení obdrţel produkt APIS IQ Software, nabízí 

moţnost zpracování v devíti jazycích (Česky, Anglicky, Německy, Španělsky, Francouzsky, 

Italsky, Maďarsky a další dva jazyky východních zemí). Sedm jazyků pro zpracování FMEA, 

nabízí produkt PTC Wildchill FMEA (Anglicky, Německy, Francouzsky, Japonsky, Korejsky, 

Rusky a Čínsky), TDC FMEA poskytuje moţnost zpracování v pěti jazycích a produkty 

hodnocené známkou 2, tedy české produkty poskytují moţnost zpracování pouze ve třech 

jazycích (Česky, Německy, Anglicky). Je nutné zmínit, ţe zpracování v českém jazyce 

z nabízených software nabízí pouze 3 produkty, ale pouze jeden z nich je produkt zahraniční. 

Software FMEA by měl být v souladu se širokou škálou norem, kaţdý z jiţ zmíněných produktů 

je v souladu s mnoha poţadavky norem. Nicméně, pouze dva z porovnávaných produktů 

umoţňují tisk formulářů přímo na míru dle poţadované normy (VDA, QS-9000,…).  

2.4 Porovnání softwaru APIS IQ s vlastnostmi dobrého software 

Protoţe společnost Brose vyuţívá software APIS IQ při tvorbě FMEA nejen u pobočky 

v Kopřivnici, ale i ve všech svých ostatních pobočkách, bude níţe uvedeno jeho porovnání 

s některými vlastnostmi dobrého software (viz kapitola 2.1). Porovnání softwaru APIS IQ 

s vlastnostmi dobrého software bylo provedeno dle těchto kritérií: 

 základní funkce FMEA, 

 úspora času, 

 snadné generování záznamů a grafů, 

 funkce importování, 

 simultánní přístup pro více uţivatelů 

Pro uţivatele je snadné spustit software APIS IQ pomocí ikony na ploše. Zadávání dat 

bez výukových programů nebo školení můţe být však pro nového zaměstnance anebo 

zaměstnance, který se nikdy nesetkal s tímto softwarem obtíţné, protoţe software je velice sloţitý 

a jeho sloţitost by se dala srovnat se známým nástrojem Microsoft Office Excel. Avšak 

při častějším pouţívání a postupném poznávání softwaru APIS IQ se práce s tímto softwarem 

stává snadnější. Software má řadu funkcí a nástrojů, které jsou vyuţitelné pomocí ikon a jsou tak 

pro uţivatele intuitivní i jednoduše k nalezení. 

Software umoţňuje úsporu času dosáhnout tím, ţe poskytuje moţnost okamţitého vyhledávání 

rozpracovaných projektů FMEA a poskytuje snadný přístup k dokumentům (hodnotící katalogy, 

katalogy opatření, druhů vad, aj.). 
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Nejen, ţe software šetří čas při zpracování, ale i při schůzkách týmu a to pomocí schopnosti 

vyhledávání informací o rozpracovaných vadách a také pomocí funkce rychlého zadávání 

opakujících se údajů. 

Pokud uţivatel správně vytvořil strukturu produktu/procesu je software schopen generovat řadu 

formulářů a grafů bez potřeby jejich dalšího doplňování, s cílem poskytnout prostředky 

ke komunikaci o stavu projektu FMEA. Navíc, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2.3, software 

nabízí moţnost generování formulářů dle poţadovaných norem. 

Software umoţňuje při zpracování projektů FMEA moţnost získat přístup k předešlým 

projektům FMEA a jejich informacím a nabízí funkci importu z předchozích projektů FMEA. 

Při práci ve společnosti, kde se na tvorbě FMEA podílí více pracovníků, je důleţité, aby databáze 

byla přístupná právě těmto uţivatelům, proto je nutné zmínit, ţe APIS IQ software umoţňuje 

simultánní přístup pro více uţivatelů. 
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3. Analýza stávajícího stavu využívání metody FMEA a aplikace počítačové 

metody u dodavatele v automobilovém průmyslu 

V současnosti patří metoda FMEA k nejpouţívanějším metodám prediktivní analýzy spolehlivosti 

a je vyuţívána v řadě oborů, nejen pro analýzu technických systémů, ale také pro analýzu procesů 

a software. FMEA umoţňuje ještě před realizací provést systematický rozbor slabých míst 

(systému, konstrukce nebo procesu) a tím se včas vyvarovat neočekávaných potíţí při realizaci. 

Zásadou FMEA je, ţe je lepší potencionální vadě předcházet, neţ ji následně odhalovat a 

odstraňovat, resp. hradit náklady následků vad. Jejím nejzjevnějším výsledkem je dokumentování 

kolektivních znalostí průřezových týmů. Vyuţitím FMEA by se mělo zajistit, ţe se pozornost 

bude věnovat kaţdému komponentu (prvku). Velkou prioritou by měly být ty komponenty a 

procesy, které jsou rozhodující a s bezpečností souvisejí. V automobilovém průmyslu je pouţití 

metodiky FMEA vyţadováno normou ISO/TS 16949.  

3.1 Představení společnosti Brose 

Historie rodinného podniku Brose je v prvé řadě historií dvou vynikajících podnikatelských 

osobností, Maxe Broseho a jeho vnuka Michaela Stoschka. První z nich firmu dovedl v průběhu 

bezmála šesti desetiletí od původní pobočky k solidně vystavěnému, regionálně zakořeněnému a 

nadregionálně činnému podniku. Druhý z nich z něj učinil koncern, který si ve svých stěţejních 

oborech právem můţe nárokovat vedoucí pozice na trhu. Oba podnikatelé museli provést svou 

firmu těţkými údobími, dobami válek a krizí. Max Brose řídil podnik během největších světových 

válek. Michael Stoschek byl zase konfrontován s problémy, které uvedly automobilový průmysl i 

s jeho dodavateli do napjaté existenční situace – nejprve v éře ropných a energetických let, a poté 

v období sílicí globalizace [9]. 

Nicméně, dnes je společnost Brose partnerem mezinárodního automobilového průmyslu a je 

dodavatelem zhruba pro osmdesát automobilových značek. Společnost působí v 32 zemích 

po celém světě a součástí tohoto rodinného podniku je zhruba 22 000 zaměstnanců. V roce 2013 

společnost dosáhla trţeb ve výši cca 4,7 miliardy eur a řadí se tedy mezi 40 nejlepších 

automobilových dodavatelů. Společnost získala certifikáty ISO/TS 16949:2009 ve spojení 

s 9001:2004 a ISO 14001:2004 [10]. 

Protoţe je společnost Brose mezinárodně orientovaný podnik vidí to jako závazek k sociální 

odpovědnosti, proto sponzoruje mnoho projektů, ať uţ v oblasti kultury, vzdělání nebo sociální. 

Jako partner mezinárodního automobilového průmyslu podporuje zákazníky v ochraně ţivotního 

prostředí a poskytuje šetrné výrobní procesy a vysokou účinnost produktů. Ochrana ţivotního 
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prostředí je součástí firemní strategie Brose a má dlouhodobou tradici jiţ sto let. Systém 

environmentálního managementu Brose vychází z normy ISO 14001 [10].  

Cíle společnosti jsou následující: 

 Vedoucí postavení na trhu chce společnost dosáhnout inteligentními polohovacími 

systémy pro automobily a to i technologiemi. 

 Chce rozšířit objem obchodů nejméně o 10 % ročně, aby neustále zlepšovala svou pozici 

vůči konkurenci. 

 Chce přesvědčit zákazníky pomocí inovace produktů a procesů s ohledem na náklady a 

kvalitu [10]. 

3.2 Požadavky na použití FMEA 

3.2.1 ISO 9001 - Systémy managementu kvality 

Norma ISO 9001:2008 popisuje poţadavky na systém managementu kvality. Podle této normy 

probíhá certifikace systému. Norma ISO 9001 specifikuje poţadavky na systém managementu 

kvality ve společnostech, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat 

produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající 

rostoucím poţadavkům zákazníků. 

Zavedení systému managementu kvality přináší řadu pozitiv, jako jsou: zavedení pořádku a 

systémového přístupu do všech firemních činností, podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím 

snadnější pronikání na nové trhy v EU, stabilizace dosahované úrovně kvality v čase i sortimentu 

poskytovaných produktů, řízené ovlivňování trendů v kvalitě aj. 

Zmínku o pouţití FMEA, udává norma ISO 9001 v kapitole 8.5.3 Preventivní opatření. 

Organizace musí určit opatření k odstranění příčin potenciálních neshod, aby se zabránilo jejich 

výskytu. Preventivní opatření musí být přiměřené důsledkům potenciálních problémů.  

3.2.2 Standard pro dodavatele automobilového průmyslu ISO/TS 16949 

ISO/TS 16949 je standard pro dodavatele automobilového průmyslu, jehoţ základem byla norma 

ISO EN 9001. Tento mezinárodní standard je spojením čtyř skupin standardů pro systém kvality 

(QS 9000, VDA 6.1, AVSQ, EAQF). Tato technická specifikace je uplatitelná v celém 

dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu. 
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Konkretizace poţadavků na provádění FMEA jsou uvedeny v kapitolách: 

 Kapitola 7.3.1.1 Průřezový přístup. Organizace musí při přípravě realizace produktu 

pouţít průřezový přístup, ten obvykle zahrnuje zástupce útvarů konstrukce, výroby, 

technologie, kvality a příslušné další zaměstnance.  

 Kapitola 7.3.3.1 Výstup z návrhu produktu. Výstup návrhu produktu musí zahrnovat: 

konstrukční FMEA; zvláštní znaky produktu a jeho specifikace; odolnost produktu proti 

chybám; vymezení produktu, včetně výkresů nebo dat zaloţených na matematických 

metodách; výsledky přezkoumání návrhu produktu aj. 

 Kapitola 7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu. Výstup z návrhu procesu musí 

mimo jiné zahrnovat: technické specifikace a výkresy, vývojový diagram výrobního 

procesu, FMEA výrobního procesu, plán kontroly a řízení, kritéria schválení procesu, 

výsledky opatření pro zvyšování odolnosti proti chybám. 

 Kapitola 7.5.1.1 Plán kontroly a řízení. Organizace musí vypracovat plán kontroly a řízení 

dodávaných produktů a mít plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii a sériovou výrobu. 

V kapitole je taky uvedeno, co musí zahrnovat plán kontroly a řízení. 

3.2.3 VDA 4 Management kvality v automobilovém průmyslu (FMEA produktu, 

FMEA procesu) 

Na základě důsledného strukturování systémů a procesů s jejich příslušnými příčinnými 

souvislostmi podporuje FMEA komunikační tok v týmové a projektové práci stejně jako 

potřebný přenos znalostí v organizaci. Plán projektu ukazuje jak je FMEA, jako jedna z metod 

prevence, zapojena do vývoje produktu a výrobních procesů.  

Obsah tvoří mimo úvodu do problematiky procesní model DAMUK, který je podrobně popsán 

právě ve směrnici VDA 4 Představuje přístup k provádění FMEA a spočívá v dosaţení bodů, 

které je nutné projednat. Procesní model slouţí jako návod pro realizaci metody v organizaci. 

Stručný popis modelu DAMUK je uveden na Obrázku 1.  
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Obrázek 1 Stručný popis procesního modelu DAMUK 

3.3 FMEA ve společnosti Brose 

FMEA je klíčová metoda na cestě od nápravy chyb k prevenci chyb. Tato metoda je pevnou 

součástí preventivního zajišťování kvality a procesu vzniku produktů ve skupině Brose. Cílem je 

kvalitativní zhodnocení a zabránění rizikům u systémů, výrobků a procesů. 

Výhodou FMEA je například: 

 zabránění chybám ve vývoji a konstrukci, 

 menší dodatečné změny produktů a tím sníţení nákladů,  

 zabránění opakujícím se chybám systematickým zachycením odborných znalostí a znalostí 

o chybách produktu resp. procesu. 

Provádění FMEA je nutné u nových výrobků, změn produktu resp. procesu a výrobků 

s bezpečnostně technickými poţadavky. Zákazník poţaduje provádět FMEA na základě systému 

řízení kvality podle ISO 9004, QS 9000, ISO/TS 16949 a VDA svazek 4. 

3.3.1 Ručení za produkt 

U eventuálního případu ručení za produkt je FMEA důleţitým dokumentem. FMEA mohou 

pomoci při ověření výrobků, pokud tímto lze dokázat, ţe všechny osoby a zodpovědná místa 

zúčastněné na vývoji, prováděli své činnosti podle stávajícího stavu techniky při přihlédnutí 

ke zhodnocení rizika. 
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3.3.2 Zacházení s FMEA 

FMEA obsahují know how firmy. Proto se s ní musí zacházet důvěrně. Tyto podklady jsou však 

kdykoliv k dispozici příslušnému zákazníkovi k nahlédnutí. Na vyţádání jsou výsledky 

předloţeny. Zákazník se můţe při inspekci přesvědčit o tom, ţe byly vypracovány pro něj 

rozhodující analýzy FMEA. 

3.3.3 Uvolnění a ukládání podkladů FMEA do systému správy dokumentů 

FMEA (včetně všech příslušných dokumentů, např. výkresy, prezentace, …) a také základní 

FMEA musí být ukládány do systému správy dokumentů SAP. Uvolněné projekty FMEA, tedy 

zcela ukončené projekty se do systému správy dokumentů ukládají se specifickým názvem 

pro jednotlivé projekty a indexem 100. Příklad názvu projektu s indexem 100 je uveden 

na Obrázku 2. K indexovému stavu 100 patří krycí list FMEA, podepsaný příslušnou osobou 

zodpovědnou za FMEA a členy týmu FMEA. Uvolnění FMEA provádí příslušný koordinátor 

FMEA v úseku společnosti, který kontroluje před uvolněním do systému správy dokumentů níţe 

uvedená kritéria, proto jsou tato kritéria předpokladem pro uvolnění FMEA.  

 
Obrázek 2 Příklad názvu projektu s indexem 100 

Kritéria pro uvolnění projektu FMEA:  

 FMEA byla vytvořena softwarem IQ-RM od společnosti APIS (tj. APIS IQ Software – 

stručný popis je uveden v kapitole 2.2.6). 

 Struktura obsahuje všechny díly, komponenty a konstrukční skupiny resp. všechny 

procesní kroky. 

 Funkce a chybové funkce jsou propojeny. 

 Formulář je zpracován kompletně a hodnocení vad bylo provedeno dle katalogu 

hodnocení Brose. 



37 
 

 Pro hodnocení závaţnosti ≥ 8 musí být stanovení zvláštních znaků posuzováno podle 

normy Brose. 

 Pro míru rizika ˃ 100 musí být zadané buď nové/dodatečné opatření nebo vloţena 

poznámka, proč se nese toto riziko. 

 Musí být určena zodpovědná osoba za příslušnou FMEA. 

 FMEA nevykazuje k termínu uvolnění ţádná nedokončená opatření; otevřená opatření, 

u kterých je definována zodpovědná osoba a termín, jsou dovolena. 

 Krycí list FMEA je kompletně vyplněn a podepsán všemi členy týmu FMEA. 

3.3.4 Organizace FMEA 

3.3.4.1 Koordinátor FMEA 

Koordinátor FMEA má mít následující předpoklady: znalosti metody FMEA, softwaru FMEA 

APIS IQ a všech dokumentů Brose ve vztahu k FMEA (Brose příručky FMEA, katalogy 

hodnocení, podklady pro školení,…). Koordinátor FMEA má níţe uvedené úkoly: 

 poradenství při pouţívání metody FMEA v software APIS IQ, 

 spolupráci při plánování projektů FMEA, 

 organizaci např. zajištění potřeby školení FMEA, evidenci a sledování projektů FMEA, 

výměnu zkušeností atd., 

 udrţování a další rozvoj (např. základních analýz FMEA, katalogů hodnocení a ostatních 

pomocných prostředků pro vytváření FMEA), 

 uvolnění projektu FMEA a jeho uloţení do systému správy dokumentů SAP. 

3.3.4.2 Osoba zodpovědná za FMEA 

Osoba zodpovědná za FMEA zná metodu FMEA všechny dokumenty Brose ohledně FMEA 

(např. Brose příručky FMEA, katalogy hodnocení,…). Má základní znalosti APIS IQ software, 

aby dokázala prezentovat FMEA např. při auditu nebo u zákazníka. Osoba zodpovědná 

za FMEA:  

 zodpovídá za časové napojení FMEA podle termínovaného plánu projektu, za obsah a 

aktuálnost FMEA, za sledování termínů v rámci FMEA a za zajištění zákaznických 

rozhraní v FMEA, případně také za FMEA u dodavatelů, 

  organizuje konzultace k FMEA (např. zve ke konzultacím, zařizuje místnost, organizuje 

překlad apod.), 
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 zodpovídá za neustálé přepracování a aktualizaci FMEA na základě zákaznických 

reklamací a vad a obdrţí automaticky generovaný e-mail z SAP, pokud FMEA není 

kontrolována nebo nebyla přepracována déle neţ 6 měsíců. 

3.3.4.3 Klíčový uživatel (moderátor) FMEA 

Předpoklady klíčového uţivatele jsou: znalosti metody FMEA, softwaru APIS IQ a všech 

dokumentů Brose ve vztahu k FMEA (Brose příručky FMEA, katalogy hodnocení, podklady 

pro školení,…). Úkoly moderátora jsou uvedeny níţe: 

 spolupráce při přípravě schůzek FMEA, 

 moderovat schůzky FMEA a popř. obsluhovat software, 

 zajistit metodiku FMEA a postup podle FMEA příručky skupiny Brose, 

 při problémech informovat vedoucího projektu, vyuţít základní FMEA, 

 sjednocení jazyka FMEA (pojmy), coţ zlepší čitelnost FMEA, 

 podporovat osoby zodpovědné za FMEA při prezentaci samostatně moderovaných 

analýz FMEA u zákazníka/u auditu. 

Je třeba zmínit, ţe za odborný obsah nezodpovídá klíčový uţivatel (moderátor) FMEA, nýbrţ 

osoba zodpovědná za FMEA. 

3.3.4.4 Uživatel FMEA (člen týmu) 

Ke zvýšení účinnosti provádí FMEA tým odborníků ze zodpovědných úseků. Rozlišuje se 

kmenový tým a rozšířený tým. Členové kmenového týmu (např. z útvaru plánovaní výroby, 

konstrukce, zkušebnictví, plánování kvality) se pravidelně účastní porad k FMEA. Členové 

rozšířeného týmu jsou zváni v případě potřeby jako experti (např. z útvaru nákupu, odbytu). 

3.3.5 Příprava porad k FMEA 

Zodpovědná osoba musí provést při přípravě FMEA následující kroky. 

 Sestavit tým FMEA a vyjasnit zadání úlohy nebo stanovení cíle. 

 Zpracovat potřebné podklady pro FMEA, zajistit prototypy, např. výkresy/náčrty, 

technické poţadavky/specifikaci zadání, zprávy ze zkoušek, zákaznická zadání 

pro FMEA, texty zákonů, nařízení bezpečnostních přepisů, procesních a montáţních 

přepisů a další. 
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3.3.6 Pět kroků k vytvoření FMEA  

Příručka FMEA skupiny Brose doporučuje zaměstnancům při tvorbě FMEA postupovat podle 

následujících pěti kroků. 

I. Systémové zobrazení 

Systém se skládá z jednotlivých systémových prvků, které slouţí k popisu a členění 

produktu/procesu a které jsou uspořádány do systémové struktury. Systémová struktura 

uspořádává shora jednotlivé systémové prvky na různých hierarchických úrovních. 

II. Přiřazení a propojení funkcí 

Prvky systému (elementy) mají různé funkce nebo úkoly v systému. Společné působení funkcí 

několika systémových prvků se znázorní jako funkční struktura (funkční síť). 

III. Analýza a propojení vad 

Pro kaţdý systémový prvek sledovaný v popisu systému musí být provedena analýza vad. Moţné 

chyby tohoto systémového prvku jsou jeho chybové funkce, odvozené a popsané ze známých 

funkcí podle kroku II. Moţné příčiny vad jsou představitelné chybové funkce podřízených 

systémových prvků a moţné následky vad jsou vznikající chybové funkce nadřazených 

systémových prvků. 

IV. Hodnocení rizika 

Pro hodnocení rizika se stanoví bodové hodnocení významu, pravděpodobnosti výskytu a 

pravděpodobnosti odhalení vady dle katalogu hodnocení Brose a z nich se vypočte míra rizika, 

tedy rizikové číslo. Hlavní přispívající prvky k následkům vad s technickými nebo bezpečnostně 

relevantními funkcemi nebo zákonnými přepisy musí být označeny zvláštními znaky podle normy 

Brose (BN 586437). 

V. Optimalizace a přepracování 

Při vysoké hodnotě rizikového čísla nebo vysokých jednotlivých hodnoceních jsou potřebné 

optimalizace (mezní hodnota rizikového čísla je 100). Mezní hodnota pro rizikové číslo musí být 

odsouhlasena zákazníkem.  

3.3.7 Péče o FMEA 

Na jedné straně vznikají FMEA prostřednictvím rozsáhlých analýz produktů a procesů, 

ze zkušeností pracovníků všech odborníků/specialistů zúčastněných na procesu vzniku produktu, 

na druhé straně se jedná u FMEA o „ţivé“ dokumenty, které vyţadují neustálou aktualizaci 
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prostřednictvím znalostí z vlastní výroby/montáţe, od dodavatelů a zákazníků, stejně jako 

prostřednictvím zpětného toku informací z reklamací. FMEA se proto pravidelně udrţuje, 

respektive aktualizuje (viz Tabulka 2).  

Tabulka 2 Podněty ke změně FMEA 

FMEA - typ Podnět ke změně FMEA dávají: 

Rozhraní FMEA  Zákazníci  

 Změny dodavatelů 

 Konstrukční změny 
Produktová FMEA  Konstrukční změny 

 Zákaznické reklamace 

 Problémové body u náběhu série 

 Změny poţadavků zákazníka 
Procesní FMEA  Konstrukční změny 

 Změny stroje/zařízení 

 Procesní změny (např. průběh, technologie) 

 Problémové body u náběhu série 

 Změny poţadavků zákazníka 

 

3.4 Identifikace příležitostí ke zlepšení  

Způsob realizace projektů FMEA ve společnosti je nyní dobře organizovaný, sjednocený a má 

standardní postup. Je stanovená zodpovědná osoba za projekt, moderátor, který je řídící osobou 

v průběhu zpracování projektů a existují také pravidla pro aktualizaci FMEA.  

Avšak zpracování pomocí software APIS IQ můţe být pro pracovníky, kteří se softwarem nikdy 

nepracovali, velmi komplikované. Existuje příručka softwaru v anglickém a německém jazyce, 

nicméně její zpracování není příliš vhodné pro rychlé pochopení základních funkcí a vyuţití 

nabízených nástrojů software. Tato příručka poskytuje stručný popis nástrojů a ikon, leč 

neposkytuje popis vytváření základní struktury, formulářů, grafických výstupů či jiných záleţitostí, 

pomocí editorů a ikon. 

Společnosti bych doporučila školení na míru a to nových zaměstnanců či zaměstnanců, kteří 

s programem začínají pracovat, eventuelně jiţ pracují. Společnost APIS 

Informationstechnologien nabízí mnoho školení s rozdílnou náplní. V Tabulce 3 jsou uvedena 

vybraná školení, jejich náplň a orientační cena (vzhledem ke kurzu eura). Všechna nabízená 

školení probíhají v německém jazyce. 
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Tabulka 3 Nabídka školení (v rámci FMEA) nabízených společností APIS  

Název školení Stručný popis  Doba 
trvání  

Orientační cena 
(Kč) 

Dva v jednom Metodika FMEA a základní výcvik 3 dny 34 000 
Kurz pro 
moderátory 

Školení moderátorů FMEA 2 dny 22 000 

Základní školení Úvod do APIS IQ Software 2 dny 22 000 
Školení 
aktualizace 

Rozdíly mezi současnou verzí a verzí 
upgradovanou 

1 den 11 000 

 
Po dohodě s vedením společnosti Brose, byla praktická část bakalářské práce zaměřena 

na zpracování stručného manuálu k pouţití softwaru při tvorbě FMEA, který umoţňuje rychlé a 

snadné pochopení jeho základních funkcí a nástrojů, důleţitých pro správné vytváření FMEA. 
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4. Návrh opatření ke zlepšení a zpracování příručky pro používání 

programu APIS IQ při aplikaci metody FMEA 

4.1 Práce se softwarem APIS IQ 

V rámci oborové praxe, kterou jsem vykonala ve společnosti Brose CZ s. r. o., jsem se postupně 

seznámila se softwarem APIS IQ pro tvorbu FMEA.  

První den praxe jsem absolvovala krátké školení s účastí konzultantky předloţené bakalářské 

práce, kde jsem se seznámila s postupem FMEA v organizaci a základními funkcemi softwaru. 

Dále jsem měla moţnost zúčastnit se schůzky týmu FMEA a poznat tak její průběh, coţ 

představuje cennou zkušenost a v neposlední řadě samostatně pracovat se softwarem. 

Se software jsem pracovala jak v rámci samostatného zpracování, tak v rámci jiţ zpracovaných 

projektů. 

Na základě svých zkušeností se softwarem APIS IQ jsem vypracovala jeho stručnou příručku, 

která můţe slouţit jak novým, tak i stávajícím spolupracovníkům pro snadné a rychlé pochopení 

tvorby FMEA pomocí tohoto softwaru (viz kapitola 4.2). 

4.2 Příručka pro používání programu APIS IQ FMEA 

Příručka pro pouţívání programu APIS IQ stručně a organizovaně popisuje práci se softwarem 

pomocí: 

 vyuţití hlavní lišty softwaru, 

 vyuţití nástrojů, 

 vyuţití rozšířeného panelu nástrojů a  

 vyuţití panelu nástrojů pro editory. 

Spuštění programu uţivatel provede pomocí ikony programu , kterou nalezne na ploše 

počítače. Kaţdý zaměstnanec, který se na tvorbě FMEA podílí má ve svém počítači nainstalovaný 

tento program.   

4.2.1 Hlavní lišta 

Hlavní lišta okna po otevření programu funguje na stejném principu jako u ostatních 

pouţívaných nástrojů Microsoft Office. Nabízí záloţku Soubory, Upravit, Náhled, Správa, Editory, 

Nástroje, Okno a Nápověda.   

V záloţce Soubory můţeme otevřít z disku počítače daný soubor FMEA (*.fme), ve kterém 

chceme pracovat, to můţeme provést i pomocí ikony Otevřít . Pokud chceme vytvářet nový 
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projekt, zvolíme v záloţce nabídku Nový, případně pouţijeme k tomu příslušnou ikonu Nový 

dokument . Smíme zde přihlásit uţivatele pomocí nabídky přihlásit uţivatele. Lze přihlásit nejen 

jednotlivé osoby, ale i celé týmy. Nabídku záloţky Správa vyuţijeme v případě, kdy chceme otevřít 

nebo vytvořit novou variantu projektu či projekt. 

Záloţka Upravit umoţňuje uţivateli, pomocí nabídky Nový, vytvořit nový systémový/procesní 

element, produktový/procesní znak, novou funkci, nová opatření, nový kořen struktury aj., 

program skýtá moţnost toto provádět i pomocí příslušných ikon, které nalezneme v rozšířeném 

panelu nástrojů (viz kapitola 4.2.3). Nabídka Vlastnosti v této záloţce zobrazí vlastnosti poloţky, 

kterou si uţivatel označil, můţe se jednat o element, funkci, chybovou funkci a jiné. Další 

moţnosti záloţky jsou pro uţivatele známy, pokud v minulosti pouţíval některý z nástrojů 

Microsoft office - moţnosti jako jsou úpravy zpět, vymazat, vloţit a kopírovat.  

V záloţce Náhled nalezneme nabídku Formát, ve které lze uspořádat úrovně, tak aby jednotlivé 

úrovně struktury v grafickém okně byly svisle pod sebou a aby orientace v projektu byla 

pro uţivatele přehledná. Nachází-li se uţivatel v grafickém okně, lze rozdělit okno do dvou částí, 

přičemţ v pravé části zůstává grafické okno a v levé části se objeví zobrazení struktury tzv. listina 

struktury (viz Obrázek 3). Další operace, které uţivatel smí realizovat pomocí této záloţky, jsou 

operace skládání, kde smí rozbalit vše, zabalit, rozbalit úroveň a další. Důleţitou nabídkou 

záloţky je nabídka Nástroje, kde si uţivatel můţe zobrazit či skrýt tyto panely nástrojů 

(viz Obrázek 3): 

 Nástroje (viz kapitola 4.2.2), 

 Rozšířený panel nástrojů (viz kapitola 4.2.3) a 

 Panel nástrojů pro editory (viz kapitola 4.2.4). 

 
Obrázek 3 Vyobrazení listiny struktury, grafického okna a panelů nástrojů 
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Záloţka Správa umoţňuje otevřít vybraný plán kontroly a řízení, statistické vyhodnocení, formulář 

FMEA a projekt. V nabídce Týmy a osoby nalezneme informace o členech týmu, jako jsou 

příjmení, jméno, útvar, ve kterém člen týmu pracuje, telefon případně mail. V další nabídce 

Odpovědné osoby/termíny nalezneme testy (např. test zabuchování dveří) na základě specifikací 

od zákazníka. V nabídce katalogy nalezneme katalogy chybových funkcí, opatření k odhalování, 

preventivních opatření a znaků produktů či procesů. Nabídka Poznámkový list uţivateli umoţňuje 

nalézt poznámky k funkcím, chybovým funkcím, opatřením, strojům a jiným. Uţivatel zde můţe 

najít i katalogy pro hodnocení vad. 

Záloţka Editory (editory budou blíţe popsány v kapitole 4.2.4) má tyto nabídky: 

 strom struktury, 

 síť chyb, 

 formulář FMEA, 

 plán kontroly a řízení, 

 statistické vyhodnocení a další. 

Záloţka Nástroje, je velmi důleţitá zvláště při aktualizaci FMEA. Aktualizace FMEA se provádí 

zejména při reklamacích, technologických změnách ve výrobním procesu a vţdy po uplynutí 

půlroční lhůty pro aktualizaci. V záloţce nalezneme nabídku Formuláře/zprávy a zvolíme nabídku 

FMEA titulní strana, kde je shrnutí celého FMEA projektu. Je zde uvedený název FMEA, datum, 

zákazník, číslo plánu kontroly a řízení, zapisují se zde provedené testy a hodnocení na základě 

katalogů, provedené změny, tým, jednotlivé osoby a nesmí zde chybět podpis jednotlivých osob.  

4.2.2 Panel nástrojů – nástroje 

V případě tvorby nového dokumentu, jak jiţ bylo výše uvedeno, zvolíme symbol Nový dokument 

. Po kliknutí na symbol se zobrazí okno, kde si uţivatel zvolí jazyk, ve kterém chce pracovat, 

týmy nebo členy týmu, název či číslo a typ struktury, poté můţe potvrdit tlačítkem OK a dále 

pracovat. Nástroj pracuje stejně, jako při vyuţití tohoto nástroje přes záloţku hlavního okna 

Soubory. 

Máme-li například situaci, kdy máme otevřený velmi rozsáhlý formulář FMEA a chceme rychle 

nalézt danou chybovou funkci, můţeme tak učinit pomocí nástroje Hledat , který nám umoţní 

nalézt vadu ihned pomocí klíčového slova či celého názvu. Do otevřeného okna, po kliknutí 

na tento nástroj, napíšeme do řádku hledaný výraz, ten však musí být zapsán mezi hvězdičky 

(např. *zámek nedovírá*). Po potvrzení k hledání, software najde první hledané slovo 
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ve formuláři a podbarví ho modře. Pokud je více vad s klíčovým slovem lze vyuţít nástroj Hledat 

dále , který umoţní pokračování v hledání. 

Vyuţije-li uţivatel nástroj Možnosti zobrazení , objeví se okno se třemi záloţkami. V první 

záloţce Grafické okno si můţe uţivatel nastavit zobrazení funkcí, chybových funkcí, poznámek a 

dalších přímo ve struktuře (tj. grafickém okně), v druhé záloţce Listina struktury má moţnost si 

nastavit zobrazení opatření, funkcí, chybových funkcí aj. v listině struktury. Třetí záloţka Symboly 

pro hot-click umoţňuje zobrazit v listině struktury i v grafickém okně, tedy struktuře malé ikony 

poznámek, plánů kontroly a řízení, formulářů FMEA a dalších u jednotlivých elementů, funkcí či 

chybových funkcí (viz Obrázek 4). Tyto ikony jsou ihned pouţitelné a to kdyţ na ně dvakrát 

klikneme. Po dvojkliku se zobrazí ve spodní části obrazovky třetí okno například s příslušným 

formulářem. 

 
Obrázek 4 Symboly pro hot-click 

Při vytváření FMEA můţeme vyuţít i posuvné ikony nahoru a dolů , pomocí kterých 

v listině struktury můţeme posouvat pořadí funkcí a chybových funkcí.  

4.2.3 Panel nástrojů – rozšířený panel nástrojů 

V rozšířeném panelu nástrojů nalezneme především nástroje, pomocí kterých konstruujeme 

strukturu projektu. 

Při vytváření FMEA návrhu produktu vyuţijeme ikonu pro vytvoření nového prvku systému 

(systémového elementu). Systémový element nové úrovně najdeme pod ikonou  a Systémový element 

stejné úrovně pod ikonou . Naopak při vytváření FMEA procesu vyuţijeme ikonu pro vytvoření 

nového prvku procesu (procesního elementu). Vytvoření Procesního elementu nové úrovně provedeme 

pomocí ikony a vytvoření Procesního elementu stejné úrovně realizujeme pomocí ikony . 

Pokud máme vytvořenou základní strukturu, pokračujeme ve vypracování FMEA přiřazováním 

funkcí k jednotlivým elementům. Funkce se tvoří u elementů struktury, které jsou nositeli těchto 
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funkcí. Po označení elementu v grafickém okně klikneme na ikonu Funkce . Otevře se okno 

(viz Obrázek 5), kde vepíšeme název nové funkce a stiskneme tlačítko Enter na klávesnici nebo 

můţeme vybrat ze spodní části okna jiţ pouţitou funkci a pomocí přetaţení myší ji umístit 

do horní části okna. V okně je ikona pro vyuţití katalogu, který poskytuje moţnost otevřít z disku 

počítače katalog, kde jsou jiţ nadefinované funkce, to můţe pro uţivatele slouţit jako inspirace. 

Další ikonou v okně je ikona, která umoţňuje kopírování funkcí i s chybovými funkcemi, pokud 

uţivatel nechce kopírovat funkci i s jejími příčinami, stačí tuto ikonu odznačit. Definování funkcí 

u jednotlivých elementů můţe být prováděno jednotlivě, ale i najednou, coţ uţivateli ušetří čas. 

Po nadefinování funkcí zavřeme okno a vytvořené funkce se zobrazí v listině struktury 

u poţadovaného elementu. 

 
Obrázek 5 Přiřazení funkce 

Produktové a procesní znaky, jejichţ symboly jsou:  se přiřazují k jednotlivým elementům i 

funkcím. Tvorba znaků je zaloţena na stejném principu jako u funkce. Produktové znaky 

se pouţívají při tvorbě FMEA návrhu produktu a procesní znaky se pouţívají při tvorbě 

FMEA procesu. Příklad procesního a produktového znaku (na komponentě produktu) - máme-li 

komponentu produktu, produktový znak bude její specifikace na výkrese (rozměry), zatím co 

procesní znak bude správná poloha komponenty při její montáţi.  

Pro analýzu vad se odvodí chybové funkce stavějící na známých funkcích a vypracují se struktury 

chybových funkcí. Tvorbu chybové funkce uskutečníme pomocí ikony chybové funkce . 

Pro přidání nové chybové funkce je vţdy nutné mít definovanou funkci. V grafickém okně si 

opět označíme element, ve kterém chceme chybovou funkci přidat. V okně listiny struktury 

označíme funkci, ke které chceme chybovou funkci přiřadit a vyuţijeme ikonu chybové funkce. 

Do zobrazeného okna vepíšeme název nové chybové funkce a potvrdíme tlačítkem Enter 
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na klávesnici nebo vybereme ze spodní části okna jiţ existující chybovou funkci a pomocí 

přetaţení myší ji umístíme do horní části okna. Stejně jako u definování funkcí se i definování 

chybových funkcí smí provádět jednotlivě nebo najednou. Po nadefinování zavřeme okno a 

v listině struktury se objeví u příslušné funkce chybové funkce. 

Má-li uţivatel vytvořené základní struktury funkcí a chybových funkcí pokračuje v jejich 

napojování. Napojování probíhá v editoru Síť chyb, přičemţ zprava se napojují příčiny a zleva 

následky (viz Obrázek 6). Pomocí ikon u funkcí a chybových funkcí vidíme, které jiţ napojené 

jsou a které naopak ne (viz Obrázek 7). Napojení provedeme tak, ţe dvojklikem na ikonu 

u chybové funkce si ve spodní části zobrazíme editor Síť chyb. Ve struktuře si uţivatel vybere 

element a chybovou funkci, kterou přetaţením pomocí myši napojí zleva či zprava v editoru sítě 

chyb. Síť funkcí nenapojujeme, vytvoří se automaticky po napojení chybových funkcí. 

 
Obrázek 6 Napojování příčin a následků 

 
Obrázek 7 Připojená a nepřipojená chybová funkce 

Ke kaţdé jednotlivé chybové funkci uţivatel připojí po jejím označení v listině struktury 

preventivní opatření anebo opatření-detekce, pomocí příslušné ikony. Při tvorbě FMEA návrhu 
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produktu slouţí preventivní opatření k optimálnímu uspořádání systému, aby byla 

pravděpodobnost výskytu vad velmi malá. Pomocí opatření-detekce při FMEA návrhu produktu 

budou nalezeny moţné vady před uvolněním návrhu do výroby. Při tvorbě FMEA procesu 

preventivní opatření slouţí optimálnímu návrhu procesu, aby byla pravděpodobnost výskytu vad 

velmi malá. Opatření-detekce představují pouţívané kontrolní postupy, které umoţní odhalit 

danou vadu. Preventivní opatření nalezne uţivatel pod ikonou  a opatření detekce pod ikonou , 

tyto ikony jsou stejné u FMEA návrhu výrobku i u FMEA procesu. Tato opatření se tvoří stejně 

jako funkce či chybová funkce, tedy označíme příslušnou chybovou funkci, ke které chceme 

opatření přiřadit, otevře se okno, kde vepíšeme název nového opatření a stiskneme tlačítko Enter 

na klávesnici nebo můţeme vybrat ze spodní části okna jiţ existující opatření a pomocí přetaţení 

myší ho umístit do horní části okna. Pokud jiţ nemáme naplánována ţádná další opatření u dané 

chybové funkce, vyuţijeme k tomu příslušnou ikonu nejsou naplánovaná žádná další opatření . 

Po vyuţití ikony software automaticky připojí k chybové funkci větu „nejsou naplánovaná ţádná 

další opatření“. Ke kaţdé chybové funkci, můţeme nadefinovat libovolný počet opatření dle 

potřeby.  

4.2.4 Panel nástrojů – panel nástrojů pro editory 

Editory lze vygenerovat nejen pomocí ikon, ale i pomocí jiţ zmíněné záloţky Editory. Princip 

funkce jednotlivých editorů je stejný jak při pouţití ikon, tak i při vyuţití záloţky. 

4.2.4.1 Editor pro rozdělení pracovního okna  

Tento editor umoţňuje uţivateli rozdělit si pracovní okno na dvě části. Pro rozdělení na pravou a 

levou část slouţí ikona editoru rozdělení svislé . 

4.2.4.2 Editor Síť chyb  a editor struktury  

Editor Síť chyb poskytuje grafické znázornění vad a k nim připojených příčin a následků. 

Napojování je blíţe popsáno v kapitole 4.2.3. 

V rámci editoru Struktury vytváří uţivatel strukturu dle svých poţadavků. Struktura je základem 

pro další práci pomocí software. Editor struktury zobrazuje strukturu jako strom, který 

se rozrůstá zleva doprava.   

4.2.4.3 Formulář FMEA  

Formát formuláře FMEA můţeme změnit dle našich potřeb, které odpovídají normám a 

standardům. Přes hlavní lištu okna v záloţce Náhled nabídku Formát rozložení si vybereme 

potřebný formát dle VDA, QS 9000 či zákazníka. 
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Vyplnění hlavičky. Datum vytvoření se automaticky vyplní vytvořením formuláře a zůstává 

po celou dobu stejné. Datum změny se taktéţ vyplní automaticky a aktualizuje se při jakékoliv 

změně provedené ve formuláři. Strana se vyplní automaticky při tisku formuláře.   

Formulář FMEA (viz Obrázek 8) zahrnuje následující informace: 

 následky, chybové funkce a příčiny u jednoho nebo více elementů, 

 hodnocení významu moţných chybových funkcí a informace o klasifikaci, 

 hodnocení výskytu a odhalitelnosti chybových funkcí, 

 hodnotu rizikového čísla (RPN), 

 stávající způsoby kontroly (preventivní opatření a opatření-detekce), 

 jméno zodpovědné osoby za provedená opatření, datum a stav. 

Pokud uţivatel správně vytvořil chybovou síť, jsou pole formuláře automaticky vyplněny, to platí 

i u hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti chybové funkce.  

 
Obrázek 8 Formulář FMEA 

4.2.4.4 Plán kontroly a řízení  

Plán kontroly a řízení (viz Obrázek 9) se vyobrazí ve formě formuláře. V rámci plánu kontroly a 

řízení, můţe uţivatel nalézt i mimo jiné následující informace o jednotlivých dílčích částech 

projektu: 

 číslo a název části produktu/procesu, 
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 produktové a procesní charakteristiky důleţité pro danou část produktu/procesu, jakoţ i 

jejich počet, 

 klasifikaci dle symbolů a specifikace, 

 informace o metodě kontroly (název, kontrolní prostředek, rozsah a četnost kontroly a 

další). 

 
Obrázek 9 Plán kontroly a řízení 

U buněk kontrolního prostředku a plánu kontroly a řízení ve formuláři je moţnost vyplňování 

těchto buněk podmíněna výběrem. Buňky jsou rozděleny do dvou částí, kliknutím v řádku si 

uţivatel vybere kontrolní prostředek (např. měření, korozní zkouška) nebo plán kontroly (např. 

analýza chyb a definice plánu). Ve druhé části buňky uţivatel vyplní u kontrolního prostředku i 

u kontrolního plánu zodpovědnou osobu za daný úkol.  

Chybové funkce s technickými nebo bezpečnostně relevantními funkcemi nebo zákonnými 

přepisy musí být označeny zvláštními znaky podle normy Brose (BN 586437) nebo dle specifikací 

od zákazníka. Zde je výčet některých z nich: 

 CC1 – CC7 označuje kritický význam (dle specifikací zákazníka), 

 SC pak označuje důleţitý význam (dle specifikací zákazníka). 

 Symbol ◊ označuje důleţitý význam, tj. význam s hodnotou 8 bodů, tento symbol se 

můţe vyskytovat i s písmenem C uvnitř, ale jeho význam zůstává stejný (normy pouţívané 

Brose). 
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 Symbol D vyjadřuje bezpečnostní význam, to znamená, ţe hodnota významu vady je 

hodnota buď 9 anebo 10, i tento symbol se můţe vyskytovat s písmenem C uvnitř. 

Písmeno C uvnitř symbolu znamená, ţe jde o bezpečnostní význam vhledem 

k zákazníkovi, hodnota významu zůstává stejná, jako u symbolu bez písmene. 

Do sloupce specifikace se zadá poţadovaná hodnota a znaménko (˃, ˂, ≥, ≤, =). Poté se zvolí 

jednotka a povolená odchylka. V tomto sloupci se mimo zadání hodnoty smí uţivatel odkázat 

např. na určitý výkres. Ostatní sloupce software vygeneruje automaticky. 

4.2.4.5 Statistické vyhodnocení  

Statistické vyhodnocení poskytuje grafické znázornění dat zaloţených na hodnocení rizika. Nabízí 

tyto analýzy: 

 Paretovu analýzu, 

 analýzu diference, 

 matici rizik, 

 sledování opatření a 

 opatření dle pracovníka. 

Ke kaţdé jednotlivé analýze se dostaneme pomocí ikony editoru statistické vyhodnocení. 

Po klinutí na editor se zobrazí samostatné okno, kde si zvolíme druh analýzy. Druh analýzy můţe 

uţivatel zvolit dle potřeby – analýzu zde můţe provádět na úrovni varianty struktury anebo 

samostatných formulářů. Pomocí výběrového okénka si pak zvolí analýzu z výše zmiňovaných. 

Poté si zvolí data, pomocí volby dat, která chce analyzovat. Jestli-ţe má uţivatel vše nadstaveno 

dle svých poţadavků, zvolí tlačítko otevřít. Po vyuţití tohoto tlačítka se objeví výchozí graf 

i s příslušným formulářem, kde uţivatel najde informace, vztahující se k příslušnému grafu. Pro 

přehlednost jsou jednotlivé elementy očíslovány jak v souvisejícím grafu, tak i ve formuláři. 

Paretova analýza představuje vyobrazení nejzávaţnějších vad, které mohou nastat v rámci 

analyzovaného produktu nebo procesu. V grafu se zobrazí sestupně seřazené vady (od nejvyššího 

rizikového čísla po nejniţší). 

Analýza diference (analýza rozdílů) zobrazuje postupné zlepšení rizikových čísel zásluhou 

dokončených opatření anebo novému stavu nedokončených opatření. Graf tedy zobrazuje stav 

(hodnotu rizikových čísel) před a po zavedení preventivních opatření (viz Obrázek 10). 
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Obrázek 10 Analýza diference 

Matice rizik (viz Obrázek 11) vyobrazuje význam a výskyt vady (dle VDA) a kategorizuje barevně 

rizika na tři oblasti. Oblast červenou, ţlutou a zelenou. Vedle matice se nachází součet počtu 

elementů v příslušné barevné oblasti. Číslo v poli matice odpovídá počtu elementů, kterých 

seprůsečík bodového hodnocení týká. Na horizontální ose je bodové hodnocení významu vady 

(1-10) a na vertikální ose je bodové hodnocení výskytu (1-10). 

 
Obrázek 11 Matice rizik 

Sledování opatření. Tento editor umoţňuje sledovat opatření v jednotlivých formulářích. 

Po zvolení formuláře se zobrazí spojnicový graf, kde červená linie zobrazuje všechna opatření a 
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naopak zelená linie znázorňuje jiţ ukončená opatření (viz Obrázek 12). Osa x vyobrazuje časové 

měřítko a osa y pak počet opatření. 

 
Obrázek 12 Sledování opatření 

Opatření dle pracovníka vyobrazuje ve sloupcovém grafu počet provedených opatření a osobu 

zodpovědnou za provedené opatření (viz Obrázek 13). 

 
Obrázek 13 Opatření dle pracovníka 

Výše zmíněné analýzy se ukládají pouze v rámci programu, pomocí záloţky Soubor a nabídky 

Uložit nebo pomocí vyuţití ikony Uložit . Tisk analýz uţivatel provede pomocí záloţky Soubor a 

nabídky Vytisknout. Otevře se okno, kde si uţivatel nastaví tisk dle svých poţadavků (rozloţení 

stránky, počet stran, aj.). 
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4.2.4.6 Editor termínů  

Editor termínů uvádí odpovědnou osobu pro kaţdé jednotlivé opatření, cílový termín dokončení 

a další informace, a proto je vhodný pro řízení projektu. Z editoru termínů mohou být rozesílány 

e-mailem zodpovědným osobám jejich povinnosti. 

4.2.4.7 3.2.4.7 IQ Explorer  

Editor IQ Explorer má řadu výkonných vyhledávácích funkcí. Funguje na stejném principu jako 

Windows Explorer. Nicméně má mnoho dalších moţností a umoţňuje vyuţívat při vyhledávání 

příslušné informace obsaţené v celém projektu FMEA. Zjednodušeně se dá říci, ţe se IQ 

Explorer pouţívá k hledání dokumentů, ve kterých je obsaţen určitý text, ale taky bere v úvahu i 

termíny. 

Po klinutí na ikonu editoru IQ Explorer se objeví okno se čtyřmi záloţkami: 

 hledání, 

 moţnosti, 

 hledání dokumentu a 

 hledání souboru. 

V záloţce Hledání rozbalíme seznam, kde si z moţností: vše, projekty, funkce, následky, příčiny, 

poţadavky a jiných zvolíme, ve které oblasti chceme hledat. Vedle okénka s rozbalovacím 

seznamem se nachází okénko, které umoţňuje vepsání klíčového slova nebo poţadovaného 

názvu, který chceme najít. Pod těmito okénky jsou specifikace v moţnosti hledání, které můţeme 

zaškrtnout. Nabízí se moţnost hledání v aktuálním dokumentu nebo souboru na disku C. 

V pravé části jsou umístěna tlačítka Hledat, Hledat znovu a Definovat filtr hledání. Tlačítko Definovat 

filtr hledání umoţňuje filtrovat hledání pomocí dostupných filtrů. Získáme samostatné okno, kde 

v jeho levé části jsou názvy filtrů a v pravé části popis daného filtru, který si označíme. Software 

nabízí dva typy filtrů tedy filtr definovaný uţivatelem nebo systémově definovaný filtr. Filtr 

definovaný uţivatelem umoţňuje uţivateli vytvořit vlastní filtr dle potřeby a to kliknutím 

na tlačítko nový. Poté uţivatel nadefinuje název filtru a zvolí si typ filtru: jednoduchý anebo 

detailní. Rozdíl mezi filtrem jednoduchým a detailním je v tom, ţe detailní filtr nabízí moţnost 

nadefinovat výběr úrovně, ve které chce uţivatel hledat (př. funkce, projekty, příčiny). Systémově 

definovaný filtr nabízí výběr z několika moţností (např. překročené termíny). 

Záloţka Možnosti nabízí další moţnosti hledání, chce-li uţivatel dbát na velká/malá písmena, 

poznámky apod., stejně jako v záloţce Hledání se i u této záloţky nachází tlačítka hledat, hledat 

znovu a definovat filtr hledání. 
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Hledání v celém projektu nebo ve variantě struktury nabízí záloţka Hledání dokumentu, kde se 

po označení struktury objeví k ní příslušné formuláře, z nichţ si také můţeme vybrat. 

Po nadefinování opět vybereme z tlačítek Hledat, Hledat znovu a Definovat filtr hledání. Naopak 

hledání ze všech sloţek počítače umoţňuje záloţka Hledání souboru. 

Výstupem po provedení hledání jsou výsledky, které se zobrazí v dolní části okna. Vyhledané 

údaje jsou zobrazeny v přehledné tabulce, která poskytuje k dispozici název elementu, 

nadefinovaná opatření, odpovědnost, termín, závaţnost, stav, rizikové číslo a další informace. 

Tato ikona je velkým přínosem, neboť struktura FMEA je velmi sloţitá a její sloţitost se stupňuje 

se sloţitostí navrhovaného výrobku či procesu. Proto by hledání například konkrétní chybové 

funkce zabralo mnoho času, ale v případě vyuţití tohoto editoru lze danou vadu najít ihned např. 

pomocí jejího názvu a získat tak informace o provedeném opatření, odpovědné osobě, hodnotě 

rizikového čísla apod. 

4.2.5 Ukončení programu 

Všechny provedené změny by měly být uloţeny. Uloţení uţivatel můţe provádět průběţně 

pomocí jiţ zmíněné ikony Uložit , nebo pomocí záloţky Soubor a nabídky Uložit. Ukončení 

programu probíhá na stejném principu, jako při pouţívání nástrojů Microsoft Office a to pomocí 

kříţku v pravém horním rohu. Pokud uţivatel neuloţil změny samostatně, program se uţivatele 

před ukončením programu automaticky zeptá, jestli chce provedené změny uloţit nebo ne. 
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Závěr  

Předloţená bakalářská práce byla zaměřena na moţnosti vyuţití počítačové podpory při tvorbě 

FMEA a moţnosti vyuţití softwaru APIS IQ při tvorbě FMEA ve společnosti Brose CZ, spol. 

s r. o. 

V rámci bakalářské práce byla objasněna metoda FMEA, byla uvedena kritéria pro správný výběr 

softwaru pro podporu tvorby FMEA a byl zpracován detailnější přehled nabízených software na 

světovém trhu, včetně softwaru APIS IQ. Při porovnání nabízených software, byla jako hlediska 

stanovena rozšířenost, jazykové modifikace a tisk formulářů dle norem. Software APIS IQ byl 

porovnán s uvedenými kritérii pro správný výběr softwaru. 

Dále byla provedena analýza stávajícího stavu vyuţití metody FMEA u dodavatele 

v automobilovém průmyslu. Tato kapitola zahrnuje profil společnosti, poţadavky na pouţití 

FMEA, kterými se organizace řídí a správu FMEA ve společnosti, jeţ charakterizuje ručení za 

produkt, zacházení s FMEA, kritéria pro uvolnění projektů FMEA, organizaci FMEA v rámci 

rozdělení úkolů jednotlivých pracovníků, kteří jsou do projektů FMEA zapojeni, pět 

doporučených kroků správné tvorby FMEA a péči o FMEA, která popisuje podněty k aktualizaci 

FMEA. 

V závěrečné části bakalářské práce je provedeno zhodnocení stávajícího způsobu realizace FMEA 

a zpracovány návrhy na zlepšení vyuţití softwaru APIS IQ při tvorbě FMEA. Jsou zde navrţena 

vybraná školení, jeţ společnost APIS Informationstechnologien nabízí a po dohodě s vedením 

společnosti Brose CZ, spol. s r.o. je vypracována stručná příručka pro zjednodušení práce 

se softwarem APIS IQ, který společnost při tvorbě FMEA pouţívá. Zpracovaná příručka 

popisuje tvorbu struktury projektu včetně tvorby prvků systému/procesu, funkcí, chybových 

funkcí a preventivních opatření. Dále bylo v příručce popsáno vyuţití jednotlivých ikon a editorů, 

jeţ software nabízí. Zpracovaná příručka byla ve společnosti Brose přijata pozitivně, jak v rámci 

struktury vypracování, tak i v rámci moţností vyuţití softwaru při tvorbě FMEA. Příručka bude 

nadále slouţit pracovníkům, kteří se na tvorbě projektů FMEA podílí, pro rychlé pochopení 

základních funkcí a nástrojů softwaru APIS IQ. 
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EMS  Environmentální manaţerské systémy 

SAP  Systém správy dokumentů   
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Příloha 1 Hodnocení významu vady při FMEA návrhu produktu dle QS 9000 

 

Důsledek Kritéria: Závažnost důsledku ve vztahu k produktu Hodnocení 

Nesplnění bezpečnostních 

poţadavků a/nebo poţadavků 

předpisů 

Moţný způsob poruchy, který bez varování ovlivňuje 

bezpečný provoz vozidla a/nebo znamená nesoulad 

s právními předpisy. 

10 

Moţný způsob poruchy, který s varováním ovlivňuje 

bezpečný provoz vozidla a/nebo znamená nesoulad 

s právními předpisy. 

9 

Ztráta nebo zhoršení primární 

funkce 

Ztráta primární funkce (vozidlo je nepojízdné, 

neovlivňuje bezpečný provoz vozidla). 
8 

Zhoršení primární funkce (vozidlo je pojízdné, avšak 

při sníţeném výkonu). 
7 

Ztráta nebo zhoršení sekundární 

funkce 

Ztráta sekundární funkce (vozidlo je pojízdné, ale 

funkce zajišťující pohodu/pohodlí nejsou funkční). 
6 

Zhoršení sekundární funkce (vozidlo je pojízdné, ale 

funkce zajišťující pohodu/pohodlí jsou na niţší úrovni 

výkonu). 

5 

Nepříjemnost 

Vzhled nebo hluk, vozidlo je pojízdné, objekt není ve 

shodě a všimla si toho většina zákazníků (˃75%). 
4 

Vzhled nebo hluk, vozidlo je pojízdné, objekt není ve 

shodě a všimlo si toho hodně zákazníků (50%). 
3 

Vzhled nebo hluk, vozidlo je pojízdné, objekt není ve 

shodě a všimli si toho hodně nároční zákazníci (˂25%). 
2 

Ţádný důsledek Ţádný znatelný důsledek. 1 



 
 

Příloha 2 Hodnocení výskytu vady při FMEA návrhu produktu dle QS 9000 

Pravděpodobnost 

poruchy 

Projektovaná doba 

života/bezporuchovost 

objektu/vozidla 

Počet případů na 

počet 

objektů/vozidel 

Hodnocení 

Velmi velká 

 

 

 

 

Velká  

Nová technologie / nový návrh produktu 

bez historie. 
≥ 1 z 10 10 

Porucha je v případě nového návrhu 

produktu, nového pouţití nebo změny při 

pracovním cyklu nevyhnutelná. 

1 z 50 9 

Porucha je v případě nového návrhu 

produktu, nového pouţití nebo změny při 

pracovním cyklu pravděpodobná. 

1 z 20 8 

Porucha je v případě nového návrhu 

produktu, nového pouţití nebo změny při 

pracovním cyklu nejistá. 

1 ze 100 7 

Střední  

Četné poruchy spojované s podobnými 

návrhy nebo při simulaci a zkoušení 

návrhu produktu. 

1 z 500 6 

Náhodné poruchy spojované 

s podobnými návrhy nebo při simulaci a 

zkoušení návrhu produktu. 

1 z 2 000 5 

Ojedinělé poruchy spojované 

s podobnými návrhy nebo při simulaci a 

zkoušení návrhu produktu. 

1 z 10 000 4 

Malá  

Pouze ojedinělé poruchy spojované 

s téměř identickým návrhem nebo při 

simulaci a zkoušení návrhu produktu. 

1 z 100 000 3 

Ţádné zjištěné poruchy spojované s téměř 

identickým návrhem nebo při simulaci a 

zkoušení návrhu produktu.  

1 z 1 000 000 2 

Velmi malá 
Porucha je eliminována nástroji řízení 

prevence. 

Porucha je 

eliminována nástroji 

řízení prevence 

1 



 
 

Příloha 3 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady při FMEA návrhu produktu dle QS 9000 

Možnost detekce 
Pravděpodobnost odhalení nástrojem 

řízení návrhu výrobku 
Hodnocení 

Pravděpodobnost 

odhalení 

Ţádná moţnost 

detekce 

Ţádný nástroj řízení stávajícího návrhu 

výrobku, nelze odhalit nebo není 

analyzováno. 

10 Téměř nemoţná 

V ţádné etapě není 

pravděpodobná 

moţnost detekce 

Analýza návrhu produktu / nástroje řízení 

detekce mají slabou detekční způsobilost; 

virtuální analýza není v korelaci 

s očekávanými skutečnými provozními 

podmínkami. 

9 Velmi mizivá 

Po zmrazení návrhu 

výrobku a po 

zahájení (zkoušek) 

Ověřování/validace produktu po zmrazení 

návrhu produktu a před zahájením zkoušení 

vyhověl/nevyhověl  

8 Mizivá 

Ověřování/validace produktu po zmrazení 

návrhu produktu a před zahájením zkoušek 

do poruchy 

7 Velmi malá 

Ověřování/validace produktu po zmrazení 

návrhu produktu a před zahájením zkoušek 

na zhoršování vlastností 

6 Malá 

Před zmrazením 

návrhu výrobku 

Validace produktu (zkoušení 

bezporuchovosti, vývojové nebo validační 

testy) před zmrazením návrhu výrobku 

s vyuţitím zkoušení vyhověl/nevyhověl 

5 Střední 

Validace produktu (zkoušení 

bezporuchovosti, vývojové nebo validační 

testy) před zmrazením návrhu výrobku 

s vyuţitím 

4 Středně velká 

Validace produktu (zkoušení 

bezporuchovosti, vývojové nebo validační 

testy) před zmrazením návrhu výrobku 

s vyuţitím 

3 Velká 

Virtuální analýza – 

korelovaná 

Analýza návrhu výrobku /nástroje řízení 

detekce mají silnou detekční způsobilost. 

Virtuální analýza je před zmrazením návrhu 

produktu v pevném vztahu se skutečnými 

nebo očekávanými provozními podmínkami. 

2 Velmi velká 

Detekci nelze poţít; 

prevence poruchy 

Příčina poruchy nebo způsob poruchy 

nemohou nastat, protoţe se jim ve velké 

míře předchází formou řešení návrhu 

produktu. 

1 Téměř jistá 



 
 

Příloha 4 Hodnocení významu vady při FMEA procesu dle QS 9000 

Důsledek  
Kritéria: Závažnost důsledku 

ve vztahu k produktu 
Hodnocení  

Kritéria: Závažnost 

důsledku ve vztahu k 

produktu 

Nesplnění 

bezpečnostních 

poţadavků 

a/nebo 

poţadavků 

předpisů 

Moţný způsob poruchy, který 

bez varování ovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla a/nebo znamená 

nesoulad s právními předpisy. 

10 
Nesplnění 

bezpečnostních 

poţadavků 

a/nebo 

poţadavků 

předpisů 

Bez varování můţe 

ohrozit operátora (stroj 

nebo montáţní celek). 

Moţný způsob poruchy, který 

s varováním ovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla a/nebo znamená 

nesoulad s právními předpisy. 

9 

S varováním můţe 

ohrozit operátora (stroj 

nebo montáţní sestavu). 

Ztráta nebo 

zhoršení 

primární funkce 

Ztráta primární funkce (vozidlo 

je nepojízdné, neovlivňuje 

bezpečný provoz vozidla). 

8 
Závaţné 

porušení 

100 % produktů bude 

muset být vyřazeno. 

Odstávka linky nebo 

zastavení dodávky. 

Zhoršení primární funkce 

(vozidlo je pojízdné, avšak při 

sníţeném výkonu). 

7 
Významné 

porušení 

Část výrobní dávky bude 

muset být vyřazena. 

Odchylka od primárního 

procesu včetně sníţené 

rychlosti linky nebo 

dodatečného personálu. 

Ztráta nebo 

zhoršení 

sekundární 

funkce 

Ztráta sekundární funkce 

(vozidlo je pojízdné, ale funkce 

zajišťující pohodu/pohodlí 

nejsou funkční). 

6 

Mírné porušení 

100 % výrobní dávky 

bude muset být 

přepracováno mimo linku 

a schváleno. 

Zhoršení sekundární funkce 

(vozidlo je pojízdné, ale funkce 

zajišťující pohodu/pohodlí jsou 

na niţší úrovni). 

5 

Část výrobní dávky bude 

muset být přepracována 

mimo linku a schválena. 

Nepříjemnost 

Vzhled nebo hluk, vozidlo je 

pojízdné, objekt není ve shodě a 

všimla si toho většina zákazníků 

(˃ 75 %). 

4 

Mírné porušení 

100 % výrobní série bude 

muset být přepracováno 

na pracovišti před dalším 

výrobním postupem. 

Vzhled nebo hluk, vozidlo je 

pojízdné, objekt není ve shodě a 

všimlo si toho hodně zákazníků 

(50 %). 

3 

Část výrobní dávky bude 

muset být přepracována 

na pracovišti před dalším 

výrobním postupem. 

Vzhled nebo hluk, vozidlo je 

pojízdné, objekt není ve shodě a 

všimli si toho hodně nároční 

zákazníci (˂ 25 %). 

2 
Minimální 

porušení 

Drobná nepříjemnost ve 

vztahu k procesu, operaci 

nebo k operátorovi. 

Ţádný důsledek Ţádný znatelný důsledek. 1 Ţádný důsledek Ţádný znatelný důsledek. 



 
 

Příloha 5 Hodnocení výskytu vady u FMEA procesu dle QS 9000 

Pravděpodobnost poruchy Počet případu na počet objektů/vozidel Hodnocení 

Velmi velká ≥ 1 z 10 10 

Velká  

1 z 20 9 

1 z 50 8 

1 ze 100 7 

Střední  

1 z 500 6 

1 z 2 000 5 

1 z 10 000 4 

Malá  
1 z 100 000 3 

1 z 1 000 000 2 

Velmi malá Porucha je eliminována nástroji řízení prevence 1 



 
 

Příloha 6 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady u FMEA procesu dle QS 9000 

Možnost detekce 
Pravděpodobnost odhalení nástrojem řízení návrhu 

produktu 
Hodnocení 

Pravděpodobnost 

odhalení 

Ţádná moţnost 

detekce 

Ţádný nástroj řízení pro stávající proces; nelze odhalit 

nebo není analyzováno… 
10 Téměř nemoţná 

V ţádné etapě 

není 

pravděpodobná 

moţnost detekce 

Není snadné zjistit způsob poruchy a/nebo chybu 

(příčinu). 
9 Velmi mizivá 

Detekce problému 

po provedení 

operace 

Detekce způsobu poruchy pro provedení operace 

operátorem pomocí vizuálních/taktilních (dotykových, 

hmatových)/akustických prostředků. 

8 Mizivá  

Detekce problému 

u zdroje 

Detekce způsobu poruchy na pracovišti operátorem 

pomocí vizuálních/taktilních/akustických prostředků 

nebo po provedení operace s vyuţitím atributivního 

měření (vyhovuje/nevyhovuje, ruční kontrola atd). 

7 Velmi malá  

Detekce problému 

po provedení 

operace 

Detekce způsobu poruchy po provedení operace 

operátorem s nebo na pracovišti operátorem s vyuţitím 

atributivního měření. 

6 Malá  

Detekce problému 

u zdroje 

Detekce způsobu poruchy nebo chyby (příčiny) na 

pracovišti operátorem a vyuţitím měření proměnných 

veličin nebo automatizovaných nástrojů řízení na 

pracovišti, kterými se zjistí neshodný díl a uvědomí se 

operátor (světlo, akustický signál atd.) Měření neprovádí 

při nastavení a kontrole prvního kusu. 

5 Střední  

Detekce problému 

po provedení 

operace 

Detekce způsobu poruchy po provedení operace 

automatizovanými nástroji řízení, kterými se zjistí 

neshodný díl; díl se zablokuje, aby se zabránilo další 

výrobní operaci. 

4 Středně velká 

Detekce problému 

u zdroje 

Detekce způsobu poruchy na pracovišti 

automatizovanými nástroji řízení, kterými se zjistí 

neshodný díl; díl se automaticky zablokuje na pracovišti, 

aby se zabránilo další výrobní operaci. 

3 Velká  

Detekce chyby 

a/nebo prevence 

problému 

Detekce chyby (příčiny) na pracovišti automatizovanými 

nástroji řízení, kterými se zjistí chyba a zabrání se 

zhotovení neshodného dílu. 

2 Velmi velká 

Detekci není 

aplikovatelná; 

prevence chyby 

Prevence chyby (příčiny) v důsledku návrhu upínacího 

přípravku, návrhu stroje nebo návrhu dílu. Neshodné 

díly nemohou být vyrobeny, protoţe objekt je díky 

návrhu procesu/produktu odolný proti chybám. 

1 Téměř jistá 

 

 
 


