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Abstrakt 

 
Diplomová práce nese název „Analýza využití prostředků Poka - Yoke ve strojírenském 

podniku a možnosti jeho zlepšení“ a zabývá se problematikou poka-yoke a jeho 

ekonomických aspektů. Cílem diplomové práce je analyzovat hlubší příčiny u vystavených 

reklamací a ekonomický aspekt těchto reklamací. Je proveden detailní rozbor reklamací,  

u kterých bylo stanoveno nápravné opatření v podobě poka-yoke. Tyto reklamace jsou dále 

analyzovány z hlediska nákladů a pomocí metody FMEA procesu. Z analýzy současného 

stavu vychází všechny návrhy a doporučení.  

 

 

Abstract 

 
This diploma thesis is titled „Analysis of Poka - Yoke Applications at Machinery Enterprise 

and Possibilities of their Improvement“ and is concerned with the issue of poka-yoke and its 

economical aspects. The aim of the thesis is to analyse the deeper root causes of the issued 

complaints and economical aspects them. Then there is done detailed analysis of the 

complaints, solved using poka-yoke as a corrective action. These complaints are further 

analysed from the point of view of costs and by the process FMEA. All suggestions and 

recommendations are based on the analysis of the current state.  
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ÚVOD 

 

Podniky se v této době snaží různými způsoby snižovat náklady, stát se 

konkurenceschopnějšími, ale tak, aby kvalita produktu nepoklesla, ba spíše naopak. Aby toho 

všeho dosáhly, musí vnímat dění kolem sebe a přizpůsobovat se aktuálním trendům. 

Současným velkým trendem je štíhlá výroba. Štíhlá výroba je přístup zastřešující mnoho 

úspěšných metod a technik, které jsou používány po celém světě.  

 
Tématem diplomové práce je Analýza využití prostředků poka-yoke ve strojírenském podniku 

a možnosti jeho zlepšení. Právě poka-yoke je jednou z mnoha aktivit štíhlé výroby. 

 
V úvodu teoretické části diplomové práce je obecný vhled do problematiky štíhlé výroby. 

V další části již bude podrobně rozebrána metoda poka-yoke, její cíle, postup aplikace  

a nejčastěji používané prvky. Na tuto část bude navazovat problematika nákladů na kvalitu  

a dále pak metoda FMEA a její hlavní přínosy, typy a detailně bude popsána FMEA procesu. 

Na teoretickou část bude navazovat analytická část. 

 

V analytické části bude popsána skupina zámků sedaček X61, u které bude proveden detailní 

rozbor reklamací, u kterých bylo stanoveno nápravné opatření v podobě poka-yoke. Dále pak 

budou tyto reklamace řešeny z hlediska nákladů a pomocí metody FMEA procesu.  

 

Cílem diplomové práce je analyzovat hlubší příčiny u vystavených reklamací a ekonomický 

aspekt těchto reklamací. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Štíhlá výroba je přístup vyvinutý v 70. letech 20. století známý také pod pojmem Toyota 

Production System. Základní myšlenkou je dodávat produkty s vysokou přidanou hodnotou 

pro zákazníka rychle a za přijatelnou cenu. Podstatou štíhlé výroby je potom identifikace  

a zamezení plýtvání. Plýtvání může mít mnoho podob, ale základní ideou je odstranit cokoliv, 

co nemá přidanou hodnotu pro zákazníka. Jiný pohled na štíhlou výrobu je v podobě nástrojů 

a technik, které byly prokazatelně účinné při řízení plýtvání ve výrobním procesu. [1] 

 
Existuje sedm forem plýtvání: 

- Nadvýroba – Výroba dílů, které nejsou momentálně potřebné. Toto je vážná forma 

plýtvání, protože vede k narůstání skladových zásob. 

- Čekání – Jedná se o případ, kdy pracovník musí čekat na dodání materiálu, který má 

zpracovat nebo na stroj než dokončí cyklus. 

- Přeprava – Zbytečný pohyb materiálu, nedokončené výroby, polotovarů a hotových 

výrobků. 

- Pohyb – Zbytečný pohyb pracovníků na pracovišti způsobené nevhodným 

uspořádáním pracoviště nebo neorganizovaným pracovním plánem 

- Nadměrné zpracování – Zpracování, které je nad rámec toho, co požaduje zákazník. 

- Zásoby – Zbytečné množství materiálu, nedokončené výroby nebo hotových výrobků, 

které je nad rámec zabezpečení okamžité potřeby. Cokoliv navíc, než je nezbytné 

minimum. 

- Vady – Vyrobené díly, které je nutné přepracovat nebo sešrotovat. [2] 

 
K těmto sedmi druhům plýtvání se často přidává ještě osmá ztráta, a to nevyužívání lidí  

ve smyslu ztráty dobrých nápadů, kreativity, znalostí apod. 

 
Existuje mnoho skvělých nástrojů a konceptů k dosažení štíhlé výroby, jako např.  

just-in-time, kanban, 5S, kroužky kvality, poka-yoke a další. Aktivity štíhlé výroby je možné 

vidět na obr. 1. 
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Obr. 1 Aktivity štíhlé výroby dle zdroje [3] 

1.1 Metoda poka-yoke 

 

Metoda poka-yoke je zaměřena na včasné odhalení změn, které vedou k nežádoucím 

následkům. Autorem této metody je Japonec Shigeo Shingo, který poprvé koncept poka-yoke 

představil v 60. letech 20. století. [4] Název vznikl spojením dvou slov, a to slova poka, které 

znamená zabránění a slova yoke znamenající náhodné – nezamýšlené chyby. V anglicky 

mluvících zemích se používá i termín „mistake-proofing“, nebo také „fail-safing“. Oba tyto 

termíny je možné překládat jako odolný proti chybám nebo zabezpečený proti selhání.[5] 

Původní termín pro tuto metodu byl baka-yoke, ale označení bylo značně hanebné, a proto 

došlo ke zjemnění termínu na poka-yoke. [6] 

 
Původní myšlenkou poka-yoke bylo respektovat inteligenci pracovníků. Poka-yoke omezuje 

plýtvání s časem operátora a jeho myslí, aby se věnoval více kreativním a hodnotu 

přidávajícím aktivitám. [7]  

   
Základním východiskem se stala myšlenka „identifikovat chybu dříve, než vyvolá nějakou 

vadu“. Poka-yoke není metodou pro analýzu rizik, ale zaměřuje se na příčiny, které nelze 

identifikovat, a proto ani řešit. Pomocí ní tedy není možné řešit příčiny, nýbrž reagovat 

v situacích, které signalizují určitou změnu, jež by mohla vést k nežádoucímu následku. 
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Cílem metody je nalézt a aplikovat jednoduchá a levná technická řešení, pomocí nichž bude 

dosaženo bezvadnosti v situacích, kdy je ve hře jakákoliv příčina, která vyvolá změnu  

a následně i vadu. Náhodná příčina se může zakládat na použitých materiálech, strojích  

a zařízeních, podmínkách prostředí, používaných metodách i na lidech. Současné praktické 

příklady řešení však ukazují, že reagují především na lidskou nedokonalost. Lidské chyby 

provázejí prakticky každý proces a mají nejrůznější příčiny. [8] 

 
Shimbun [7] klasifikoval 10 rozdílných druhů lidských chyb:  

- chyby způsobené nedostatkem zkušeností, 

- neúmyslné chyby – chyby vzniklé roztržitostí, aniž by člověk věděl, jak došlo k chybě, 

- chyby vyplývající z nedostatečných standardů – některé chyby mohou vzniknout 

v případě, že nejsou k dispozici vhodné pokyny nebo pracovní návodky, 

- úmyslné chyby – chyby vzniklé, když se lidé rozhodnou ignorovat pravidla, 

- chyby způsobené pomalostí – někdy vnikají chyby z nedostatku rozhodnosti, 

- zapomnětlivost – lidé zapomínají na věci, v případě že nejsou soustředění, 

- chyby způsobené nedorozuměním – lidé dělají chyby v případě, že si vytvoří mylné 

závěry ještě dříve, než jsou podrobně seznámeni se stavem, 

- chyby v identifikaci – lidé špatně vyhodnotí situaci, protože se se situací seznámí příliš 

rychle, popř. situaci vyhodnotí příliš povrchně, 

- nečekané chyby – k takovým chybám může dojít tehdy, nepracuje-li zařízení tak, jak se 

očekávalo, 

- sabotáž – někteří lidé záměrně vytvářejí chyby. 

 
U prvních třech možných příčin není možné hovořit jako neodhalitelných příčinách.  

Lze odhalit zdroj a následně je řešit, a to např. organizačními změnami, vhodnou motivací, 

školením, modernizací atd. Zbylé uvedené příčiny provázejí každou činnost, ve které  

je člověk zainteresován a zabránit jim lze jen tedy, že člověka zcela vyloučíme, což ve většině 

případů nelze. Specifické pro poka-yoke je to, že se nezabývá příčinami chybného jednání, ale 

snaží se zabránit případným nežádoucím následkům. Shigeo Shingo nicméně tvrdí,  

že i přestože je ve hře lidská nedokonalost, je možné dosáhnout 100% bez vadnosti.  

 
Je prokazatelné, že poka-yoke je lepší než kontrola, která je schopna identifikovat až výsledný 

stav (shoda vs. neshoda), takže nezamezí produkci neshodných výrobků. Navíc je prokázáno, 

že ani 100% vizuální kontrola není dokonalá. Naproti tomu poka-yoke identifikuje chybu 
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vedoucí k neshodě a vhodným řešením zamezí jejímu následku. Poka-yoke tedy vede 

k prevenci rizik, má odhalit a hlásit změny, zabránit náhodným změnám apod. [8]   

 

Obr. 2 Poka-yoke – prevence a detekce chyb dle zdroje [9]    

 
Na obr. 2 je možné vidět dva přístupy k poka-yoke. První z nich, preventivní, je zaměřen na 

nemožnost vyrobit chybu. Implementace je již ve fázi návrhu výrobku. Na druhou stranu 

přístup detekce se zaměřuje na to, že když už dojde k chybě, tak je výroba zastavena, aby 

nedošlo k dalším vadným výrobkům. Přístup detekce zabraňuje, aby neshodné výrobky 

pokračovaly dál ve výrobním procesu. Tento přístup je efektivnější než zpětná vazba 

z následujících operací nebo než statistická regulace procesu, protože jedná o technické 

řešení. 

 
Poka-yoke má tři základní funkce – vypnutí, kontrolu, varování a dva výše zmíněné přístupy, 

čímž se nabízí 6 možných situací.  

Prevence  

 vypnutí – výrobní operace není při zjištění vady spuštěna, 

 kontrola – nemožnost realizace jakékoliv chyby, 

 varování – signalizace odchylky od standardního stavu.  

 
 Detekce  

 vypnutí – operace je při zjištění vady okamžitě zastavena. 

 kontrola – vadné díly nepokračují k následující operaci.  

 varování – upozornění, že došlo k vadě. [10]       
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1.2 Postup aplikace metody poka-yoke 
 
Při aplikování poka-yoke by měl být dodržen následující postup. 
 

1.2.1 Identifikace všech potenciálních rizik 

K identifikaci možných rizik slouží vytvořená informační základna v podniku, která  

je tvořena především nejrůznějšími záznamy o minulém vývoji – zkouškové a kontrolní 

protokoly, záznamy o reklamacích, přejímkách atd. a informace získané využitím vhodných 

metod a technik analýzy vad v procesech či produktech, např. FMEA, FTA. Právě kvalita 

získaných informací je základním předpokladem kladného efektu řešení prostřednictvím 

poka-yoke. 

1.2.2 Zdůvodnění vhodnosti aplikace poka-yoke 

Všechny vzniklé vady není možné řešit pomocí této metody. K ověření její vhodnosti slouží 

analýza příčin vad. Jde-li o důsledek působení vymezitelných příčin, pak jsou vhodné jiné, 

účinnější a osvědčené nástroje pro redukci či úplné eliminování. Je-li však příčinou náhodná 

chyba a následku lze zamezit pouze 100% kontrolou, v případě změna nastane náhle, 

nepředvídaně, pak je poka-yoke použitelná. 

 
Kdy je vhodné použití poka-yoke? 

 V případě procesní chyby, která způsobí, že výrobek není vykonán podle standardní 

výrobní procedury.  

 V případě chybného nastavení zařízení nebo špatného použití nářadí. 

 V případě chybějících dílů výrobek nezahrnuje všechny komponenty.  

 V případě, že důležitá část výrobku je špatná. 

 V případě chybně provedené operace. 

 V případě chybného měření rozměrů. [6]  

1.2.3 Volba řešení 

Pro volbu vhodného typu řešení je nezbytné provést analýzu chyb, které k poruše vedly  

a zejména pak je přesně určit časově a místně. Dále je také nutné uvažovat, kdy je možné 

chybu identifikovat a odstranit ji, zda před započetím procesu, v jeho průběhu či snad po jeho 

ukončení. Po důkladné analýze mohou následovat návrhy a volba nejúčinnějšího řešení.  

Při rozhodování o volbě řešení by měl být brán v potaz nejen kýžený efekt, ale i zda  

je poka-yoke použitelná pro všechny pracovníky tzn., jestli nevyžaduje speciální znalosti, 

schopnosti atd. Dále by měl být brán ohled na jednoduchost instalace, aby nebyla vyžadována 
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neustálá pozornost, nákladovost a v neposlední řadě také poskytovat okamžitou zpětnou 

vazbu při neshodném výrobku. [11]     

 
Možným řešením může být: 

- výstražné zařízení – světelná nebo zvuková, která upozorní na nutnost okamžitého 

zásahu nebo signalizují, že je vše v pořádku, 

- regulační mechanismy – pojistky, čidla, zarážky apod., které zajistí okamžité 

zastavení procesu, neprobíhá-li vše podle stanovených předpokladů, 

- zásahy do konstrukce – na výrobcích nebo výrobních zařízeních a nástrojích tak, aby 

byl jediný správný postup manipulace, 

- vizuální značení – pomocí barev či obrázků je operátor přímo upozorněn  

na správné řešení daného kroku.  

 
Poka-yoke nachází co možná nejjednodušší, avšak zároveň účinná řešení. Otázkou však  

je, kde řešení hledat. Existují dvě možnosti: první spočívá ve využití již aplikovaných  

a osvědčených řešení v podniku či mimo něj. Druhá možnost je pak nalezení zcela nových 

přístupů, což ovšem vyžaduje vysokou kreativitu navrhovatelů.  

 
Proces návrhu poka-yoke zařízení by neměl spočívat výhradně na technickém oddělení, 

protože někteří technici mohou mít tendenci přetechnizovat zařízení natolik, že v konečném 

důsledku zařízení kontroluje zařízení. Běžní operátoři často navrhují jednodušší a efektivnější 

řešení. [12]   

 
Dobré poka-yoke zařízení splňuje následující požadavky: 

- je jednoduché s dlouhou životností a nízkou četností údržby, 

- vysoce spolehlivé, 

- nízko nákladové, 

- navržené pro podmínky pracoviště. [3]    

1.2.4 Ověření návrhu a jeho realizace 

Zvolené řešení musí být ověřeno, potvrdí-li se jeho účinnost tzn. zamezí-li se výskytu nebo  

se výrazně zredukuje výskyt vad, je možná jeho aplikace do praxe. Metodu nelze použít, 

jestliže opatření vede k příliš vysokým nákladům, pracovníci nejsou na aplikaci připraveni, 

zařízení nelze umístit v místě výskytu změny nebo znaky produktu vyžadují smyslovou 

kontrolu.  
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1.2.5 Popis a dokumentace 

Každé řešení, které se osvědčilo, má být zdokumentováno. Tím může být v budoucnosti 

využito pro obdobné případy, případně modifikováno s ohledem na specifické podmínky.   

1.3 Zjišťování vad 
 
Význam poka-yoke je nutno vidět zejména ve včasném odhalení chybného jednání  

a ve vytvoření možnosti zabránit následným vadám. Další výhodou je skutečnost, že často 

odpadají nákladné kontrolní operace, vícepráce a opravy, náklady na sešrotování, čímž 

dochází ke snížení nákladů. [8] [13]    

 

Efektivní poka-yoke kontroluje stoprocentně a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu tak, aby 

bylo provedeno opatření vedoucí k odstranění vzniklé vady. Když poka-yoke detekuje vadu, 

mělo by se zařízení vypnout nebo poskytnout varování. Vypnutí zařízení je nejvíce účinné. 

Naproti tomu poka-yoke formou varování upozorňuje na vzniklou abnormalitu pomocí 

zvukové nebo světelné signalizace. Nejznámější je patrně Toyota Andon tabule, která 

upozorní vedoucího rozsvícením čísla procesu, přehráním hudební melodie nebo obojím. [3] 

 

Nejčastější prvky poka-yoke 

 Vodící kolíky různých velikostí umístěné na horním dílu nástroje přesně zapadají  

do děr v dolním dílu nástroje, umožňují tak správné a jednoznačné založení. 

 Koncové spínače detekují správnou pozici dílce a až poté spustí pracovní cyklus. 

 Počítadla jsou nastavena na přesný počet operací nebo montovaných dílců. V případě, 

že se skutečný počet liší od zadaného počtu, světelná nebo zvuková signalizace  

je spuštěna.  

 Optické snímače, které detekují chybějící dílec, v tomto případě odešlou signál  

do řídicího systému zařízení, který zablokuje výrobek v přípravku, popř. světelně  

a zvukově signalizují chybějící díl obsluze. [14]  

   
Při realizaci metody patří k základním prvkům identifikace dílu podle měřitelných veličin, 

detekce odchylky od předcházejících procesů nebo vynechání operace, popř. detekce 

odchylky podle pevně zadaných hodnot.   
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1.3.1 Identifikace vstupních dílů podle jejich znaků  

Jedná se o členění podle váhy, rozměru nebo tvaru. 

 
podle váhy:    

 Pro díl je stanovena hmotnostní norma. 

 Pro hmotnostní identifikaci dílu je použita váha.  

  
podle rozměru:    

 Je stanovena norma pro délku, šířku, průměr, atd.. 

 Odchylka je identifikována pomocí mechanických zarážek v přípravku, koncových 

spínačů, atd.  

  
podle tvaru:   

 Je stanovena norma pro tvarové znaky např. úhly, prohnutí, obrysy, polohy otvorů, 

atd.. 

 Odchylka je identifikována pomocí koncových spínačů, vhodných tvarových 

zakládacích přípravků a referenčních dílů.  

    

1.3.2 Detekce odchylky od předcházejících procesů nebo detekce vynechání operace  

Používají se zde dvě metody, které vedou k rozpoznání  neshody v průběhu procesu. 

 
Metoda sledu operací - Následnou operaci není možné provést v případě, že pracovník nebo 

zařízení během pracovního cyklu neprovedl standardní požadovaný sled úkonů.  

  
Metoda z procesu do procesu - Operaci nelze provést, pokud byl jeden z řady kroků 

vynechán a nebyl dodržen stanovený postup.   

 

1.3.3 Detekce odchylky od pevně zadaných hodnot  

Pomocí přesně zadaných nominálních hodnot jsou rozpoznány jakékoliv neshody. 

 

Pomocí počítadla – Na počítadle je předem nastavena konečná hodnota a v případě jejího 

dosažení je práce zařízení zastavena.  

  
Metoda nadpočetnosti – Je vymezen určitý počet dílů, který má být obsažen v dávce.  

V případě, že je dávka větší, je signalizována chyba.  
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Měření kritických ukazatelů – Je určena detekce kritických výrobních parametrů, např. tlak, 

proud, teplota, čas. Operace je zastavena do té doby, dokud se sledovaná hodnota nebude 

nacházet v předepsané toleranci. 

 
Systém poka-yoke může být kombinován s následnou kontrolou nebo s kontrolou samotným 

pracovníkem na dané operaci a může být doplněn stoprocentní kontrolou a tím pádem 

okamžitou zpětnou vazbou. Ale ani stoprocentní kontrola není stoprocentně účinná a navíc  

se jedná o velmi nákladnou činnost. V tabulce 1 jsou ukázány a popsány jednotlivé typy 

kontrol a jejich výhody a nevýhody.  

 
Tab. 1 Typy kontrol dle zdroje [15] 

 
Následná kontrola 

Kontrola samotným pracovníkem 

dané operace 
Poka-yoke 

 Podpora kontroly 

práce předchozí 

operace. 

Kontrola před předáním produktu 

do další výrobní operace.  

Automatická kontrola 

a prevence vzniku 

vadných výrobků.  

Výhoda Obecně je účinná 

v zachytávání 

vadných výrobků. 

Je možná okamžitá oprava. 

100% kontrola, která 

obvykle nezahrnuje 

extra náklady.  

Nevýhoda 

Vadný výrobek je již 

vyroben. 

Pracovník se může domnívat, že se 

jedná o dobrý kus, i přesto, že jím 

není nebo pracovník zapomene 

kontrolovat produkt. 

Není 

 
 

Pro zjišťování chyb a vad lze použít širokou paletu prostředků, které se dají rozdělit na ty, 

které se zkoušeného dílu dotknou (kontaktní) a na ty, které se dílu nedotknou (bezkontaktní). 

Třetí přístup se týká nastavení času. Čas jako prostředek pro zjišťování chyb, je možné použít 

tam, kde je přesně znám určitý očekávaný čas pro provedení operace. To lze aplikovat tam, 

kde je stanoven cyklus stroje a jakékoliv delší nebo naopak kratší provedení pracovní operace 

upozorňuje na možný vznik vady. 

  
a) Kontaktní prostředky  

Nejčastěji používanými kontaktními prostředky jsou mikrospínače a koncové spínače. 

Kontaktní prostředky mohou detekovat přítomnost kusu, formy, nebo střižného nástroje a jsou 

velmi flexibilní. Koncové spínače se dají použít k zajištění, aby proces nemohl začít, dokud 

např. kus nebude ve správné poloze nebo se dají použít pro zastavení procesu, jestliže kus  

má špatný tvar. V poka-yoke se také používá řada dalších prostředků s kontaktní detekcí jako 
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např.: snímače polohy, snímače posunutí, snímače průchodu kovu a různé další mechanické 

prostředky.   

  
b) Bezkontaktní prostředky  

Pro práci s neprůhlednými, průsvitnými a průhlednými dílci se dají použít fotoelektrické 

spínače. Existují dva možné typy detekce: v případě práce s průhlednými objekty se použijí 

dvě jednotky, jedna vysílající světelný paprsek do druhé, která ho přijímá. Tento typ je buď 

ve stavu sepnuto, pokud světlo může procházet nebo vypnuto, tedy v dráze světla  

je neprůhledná překážka. Reflexní typ fotoelektrického spínače reaguje na světlo odrážející  

se od objektu a tím je detekována jeho přítomnost. [10]   

 
Dalším bezkontaktním prostředkem je detektor průchodu kovu. Používá se při zjišťování 

počtu namontovaných šroubů, k ověření, že díl vypadl z lisu nebo k potvrzení,  

že bezpečnostní brány jsou zavřeny.   

 
Častým bezkontaktním prostředkem jsou teploměry a termočlánky, které se používají 

k detekování změn teploty ve vstřikovací formě, motorech a vysokých pecích. [3] 

1.4 Náklady na kvalitu 
 
Jeden důležitý důvod pro výrobu produktů s nulovým počtem chyb je udržení spokojenosti 

zákazníka a jeho loajality. Jeden špatně vyrobený produkt může připravit podnik o mnoho 

budoucích zakázek.  

 
Náklady jsou důležitý aspekt, protože vadný výrobek vždy stojí nějaké peněžní prostředky  

a nezáleží na tom, zda se jedná o náklady na sešrotování, náklady na přepracování výrobku 

nebo náklady na opravu poškozeného přípravku. Všechny tyto náklady snižují produktivitu  

a činí tak výrobky podniku méně konkurenceschopné. [16]     

 
Náklady na kvalitu jsou finančním vyčíslením dosažení souladu mezi výrobkem  

a očekáváním zákazníka v oblasti kvality. Praktické zkušenosti manažerů potvrzují, že snaha 

ušetřit na těchto nákladech v některé fázi procesu může mít nedozírné následky. Někdy  

se projeví již před předáním výrobku, často se však stávají značnou zátěží až po dodání.  

Je zřejmé, že vytvořit výrobek správně a bez vad je jediným správným řešením, které může 

ušetřit peněžní prostředky, zabránit poškození dobrého jména podniku či případně ukončení 

spolupráce se zákazníkem. [17]   
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Náklady na jakost obecně tvoří velmi vysokou položku v hospodaření podniku a obvykle  

se pohybují v rozmezí 10 – 40 % obratu firmy. Základní rozlišení nákladů na jakost spadá do 

tří kategorií. Jedná se o náklady na prevenci, náklady na hodnocení a náklady na neshody. 

Zmiňovaný nákladový model se někdy zkráceně nazývá model PAF. Tato zkratka je tvořena 

prvními písmeny anglického názvu jednotlivých kategorií nákladů. Jedná se o prevention, 

appraisal a failure (PAF). [18]     

 
Náklady na prevenci  

Jedná se o náklady spojené s předcházením neshod, a to vybudováním, udržováním  

a zlepšováním systému managementu jakosti. Patří zde např. náklady na tvorbu norem  

a dokumentace o jakosti, náklady na interní prověrky jakosti, náklady na poradenskou činnost 

při budování systému jakosti, náklady na certifikaci personálu a systému jakosti, náklady  

na motivační programy k jakosti, náklady na zajišťování jakosti ve fázi návrhu.  

 
Náklady na hodnocení  

Do těchto nákladů spadají náklady na testování výrobků u uživatelů, interní náklady  

na provedení vstupní kontroly, interní náklady na metrologii a kalibraci, náklady na systém 

samokontroly, náklady na činnost externích zkušeben, výrobní náklady výrobků určených pro 

destruktivní zkoušky atd. 

 
Náklady na neshody  

Tuto kategorii nákladů je vhodné pro detailnější rozbor nákladů rozdělit do dvou kategorií,  

a to interní náklady na odstranění vad a externí náklady na odstranění vad.  

 
Interní náklady na odstranění vad  

Jedná se o náklady na odstranění vady, než se výrobek dostane k zákazníkovi. Tento druh 

nákladů zahrnuje náklady na vícepráce u opravitelných vadných výrobků, ztráty 

z neopravitelných výrobků, náklady na průběh zmetkového řízení, náklady na opakované 

kontroly, náklady na návrh a realizaci změn produktu eliminujících závady. 

 
Externí náklady na odstranění vad 

Jedná se o náklady na odstranění vady poté, co se výrobek dostane k zákazníkovi. Sem patří 

náklady na reklamace, garanční servis a opravy, náklady na vrácené zboží, náklady na úhradu 

oprav vad a víceprací jinými organizacemi atd. Je třeba si uvědomit, že výše zmíněné náklady 

jsou tzv. přímé náklady, ale existují i nepřímé náklady, které jsou spojeny zejména se ztrátou 

důvěry a reputace a s nespokojeností zákazníka s výrobkem.  
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Náklady na kvalitu jsou prostředky, které je nutné do procesů a jimi tvořených produktů 

investovat od samého počátku, a to zejména proto, aby byly náklady na kvalitu pod 

maximální možnou kontrolou a rizika spojená s případným odstraňováním vad byla 

minimalizována ještě před jejich možným vznikem.  

 
Potenciální zdroj úspor celkových nákladů se týká všech druhů nákladů. V mnoha podnicích 

jsou náklady na kvalitu považovány za skryté náklady. Pokud nejsou specificky definovány, 

je obvykle nemožné zjistit náklady na nekvalitu pouhým nahlédnutím do účetnictví. 

Úspěšnost podniku ovlivňují ve dvou směrech, a to vyššími celkovými náklady a sníženou 

spokojeností zákazníka. Působí-li oba tyto vlivy současně, dochází k zásadnímu snížení 

ziskovosti podniku. Na druhou stranu však budování kvality bez ekonomického opodstatnění 

může vést k navýšení nákladů bez následného projevení se ve zvýšených tržbách podniku. 

Cílem managementu kvality je proto zlepšování procesů a zajištění maximální dosažitelné 

kvality výrobků za předpokladu ekonomické návratnosti. [17]     

 

1.5 Metoda FMEA 
 
Metoda FMEA představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu, 

spojenou s ohodnocením jejich rizik a návrh a realizaci opatření vedoucích ke snížení těchto 

rizik. Je jednou ze základních metod plánování a zlepšování jakosti a důležitou součástí 

přezkoumání návrhu a použitím této metody lze odhalit až 90 % možných neshod. 

 
Metoda FMEA byla vyvinuta v šedesátých letech 20. století v USA a původně byla určena 

pro analýzy spolehlivosti složitých systémů v kosmickém průmyslu a jaderné energetice. 

Velmi brzy se začala využívat k prevenci výskytu neshod v dalších oblastech, největšího 

rozmachu zaznamenala v automobilovém průmyslu. 

 
Zkratka FMEA znamená Failure Mode and Effect Analysis do češtiny se nejčastěji překládá 

jako „Analýza možností vzniku vad a jejich následků“. 

 
Nejčastěji se používají dva druhy FMEA: 

- FMEA návrhu výrobku (konstrukční FMEA) slouží pro analýzu rizika možných vad  

u návrhu výrobku, jeho prvků a částí. 

- FMEA procesu analyzuje procesy, v nichž výrobky vznikají. 

 
Možnosti využití metody FMEA jsou však mnohem širší, lze ji totiž uplatňovat při analýze 

návrhu služby, systému nebo jakékoliv jiné procesy. 
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Hlavní přínosy metody FMEA jsou následující: 

- Představuje systémový přístup k prevenci nízké jakosti. 

- Snižuje ztráty způsobené nízkou jakostí výrobků. 

- Zkracuje dobu řešení vývojových prací a optimalizuje návrh, což se projeví ve snížení 

počtu změn ve fázi realizace. 

- Umožňuje ohodnotit riziko možných vad a na jeho základě stanoví priority opatření, 

které vedou ke zlepšení jakosti návrhu. 

- Vytváří cennou informační databázi o výrobku, která je použitelná pro podobné 

výrobky. 

- Zlepšuje konkurenceschopnost podniku a pomáhá zvýšit spokojenost zákazníka. 

- Vynaložení nákladů na tvorbu FMEA jsou minimální v porovnání s náklady, které  

by mohly vzniknout při výskytu vad. 

 
Metoda FMEA se používá na nové nebo inovované produkty nebo procesy, ale je možné  

ji aplikovat i na stávající produkty a procesy. V případě nových výrobků by analýza měla být 

zahájena s dostatečným předstihem. Čím později bude zahájena, tím vyšší náklady a časové 

ztráty je možné očekávat při uskutečňování změn. 

 
Metodu FMEA je nutné aplikovat v týmu, neboť její velkou výhodou je využití znalostí  

a zkušeností celé řady odborníků. V týmu by měli být zastoupeni pracovníci oddělení vývoje, 

konstrukce, výroby, zkušeben a útvaru řízení jakosti, ale i pracovníci jiných oddělení zde 

mohou mít své zastoupení, např. pracovníci marketingu či nákupu.  

 
FMEA konstrukce nebo procesu probíhá v těchto základních fázích: 

- analýza a hodnocení současného stavu, 

- návrh opatření, 

- hodnocení stavu po realizaci opatření. 

 
Průběh analýzy se průběžně zaznamenává do formuláře FMEA. V příloze 1 je uveden 

formulář FMEA procesu používaný v podniku. 

1.5.1 FMEA procesu 

 

FMEA procesu se obvykle provádí před zahájením výroby nových nebo inovovaných 

výrobků nebo při změně technologického postupu a zpravidla následuje po konstrukční 

FMEA, na kterou navazuje. Příčiny možných vad hledá v navrhovaném technologickém 

postupu.  
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Analýza a hodnocení současného stavu 

Funkce procesu, požadavky se analyzují postupně v pořadí, jak na sebe navazují. Úkolem 

týmu je stanovit všechny možné vady, které se mohou v průběhu dané operace na vyráběném 

výrobku vyskytnout. Týká se to jak vad, které se přenesou do dokončeného výrobku, tak vad, 

které způsobí, že některá z následujících operací nebude provedena úspěšně. Dalším krokem 

je pak analýza působení možných vad na interního i externího zákazníka. Ke každé možné 

vadě tým analyzuje možné příčiny, které by ji mohly vyvolat. U stanovených možných vad  

a příčin tým zjišťuje, jaké kontrolní postupy jsou v operaci používány k tomu, aby možné 

vady a jejich příčiny mohly být odhaleny. Procesní FMEA provádí hodnocení významu, 

výskytu a odhalitelnosti vady. Používá se desetibodová stupnice a odlišnosti jednotlivých 

kritérií jsou dány hodnotících tabulkách. V příloze 2 jsou uvedeny hodnotící tabulky 

používané v podniku. 

 
Rizikové číslo jednotlivých možných vad se vypočte jako součin bodového hodnocení 

významu vady, pravděpodobnosti výskytu vady a pravděpodobnosti odhalení vady. Rizikové 

číslo je běžně označováno zkratkou RPN (risk priority number). [19]  

 

Návrh opatření 

V interní normě podniku jsou uvedena pravidla pro zvážení doporučených opatření. Tato 

pravidla jsou následující: 

- použití bezpečnostního znaku, 

- význam bodově ohodnocen 9 nebo 10, 

- kombinace významu bodově ohodnoceného 5 až 8 body a výskytu bodově 

ohodnoceného 4 až 10 body, 

- hodnota RPN je vyšší než stanovená hranice zákazníkem, 

- hodnota RPN u dílů pro automobilový průmysl je vyšší než 100, hodnota RPN u dílů 

pro neautomobilový průmysl je vyšší než 130. [20]     

 
Soubor opatření tým předkládá odpovědnému vedoucímu, který opatření schválí a přidělí 

odpovědnosti včetně termínu realizace. 

 

Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Po realizaci opatření tým nejprve analyzuje, zda provedená opatření odpovídají plánovaným 

opatřením a opětovně hodnotí riziko vad. 
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Provedená analýza FMEA by měla být k dispozici po celou dobu životnosti projektu. Měla  

by být dynamickým nástrojem a měla by reagovat na veškeré nové poznatky, informace  

od zákazníka, reklamace atd. [19] 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 
V této kapitole bude popsán podnik, ve kterém byla diplomová práce zpracována. 

 

Vybraný podnik je ryze český podnik, který působí v České republice na několika místech. 

Zabývá se především podnikáním převážně v automobilovém průmyslu a patří k členským 

firmám Sdružení automobilového průmyslu České republiky. 

 
Divize vyrábí zámky a jiné autopříslušenství pro mnoho zákazníků po celém světě. Objem 

výroby je velký a také výrobkové portfolio divize je značné. Zákazníky jsou koneční výrobci 

automobilů nebo jejich dodavatelé. Na obr. 3 je možné vidět rozložení zákazníků podniku.  

  

Zákazníci podniku
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Ostatní

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 Obr. 3 Zákaznické portfolio podniku 

 
Jedním ze zákazníků je společnost, která patří mezi přední světové dodavatele 

automobilových interiérů a komponentů. Spolupráce s tímto podnikem trvá téměř deset let  

a za tuto dobu se výrobkové portfolio rozšířilo na 15 typů zámků sedaček, jejichž objem 

výroby se pohybuje kolem dvě stě tisíc zámků měsíčně. Tento zákazník patří do pětice 

největších zákazníků podniku. 
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3. ANALÝZA SKUPINY ZÁMKŮ SEDAČEK X61  

 

Zákazník má pro hodnocení svých dodavatelů jako jeden z ukazatelů úroveň kvality, která je 

charakterizována hodnotou PPM. Hranice pro hodnocení je 25 PPM. Tato hodnota se týká 

dodávek za časové období jednoho měsíce do všech závodů. Navíc jsou samostatně 

hodnoceny dodávky do konkrétních závodů. Z toho vyplývá, že může nastat situace, kdy PPM 

je v rámci celého koncernu pod hranicí 25 PPM, ale v určitém závodě značně převyšuje 

stanovený limit. To následně ovlivní hodnocení pro případné další projekty v konkrétním 

závodě. Na obr. 4 je možné vidět, že skupina zámků X61 mnohokrát překročila stanovený 

limit a to je také důvod, proč je v dalším textu zmíněna výrobková skupina zámků X61. 

Výrobková skupina zámků X61 je skupina zámků, které slouží pro zabezpečení funkce 

sedadla v automobilu. Skupina zámků X61 obsahuje zámek horní, spodní a pojistný. 

 

Vývoj produkce a PPM skupiny zámků X61 od 1.10.2010 do 

30.6.2013 
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Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 Obr. 4 Vývoj produkce a PPM skupiny zámků X61 za časové období 

 

Zákazník stanovuje žebříček top 10 závodů s nejhorším PPM, závodů s nejvyšším počtem 

vystavených reklamací a s největším množstvím reklamovaných kusů. Závod zpracovávající 

skupinu zámků X61 se objevil ve všech těchto hodnoceních. Je tedy samozřejmé, že bylo 

nutné se detailně zabývat kvalitou u těchto výrobků. 
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Další důvod taktéž úzce souvisí s kvalitou dodávek. Předchozí dodavatel nebyl schopen 

zabezpečit kvalitní dodávky, a proto mu byla výroba zámků X61 odebrána a přesunuta 

k současnému výrobci na přelomu roku 2009 a 2010.  

 
Předchozím výrobcem zámků byl španělský podnik, který také pro zákazníka konstruoval 

jednoúčelový stroj pro všechny zámky. Jednoúčelový stroj, dále jen JÚS, je kontrolní 

zařízení, které vyhodnocuje každý kus podle předem stanovených požadavků zákazníka, 

detekuje vady a dobré kusy označí datem výroby. JÚS byl konstruován na principech  

poka-yoke. Zámek není možné vložit do JÚS jinak než dobře a taktéž kontrolní mechanismy 

jsou vyrobeny tak, aby zamezily variabilitě.  

  
Při převodu výroby byla provedena analýza spolehlivosti funkce a byly nadefinované 

minimální úpravy pro zvýšení spolehlivosti oproti původnímu řešení, tzn. že bylo nutné 

provést úpravy jednoúčelového stroje, aby splňovaly alespoň minimální podmínky zvýšené 

kvality a spolehlivosti, které jsou požadovány v současném podniku. Celkové náklady  

na nezbytné úpravy JÚS dosáhly částky 299 246,85 Kč. V těchto nákladech jsou zahrnuty 

náklady na materiál, úpravu řídícího programu, externí zpracování a v neposlední řadě také 

mzdové náklady programátorů a mechaniků JÚS. 

 
Podrobnější rozpad nákladů pro každý typ zámku je zobrazen v tabulce 2.  

 
          Tab. 2 Náklady na úpravu JÚS 

Typ zámku X61 Náklady na úpravu JÚS 

Zámek horní 44 837,82 Kč 

Zámek spodní 211 709,56 Kč 

Zámek pojistný 42 699,47 Kč 

Celkové náklady  299 246,85 Kč 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 

Po nezbytných úpravách bylo možné zahájit výrobu zámků X61, která začala v druhé 

polovině roku 2010. I přesto, že byly před zahájením provedeny úpravy JÚS, neustále  

se objevovaly další vady různého charakteru, které bylo nutné řešit. V období od září 2010  

do 30. června 2013 bylo zákazníkem vystaveno 19 reklamací. Všechny tyto reklamace byly 

kvalitativního charakteru a týkaly se jak vad funkce, tak i vad provedení.  
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3.1 Reklamace s technickým řešením do července 2012 

 
Do července 2012 se jádro zámku horního nakupovalo, zámek spodní i pojistný byl celý 

vyráběn v podniku. Za toto období bylo vystaveno 12 reklamací a všechny tyto reklamace 

byly uznány. Tři reklamace se týkaly zámku spodního a zbývajících 9 reklamací se týkalo 

zámku horního. Tyto reklamace je možné rozdělit na takové reklamace, u kterých byla 

kořenová příčina nalezena v kvalitě provedení nakupovaných komponentů a na takové,  

u kterých byla kořenová příčina nalezena v chybách montáže a kontroly. Nápravná opatření 

byla stanovována v podniku. Z 9 vystavených reklamací zámku horního bylo 7 reklamací 

vystaveno na dodavatele komponentů, popř. jádra zámku. Zbývající 2 reklamace byly řešeny 

interně. Jedná se o reklamace na špatnou funkci madla a hlučnost zámku. 

3.1.1 Reklamace zámku se špatnou funkcí madla 

Reklamace se týkala zámků se špatnou funkcí madla, kde ke zhoršení funkce došlo 

v důsledku zlomení plastového háčku na madle, který má fixovat pružinu vůči ose madla tak, 

aby osa madla procházela středem pružiny. Tuto neshodu bylo možné kontrolovat pouze 

vizuálně před balením. Jako okamžité nápravné opatření byla stanovena 100% vizuální 

kontrola, ale bylo nutné nalézt technické řešení problému. Původní kontrolní zařízení nebylo 

schopno odhalit tuto vadu. 

 
Byla navržena dvě technická řešení, jak zahrnout kontrolu správné pozice osy madla 

v průběhu procesu kontroly zámku v JÚS. První návrh se týkal mechanické kontroly pomocí 

mechanických doteků ovládanými pneumatickými válci vybavenými snímači polohy. Tento 

návrh byl zamítnut z důvodu vysokých nákladů na realizaci, protože v kontrolním zařízení 

nebyl nedostatečný prostor pro implementaci a bylo by nutné přestavět konstrukci JÚS.  

 
Druhý návrh se týkal doplnění optického senzoru, který by snímal pozici pružiny madla. 

Tento návrh byl realizován a JÚS tak byl doplněn optickým senzorem, který v případě špatné 

pozice pružiny madla zastaví proces kontroly zámku v JÚS a zámek zůstane zablokován. 

Rozsvítí se červené světlo na ovládacím panelu, které upozorní na nutnost zásahu ze strany 

obsluhy a na displeji se současně objeví hlášení o druhu vady. Fotografie na obr. 5 ukazují 

zámek se špatnou pozicí pružiny madla a světelnou signalizaci vadného zámku. 
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Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

Obr. 5 Senzor a světelná signalizace 

 
Celkové náklady na tuto reklamaci dosáhly 124 250,50 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán 

v tabulce 3.  

 
          Tab. 3 Náklady vztahující se k reklamaci 

Druh nákladů k reklamaci  Částka 

Přeprava reklamovaných dílů 56,02 € 

Interní třídění 1 125,00 Kč 

Externí třídění 1 629,00 € 

Doplnění JÚS o kontrolu pozice osy madla 51 000,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 1 200,00 €   

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Po implementaci nápravného opatření v podobě doplnění kontroly pozice osy madla proběhla 

dvouměsíční verifikace, která prokázala, že nápravné opatření je 100 % účinné. V následném 

období již nebyla vystavena reklamace týkající se tohoto problému.  

3.1.2 Reklamace hlučných zámků 

Reklamace se týkala hlučných zámků z důvodu chybějícího gumového dorazu v zámku. 

V tomto případě bylo nutné upravit software JÚS tak, aby kalibrace JÚS při uvolnění výroby 

proběhla pomocí vložení vzorků – etalonů vždy na začátku každé směny. Kontrolní zařízení 

umožnilo pracovníkům nedodržet pracovní instrukce a nevložit všechny kontrolní vzorky - 

etalony do kontrolního JÚS. V kontrolní činnosti operační návodky byla uvedena nutnost 
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vložení vzorků do kontrolního JÚS na začátku práce, ale software zařízení striktně 

nevyžadoval dodržet rozsah tohoto úkonu. 

 
Dále bylo nutné doplnit JÚS o kontrolu přítomnosti gumového dorazu, jelikož původní 

zařízení nebylo konstruováno na odhalování této vady. Kontrola přítomnosti dorazu  

se vyřešila mechanickým dotekem namontovaným na pneumatickém válci se snímači. Snímač 

na válci vyhodnocuje na základě dosažené polohy válce přítomnost gumového dorazu.  

Není-li gumový doraz přítomen, je zastaven proces kontroly a zámek zůstane zablokován. 

Rozsvítí se červené světlo na ovládacím panelu, které upozorní na nutnost zásahu ze strany 

obsluhy a na displeji se současně objeví hlášení o druhu vady. 

 

 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

Obr. 6 Mechanická kontrola 

 
Celkové náklady na tuto reklamaci dosáhly 99 120,75 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán 

v tabulce 4.  
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          Tab. 4 Náklady vztahující se k reklamaci 

Druh nákladů k reklamaci  Částka 

Přeprava reklamovaného dílu 40,83 € 

Interní třídění 1 125,00 Kč 

Externí třídění 1 569,00 € 

Úprava softwaru JÚS  10 000,00 Kč 

Doplnění JÚS o kontrolu přítomnosti gumového dorazu 30 000,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 710,00 €   

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Po implementaci nápravného opatření v podobě doplnění kontroly přítomnosti gumového 

dorazu proběhla dvouměsíční verifikace, která prokázala, že nápravné opatření je 100 % 

účinné. V následném období již nebyla vystavena reklamace týkající se tohoto problému. 

3.2 Reklamace s technickým řešením od července 2012 do 30. června 2013 

 
Od července 2012 je jádro zámku horního vyráběno v českém podniku. Vzhledem k novému 

jádru zámku došlo ke změně názvu a zámek horní nese v současnosti označení X61BC. 

V období od července 2012 do 30. června 2013 bylo vystaveno 7 reklamací. Všechny tyto 

reklamace byly kvalitativního charakteru a týkaly se vad funkce a provedení zámku horního. 

Pět reklamací bylo uznáno, jedna reklamace byla neuznána a jedna reklamace byla zrušena 

zákazníkem. Jedna z pěti uznaných reklamací se týkala kvality nakupovaného komponentu, 

zbývající čtyři reklamace byly řešeny interně.  

 
Jedná se o reklamace týkající se zhoršené funkce zámku a nefunkčních zámků způsobené 

odlišnými příčinami, které budou popsány níže. 

3.2.1 Reklamace zámku se zhoršenou funkcí 

Reklamace se týkala zhoršené funkce zámku v důsledku špatné pozice úchytu táhla. Úchyt 

táhla byl otočen o 180°, a tudíž se snížila spolehlivost držení táhla ve správné poloze při 

opakované funkci zámku. Tato chyba byla zapříčiněna nepozorností pracovníka. V tomto 

případě bylo navrženo upravit JÚS doplněním optického senzoru pro kontrolu úchytu táhla 

tak, aby v případě, kdy operátor vloží zámek se špatnou pozicí úchytu táhla, zůstal JÚS 

zablokován pro další činnost. Tento návrh byl realizován a JÚS tak byl doplněn optickým 

senzorem, který po vložení zámku do kontrolního JÚS nejprve vyhodnotí správnou pozici 
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úchytu táhla, teprve poté umožní kontrolu dalších funkcí zámku. Je-li pozice úchytu táhla 

špatná, rozsvítí se červené světlo na ovládacím panelu a na displeji se objeví hlášení o druhu 

vady a JÚS se zablokuje.  

 
Celkové náklady na tuto reklamaci dosáhly 30 831,25 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán 

v tabulce 5.  

 
          Tab. 5 Náklady vztahující se k reklamaci 

Druh nákladů k reklamaci  Částka 

Přeprava reklamovaného dílu 66,75 € 

Interní třídění 600,00 Kč 

Úprava JÚS pro rozpoznání špatné pozice úchytu táhla  20 000,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 342,50 € 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Po implementaci nápravného opatření týkajícího se reklamace proběhla dvouměsíční 

verifikace, která prokázala, že nápravné opatření je 100 % účinné. V následném období již 

nebyla vystavena reklamace týkající se tohoto problému. 

3.2.2 Reklamace ztráty funkce zámku 

Reklamace se týkala ztráty funkce zámku v důsledku záměny úchytu táhla. Na pravý zámek 

byl namontován levý úchyt táhla, který omezil funkci otevření zámku. Této reklamaci bylo 

nutné věnovat zvýšenou pozornost, jelikož se jednalo o bezpečnostní záležitost. Zákazník 

označil tuto reklamaci jako bezpečnostní záležitost z  důvodu, že zámek s omezenou funkcí 

by se v případě potřeby neotevřel, což by mohlo vést k ohrožení koncového zákazníka. Byly 

navrženy tři možnosti řešení této reklamace. 

 
První možnost se týkala změny barvy úchytu táhla tak, aby byl barevný rozdíl mezi levým  

a pravým úchytem táhla. Toto řešení bylo zcela zamítnuto dodavatelem úchytu táhla, jelikož 

v jedné formě, ve které se vyrábějí současně 2 druhy úchytů táhla, není možné vyrobit 

různobarevné díly. 

 
Druhá možnost se týkala změny designu úchytu táhla tak, aby se vyráběl pouze jeden 

levopravý úchyt táhla, a tudíž by nebylo možné zaměnit strany. V případě této volby řešení 

reklamace by bylo nutné předložit tuto změnu zákazníkovi a vyžádat si souhlas ke změně 

designu úchytu táhla podloženou funkčními a životnostními testy. Byl-li by proces 
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schvalování úspěšný, byla by nutná úprava vstřikovací formy, která byla dodavatelem 

vyčíslena na 94 000,00 Kč.  

 
Třetím možným řešením bylo seřízení kontrolního JÚS a doplnění o kontrolu záměny úchytu 

táhla. Bylo nutné seřídit JÚS tak, aby byl splněn požadavek zákazníka na hodnotu otvírací 

síly, jelikož zámek se zaměněným úchytem táhla dosahoval mnohem vyšší hodnotu otvírací 

síly, než byla horní tolerance předepsaná zákazníkem. Nutné bylo doplnění senzoru  

na kontrolu záměny úchytu táhla. 

 
Z nákladových důvodů byla zvolena třetí možnost řešení reklamace. Tento návrh byl 

realizován a JÚS tak byl doplněn optickým senzorem, který po vložení zámku do kontrolního 

JÚS nejprve vyhodnotí pozici a poté správný typ úchytu táhla, teprve poté umožní kontrolu 

dalších funkcí zámku. Je-li typ úchytu táhla špatný, rozsvítí se červené světlo na ovládacím 

panelu a na displeji se objeví hlášení o druhu vady a JÚS zůstane zablokovaný.  

 
Jelikož reklamace na nefunkční zámek způsobený záměnou úchytu táhla byla vystavena 

dříve, než byl upraven JÚS z důvodu reklamace na zhoršenou funkci zámku v důsledku 

špatné pozice úchytu táhla, tak byla provedena jediná úprava, která zahrnovala jak řešení 

špatné pozice úchytu táhla, tak záměnu úchytu táhla. Tato úprava byla vyčíslena na 40 000,00 

Kč. Náklady byly přiděleny 50 % ke každé reklamaci. Celkové náklady na tuto reklamaci 

dosáhly 49 165,50 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán v tabulce 6.  

 
          Tab. 6 Náklady vztahující se k reklamaci 

Druh nákladů k reklamaci Částka 

Přeprava reklamovaného dílu 40,12 € 

Interní třídění 600,00 Kč 

Úprava JÚS pro rozpoznání záměny úchytu táhla  20 000,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 1 102,50 € 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 

Po implementaci nápravného opatření týkajícího se reklamace proběhla dvouměsíční 

verifikace, která prokázala, že nápravné opatření je 100 % účinné. V následném období již 

nebyla vystavena reklamace týkající se tohoto problému. 
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3.2.3 Reklamace nefunkčních zámků 

Reklamace se týkala nefunkčních zámků, u kterých byly zjištěny dvě kořenové příčiny,  

a tudíž i nápravná opatření se týkala více úprav.  

 
První kořenovou příčinou bylo vynechání pracovní operace, ve které se prováděla částečná 

kontrola zámku, a to zkouška zámku na funkci. Jako nápravné opatření bylo stanoveno 

programové propojení obou kontrolních zařízení tak, aby bylo zabezpečeno, že pracovník 

provede obě operace. Toto opatření bylo realizováno formou propojení zařízení a úpravou 

softwaru. Kontrolní zařízení po úpravě funguje tak, že v případě neprovedení kontroly 

v předcházejícím zařízení nelze spustit ani zařízení následné.   

 
Druhou kořenovou příčinou bylo špatné zavěšení pružiny. Pružina byla zavěšena na hraně  

a po několika cyklech sklouzla a při dotažení šrouby zablokovala funkci zámku. Pro zamezení 

možnosti nepřesného zavěšení pružiny, bylo navrženo přidání kontroly zavěšení pružiny 

pomocí analogového senzoru. Toto opatření bylo realizováno a JÚS tak byl doplněn 

analogovým senzorem, který po vložení zámku do kontrolní JÚS vyhodnotí správnost 

nasazení pružiny. Je-li pružina nasazena na hraně nebo není nasazena vůbec, rozsvítí  

se červené světlo na ovládacím panelu a na displeji se objeví hlášení o druhu vady a JÚS 

zůstane zablokovaný. Na obr. 7 lze vidět přidané analogové senzory.  

 

 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

Obr. 7 Analogový senzor 

 
Celkové náklady na tuto reklamaci dosáhly 163 053,00 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán 

v tabulce 7.  
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          Tab. 7 Náklady vztahující se k reklamaci 

Druh nákladů k reklamaci  Částka 

Přeprava reklamovaného dílu 40,12 € 

Interní třídění 675,00 Kč 

Propojení zkoušecího a kontrolního zařízení  20 000,00 Kč 

Kontrola zavěšení pružiny pomocí analogového senzoru 30 000,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 4 455,00 € 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Po implementaci nápravného opatření týkajícího se reklamace proběhla dvouměsíční 

verifikace, která prokázala, že nápravné opatření je 100 % účinné. V následném období již 

nebyla vystavena reklamace týkající se tohoto problému. 

3.2.4 Reklamace nefunkčního zámku po montáži na sedadlo 

Reklamace se týkala nefunkčního zámku. Ke ztrátě funkce došlo až po dotažení šroubů při 

montáži na sedadlo. Po podrobné analýze bylo zjištěno, že kořenovou příčinou nefunkčního 

zámku je kratší distanční kroužek. Jednak bylo nutné zabránit montáži kratších distančních 

kroužků a dále pak bylo nutné upravit přípravek tak, aby byl zámek s kratším distančním 

kroužkem zachycen v podniku a nikoliv až u zákazníka. 

 
Pro selekci distančních kroužků s rozměry mimo toleranci bylo navrženo automatické 

zařízení, které by kontrolovalo výšku každého kusu předtím než by byl namontován. Cenová 

nabídka na toto zařízení byla ve výši 250 600,00 Kč. Toto řešení bylo z důvodu vysoké 

finanční náročnosti zamítnuto. Protože výroba distančních kroužků je poměrně nestabilní, 

byla zavedena 100% kontrola distančních kroužků pomocí jednoduchého přípravku, který 

odhalí kusy mimo toleranci.  

 
Při analýze kořenové příčiny bylo zjištěno, že zámek není testován pod plným zatížením - 

náběh přidržovací síly byl pomalý a v čase zkoušky ještě nedosahoval předepsaných hodnot,  

a proto nebyl zámek s kratším distančním kroužkem odhalen. Softwarovou úpravou bylo 

nastaveno 1,5 sekundové zpoždění pro testování zámku tak, aby bylo zajištěno, že zámek 

bude testován při maximální síle.  

 
Celkové náklady na tuto reklamaci dosáhly 93 386,75 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán 

v tabulce 8.  
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          Tab. 8 Náklady vztahující se k reklamaci 

   Druh nákladů k reklamaci  Částka 

Přeprava reklamovaného dílu 230,47 € 

Interní třídění 4 500,00 Kč 

Úprava JÚS o 1,5 sekundové zpoždění 1 000,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 3 285,00 € 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Po implementaci nápravného opatření týkajícího se reklamace proběhla dvouměsíční 

verifikace, která prokázala, že nápravné opatření je 100 % účinné. V následném období již 

nebyla vystavena reklamace týkající se tohoto problému. 

 

3.3 Náklady na reklamace s technickým řešením 
 
U všech výše zmíněných reklamací byla stanovena nápravná opatření v podobě úpravy JÚS. 

Tyto náklady dosáhly výše 182 000,00 Kč. Jsou-li připočteny náklady na úpravy JÚS  

po převzetí ze Španělska, pak celkové náklady na úpravy JÚS dosáhly 481 246,85 Kč.  

 
Celkové náklady na uznané reklamace byly v období od října 2010 do 30. června 2013 ve výši 

559 807,75 Kč. Lze říci, že v průměru stála jedna uznaná reklamace, u které bylo stanoveno 

nápravné opatření pomocí úpravy JÚS, 93 301,29 Kč. Úpravy JÚS se podílejí pouze 32,51 % 

na celkových nákladech. Největší podíl nesou zatíženky od zákazníka.   

 

3.4 Shrnutí k reklamacím s technickým řešením 
 
Výše uvedené reklamace byly řešeny pomocí úprav JÚS. Technická řešení u všech těchto 

reklamací byla navržena a konstruována tak, aby v budoucnu nebyly vystaveny reklamace  

na v minulosti již reklamovanou vadu. V průběhu času bylo prokázáno, že řešení je efektivní 

a zákazníkovi již nejsou dodávány zámky s vadami, které byly předmětem předchozích 

reklamací. Investice do technických řešení sice byla ve výši 182 000,00 Kč, ale ve srovnání 

s možnými zatíženkami od zákazníka a poškozením dobrých vztahů a omezením budoucí 

spolupráce, není tato částka nijak závratná.  
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3.5 Reklamace bez technického řešení 

 

V období od října 2010 do 30. června 2013 se ovšem vyskytly i reklamace, u kterých nebylo 

stanoveno technické řešení problému. Reklamace týkající se chybějícího závitu v pouzdře 

byla vystavena opakovaně. 

 

3.5.1 Reklamace chybějícího závitu v pouzdře 

V roce 2011 bylo reklamováno šest zámků z důvodu chybějícího závitu v pouzdře. Není-li 

přítomen závit, tak není možné zámek utáhnout šrouby k sedadlu. Jako nápravné opatření 

bylo stanoveno proškolení pracovníků montáže a provádění tříměsíční 100% kontroly 

přítomnosti závitu a jejich značení.  

 
Celkové náklady na tuto reklamaci dosáhly 17 000,00 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán 

v tabulce 9.  

 
         Tab. 9 Náklady vztahující se k reklamaci 

Druh nákladů k reklamaci  Částka 

Interní třídění 4 500,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 500,00 € 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Nápravné opatření ve formě proškolení nebylo účinné, jelikož se tento problém opět vyskytl 

v roce 2012. 

3.5.2 Reklamace chybějícího závitu v pouzdře 

V roce 2012 byly opět reklamovány zámky s chybějícími závity v pouzdře. Jako nápravné 

opatření bylo znovu stanoveno proškolení pracovníků montáže a vystavení tříměsíční 

odchylky na 100% kontrolu a značení přítomnosti závitů.  

 
Celkové náklady na tuto reklamaci dosáhly 13 250,00 Kč. Detailní rozpad nákladů je popsán 

v tabulce 10.  

 
         Tab. 10 Náklady vztahující se k reklamaci 

Druh nákladů k reklamaci  Částka 

Interní třídění 4 500,00 Kč 

Zatíženka od zákazníka 350,00 € 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 
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Zákazník toto nápravné opatření akceptoval, avšak opět mohly být vyrobeny zámky 

s chybějícími závity v pouzdře. Z tohoto důvodu bylo poptáno technické řešení u konstruktérů 

JÚS. Bylo zamýšleno, že přítomnost závitů bude kontrolována přímo v JÚS. Cenová nabídka 

byla stanovena ve výši 255 000,00 Kč, a z důvodu vysokých nákladů byla managementem 

zamítnuta.  

 
Na další chybějící závit v pouzdře byl podnik upozorněn v dubnu 2013.  

 
Na základě proškolení zaměstnanci vždy bezprostředně po reklamaci zachytili pouzdra bez 

závitu na montáži, ale postupem času jejich pozornost klesala, což vedlo ke vzniku další 

reklamace. V následující kapitole je popsán vývoj interního PPM. 

3.6 Interní PPM u zámků X61 
 
Po první reklamaci na chybějící závit v pouzdře byla do tabulek na sledování interního PPM 

doplněna vada - chybějící závit. Na obr. 8 je možné vidět, že se občas vyskytlo pouzdro bez 

závitu, ale v nevelké míře. Navíc interní limit pro hodnocení interního PPM je v podniku 

stanoven na hranici 1 000, tudíž nebylo nutné se tímto problémem více zabývat. 

 

Vývoj interního PPM pro vadu chybějící závitu od 1.4.2011 do 30.6.2013
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Obr. 8 Vývoj interního PPM pro vadu chybějící závitu za časové období 
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Na obr. 9 lze vidět, že interní PPM u skupiny zámků v některých měsících překročilo hranici 

1 000 PPM. Ani jednou však příčinou vysokého PPM nebyla vada, která by se následně 

objevila u zákazníka a byla na ni tak vystavena reklamace. Problematická byla skutečnost, že 

vady reklamované v reklamacích s následným technickým řešením nebylo možné zabránit 

dříve, než byla reklamace vystavena. O vadách, potažmo kořenových příčinách, byl podnik 

informován zpětně a nefungovala zde žádná preventivní opatření.  

 

Vývoj interního PPM pro skupinu zámků X61 od 1.10.2010 do 30.6.2013
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 Obr. 9 Vývoj interního PPM pro skupinu zámků X61 za časové období 

 
Na obr. 10 je možné vidět Paretovu analýzu vad objevených při montáži zámků X61. 

Nejčastěji vyskytující se vada bylo prasklé pouzdro, které ovšem nemá na funkci zámků vliv. 

Praskliny vznikají při roznýtování pouzdra, a protože zákazník požaduje zámky bez 

jakýchkoliv prasklin, musí být zámky s prasklinami demontovány a vyzmetkovány. Tato vada 

je pracovníky kontrolována pouze vizuálně. Detekce osy madla, nedodržená síla, vadná 

pružina, krátké pouzdro i krátká osa madla, jsou vady, které JÚS dokáže rozpoznat. Naproti 

tomu pouzdro bez závitu a zlomený plast západky JÚS není schopen rozpoznat. 
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Paretova analýza vad objevených při montáži skupiny zámků X61 od 

1.10.2010 do 30.6.2013
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Obr. 10 Paretova analýza 



- 33 - 

4. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

V této kapitole budou popsána realizace tvorby nápravného opatření u reklamace zámků 

s chybějícím závitem v pouzdře. 

4.1 Možnosti řešení zámků s chybějícím závitem v pouzdře 

 

Na základě výše uvedených dat je zřejmé, že problém týkající se chybějícího závitu není 

možné řešit pouze pomocí proškolení zaměstnanců, ale je tedy nutné i v tomto případě 

stanovit technické řešení, které by zabránilo vzniku další reklamace.  

 
Protože v podniku je středisko automatárna, které vyrábí pouzdra a dodává je na montáž, lze 

se ubírat dvěma směry při stanovování opatření. První směr řešení by zabránil výrobě pouzder 

bez závitu, popř. by kus bez závitu neopustil automatárnu. Zde by se jednalo o preventivní 

přístup k řešení. Druhý směr řešení by zabránil dodání zámku s vadným pouzdrem 

zákazníkovi, a to pomocí kontrolního zařízení či doplnění JÚS o kontrolu přítomnosti závitu. 

V tomto případě by se jednalo o řešení pomocí detekce. 

4.2 Přístup – detekce na středisku automatárny 
 
Za stávajících podmínek, kdy pracovník automatárny obsluhuje současně šest automatů, 

nastává situace, kdy v případě zahlášení chyby na stroji pracovník nezkontroluje správně 

doposud vyrobenou produkci, a tím pádem se může kus bez závitu vyskytnout mezi dobrými 

kusy. Doplnění automatu o 100% kontrolu je možné, ale náklady na takovéto zařízení  

se pohybují v řádech několika set tisíc korun pro jeden stroj. Jelikož se pouzdra bez závitu 

vyskytují, ale v ne příliš velké míře, tak tento návrh byl managementem zamítnut  

a nebyl dále řešen. 

 
Zavedení dodatečné 100% vizuální kontroly pracovníkem automatárny také není řešením, 

protože tento způsob kontroly není spolehlivý. Navíc by se snížila produktivita střediska  

a výrazně by vzrostly mzdové náklady, což není pozitivně vnímáno managementem. 

4.3 Přístup – detekce na středisku montáže 
 
Zachytávat pouzdra bez závitu před zamontováním do zámku by bylo možné pomocí 

dodatečné 100% vizuální kontroly pracovníkem montáže, což však není spolehlivé a navíc 

náklady jsou vysoké. 
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Bylo tedy nutné najít technické řešení při samotné montáži zámku tak, aby bylo zamezeno 

dodání vadného zámku zákazníkovi. Požadavek na konstrukci přípravku byl takový, aby 

v případě vložení zámku do přípravku bylo jednoznačně odhaleno pouzdro bez závitu.  

V tomto případě bylo uvažováno o čtyřech návrzích technického řešení.  

4.3.1 První návrh – samostatný kontrolní přípravek 

Pracovník na operaci by před vložením pouzdra do JÚS vložil pouzdro do samostatného 

kontrolního přípravku, ve kterém by se zkontroloval závit. Kontrolu by nedělal dodatečný 

pracovník, ale přímo pracovník dané operace. Výhoda tohoto návrhu spočívá v tom, že by 

vadné pouzdro nebylo vůbec namontováno do zámku. Tím by došlo i k eliminaci nákladů  

na demontáž hotového zámku. Na druhou stranu návrh skrývá značné nevýhody, a to 

především ve snížení pracovního výkonu, protože pouzdro je malé a hůře se s ním 

manipuluje. Náklady na zařízení, které by zkontrolovalo přítomnost závitu v pouzdře pomocí 

optických čidel, byly odhadnuty na 30 000,00 Kč. Právě snížení pracovního výkonu převážilo 

nad výhodami a tento návrh byl zamítnut.  

4.3.2 Druhý návrh – kontrola v rámci JÚS 

Tento návrh uvažoval o kontrole pouzdra v rámci kontrolního JÚS. Pracovník by založil 

pouzdro do JÚS a ten by zkontroloval přítomnost závitu v pouzdře. Tento návrh nebylo 

možné na stávajícím kontrolním zařízení realizovat. Stávající zařízení je dvoudílné a musel by 

být vyrobený nový přípravek a upraven program JÚS. Tato úprava a náklady na výrobu 

přípravku byly vyčísleny na 60 000,00 Kč, a proto byl návrh zamítnut.   

4.3.3 Třetí návrh – mechanická kontrola přítomnosti závitu 

Pracovník na finální operaci by hotový zámek vložil do přípravku, ve kterém by  

se zkontrolovala přítomnost závitu v pouzdře. Návrh řešení spočíval v tom, že zámek by byl 

vložen do kontrolního přípravku v zařízení a pomocí poháněných šroubů by byl mechanicky 

zkontrolován závit. Toto řešení je 100% účinné a jednoznačné, protože šroub se buď 

zašroubuje v případě, že je přítomen závit nebo nezašroubuje, není-li přítomen. To je také 

hlavní výhoda. Další výhodou je, že v případě, že by v pouzdře byl otřep nebo tříska 

z automatu, tak by šroub tyto vady odstranil a pročistil by závit. Nevýhodou je, že šrouby  

se časem opotřebovávají a může tak docházet ke zničení závitu. Kontrola by nebyla časově 

náročná, protože by se prováděla v čase kontroly zámku v JÚS, ale náklady na zařízení, které 

by mechanicky zkontrolovalo přítomnost závitu v pouzdře, byly odhadnuty na 240 000,00 Kč. 

Právě vysoké náklady na tento návrh způsobily, že byl zamítnut.  
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4.3.4 Čtvrtý návrh – optická kontrola přítomnosti závitu 

Pracovník na finální operaci by hotový zámek vložil do přípravku, ve kterém by  

se zkontrolovala přítomnost závitu v pouzdře. Tento návrh spočíval v tom, že zámek je vložen 

do přípravku a pomocí optického čidla rozdílem v intenzitě odrazu paprsku je odvozována 

přítomnost závitu. Toto řešení je taktéž 100% účinné, ale velmi záleží na čistotě čidel  

a kvalitě povrchové úpravy uvnitř pouzdra. Výhoda spočívá v tom, že kontrola je také méně 

časově náročná a nemůže dojít k poškození dobrého závitu. Další výhodou návrhu je, že by 

kontrola probíhala na hotovém zámku, což by usnadnilo manipulaci při kontrole, na druhou 

stranu je to také nevýhoda, protože vadné pouzdro je již namontováno a bude nutná jeho 

demontáž. Vzhledem k četnosti výskytu této vady byl tento postup akceptován. Nevýhodou 

je, že bude-li v pouzdře otřep nebo tříska z automatu, tak přípravek nedokáže posoudit toto 

pouzdro jako vadné. Další nevýhodou je znečišťování čidel (prachem) a citlivost na kvalitu 

povrchové úpravy závitu. Náklady na zařízení, které by zkontrolovalo přítomnost závitu 

v pouzdře pomocí optických čidel, byly odhadnuty na 35 000,00 Kč.  

 
U čtvrtého návrhu však převládaly výhody nad nevýhodami, a proto byla kontrola přítomnosti 

závitu pomocí optických čidel schválena managementem. 

 

4.4 Realizace čtvrtého návrhu 
 
Konstrukce a výroba přípravku byla prováděna interně v rámci podniku a trvala čtyři 

kalendářní týdny.  

 
Náklady na výrobu a instalaci přípravku byly ve výši 35 000,00 Kč. V tabulce 11 je detailní 

rozpad těchto nákladů.   

 
          Tab. 11 Náklady na výrobu a instalaci přípravku 

   Druh nákladů  Částka 

Konstrukce strojní 
3 600,00 Kč 

Konstrukce elektro plus řídící software 
2 100,00 Kč 

Mechanické díly a obrábění 
10 000,00 Kč 

Snímače  
10 000,00 Kč 

Elektro díly 
3 000,00 Kč  

Montáž, oživení, odladění 
6 300,00 Kč 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 
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Přípravek má celkem čtyři čidla – dvě indukční a dvě optická. Optické čidlo je nasměrováno 

dovnitř pouzdra a je seřízeno tak, že rozezná dva stavy: v pouzdru je přítomen zavit, 

v pouzdru není přítomen závit. 

 
Program funguje tak, že vložený zámek do přípravku překryje dvě indukční čidla  

(pouzdra zapadnou do zahloubení v desce přípravku) a od té doby se odpočítá 0,5 vteřiny  

na ustálení zámku v přípravku a poté se vyhodnotí hodnota optických čidel. Pokud obě 

hodnoty odrazu optických čidel odpovídají přítomnosti závitu v pouzdrech, potom se rozsvítí 

zelené světlo na přípravku. V případě, že v jednom z pouzder není přítomen závit, tak se 

rozsvítí červené světlo. 

 
Na obr. 11 lze vidět přípravek na kontrolu závitů v pouzdře. Při zkušebním provozu, v rámci 

jedné směny, byla zjištěna nespolehlivost funkce, protože v důsledku vůle v ustavení  

se nespolehlivě překrývala obě indukční čidla, a proto probíhaly další úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

Obr. 11 Přípravek na kontrolu závitů 

 
Aby byla zaručena spolehlivost, že zámek bude pokaždé vložen na stejné místo a čidla budou 

vyhodnocovat vždy stejně, byla přidána poka-yoke ve formě doplnění ocelového kolíku, který 

brání jinému vložení a ustavení zámku. Na obr. 12 je vidět přípravek po úpravě. 
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Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

Obr. 12 Přípravek na kontrolu závitů po úpravě 

 

Pouze výroba a implementace přípravku na pracoviště by však nebyla dostatečná, a proto byla 

doplněna další poka-yoke ve formě programového propojení JÚS a kontrolního přípravku tak, 

aby nebylo možné vynechat kontrolu. Toto opatření bylo realizováno formou propojení JÚS  

a kontrolního přípravku a úpravou softwaru. Kontrola v přípravku funguje tak, že v případě 

neprovedení kontroly nelze spustit JÚS. Vyskytne-li se zámek s pouzdrem bez závitu, rozsvítí 

se červené světlo a JÚS zůstane zablokován. Odblokování JÚS a pokračování v práci  

je možné pouze vhozením zámku přes senzor do separátoru. Prohození odblokuje JÚS  

a pracovník může opět pokračovat v práci. Na obr. 13 je JÚS a kontrolní přípravek.  

Za přípravkem je vidět otvor pro vhazování vadných zámků do separátoru pod JÚS. 
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Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

Obr. 13 Přípravek na kontrolu závitů po úpravě 

 
Kromě propojení JÚS a kontrolního přípravku bylo nutné upravit software JÚS tak, aby 

kalibrace JÚS a kontrolního přípravku při uvolnění výroby proběhla pomocí vložení vzorků – 

etalonů vždy na začátku každé směny. Pro kontrolní přípravek byly zhotoveny dva vzorky, 

protože v zámku se vyskytují dvě pouzdra. 

4.5 Vyhodnocení účinnosti čtvrtého návrhu 
 
Po implementaci kontrolního přípravku v 45. kalendářním týdnu 2013 proběhla dvouměsíční 

verifikace, která prokázala, že přípravek je 100% účinný. Od 18. 11. 2013 nebyla vystavena 

žádná reklamace týkající se chybějícího závitu v pouzdře. 

 
Na obr. 14 je vidět vývoj interního PPM pro vadu chybějí závit po implementaci kontrolního 

přípravku.  
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Vývoj interního PPM pro vadu chybějícího závitu po implementaci 

kontrolního přípravku
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 Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2014 

Obr. 14 Vývoj interního PPM pro vadu chybějící závit  

 
Pomocí přípravku byl zachycen jeden zámek s pouzdrem bez závitu, který by jinak způsobil 

reklamaci. Průměrné náklady na jednu reklamaci týkající se chybějícího závitu v pouzdře  

se pohybují ve výši 15 000,00 Kč. Náklady na výrobu a implementaci přípravku na pracoviště 

byly ve výši 35 000,00 Kč. Za čtyři měsíce provozu tedy bylo ušetřeno 15 000,00 Kč. 

Z těchto dat lze vypočíst dobu splacení přípravku.  

 

Doba splacení = náklady na investici/ roční cash flow  

 
Přípravek není v provozu celý rok, ale částku 15 000,00 Kč lze přepočíst na měsíce. 

Měsíční cash flow = částka za 4 měsíce/ 4 měsíce 

Měsíční cash flow = 15 000/ 4  

Měsíční cash flow = 3 750,00 

Přípravek za dobu svého fungování v průměru měsíčně ušetřil 3 750,00 Kč. 

 
Doba splacení přípravku = náklady na přípravek/ měsíční cash flow 

Doba splacení přípravku = 35 000/ 3 750 

Doba splacení přípravku = 9,33 měsíce 
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Přípravek se zaplatí za 9 měsíců a 10 dní, a to za předpokladu, že bude vyroben pouze jeden 

vadný zámek za čtvrtletí.  

4.6 Náklady na jednotku PPM  

 

Na každou reklamaci byly vynaloženy určité náklady. Detailní rozpad nákladů je uveden  

u každé reklamace výše. Reklamované kusy měly ovšem kromě finančního dopadu, také 

dopad na hodnocení podniku z hlediska hodnoty PPM.  

 
V tabulce 12 jsou uvedeny náklady na jednotku PPM za rok 2012. V daném období byly 

vystaveny čtyři reklamace, z toho u jedné reklamace nebylo uplatňováno technické řešení. 

Jedná se o reklamaci chybějícího závitu v pouzdře, která je již opakovaně vystavena.  

 
Nejvyšší hodnotu PPM, a to 191,42, způsobila reklamace zámku se špatnou funkcí madla, 

která také byla za dané období nejnákladnější. Jsou-li ovšem přepočteny náklady na jednotku 

PPM, pak tato reklamace není nejnákladnější ve vztahu hodnota PPM versus náklady  

na reklamaci. Náklady na jednotku PPM byly nejvyšší u reklamace hlučných zámků.  

Ke snížení o jednotku PPM bylo v případě této reklamace nutné vynaložit 1 942,77 Kč. 

 
Tab. 12 Náklady na jednotku PPM 

Období 
Náklady na 

reklamaci 

Technické 

řešení 

reklamace 

PPM z důvodu 

reklamace 

Náklady na 1 

PPM 

Leden 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Únor 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Březen 2012 124 250,50 Kč 51 000,00 Kč 191,42 649,08 Kč 

Duben 2012 13 250,00 Kč 0,00 Kč 96,06 137,93 Kč 

Květen 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0  0,00 Kč 

Červen 2012 99 120,75 Kč 40 000,00 Kč 51,02 1 942,77 Kč 

Červenec 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Srpen 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Září 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Říjen 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 
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Tab. 12 Náklady na jednotku PPM – pokr. 

Období 
Náklady na 

reklamaci 

Technické 

řešení 

reklamace 

PPM z důvodu 

reklamace 

Náklady na 1 

PPM 

Listopad 2012 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Prosinec 2012 30 831,25 Kč 20 000,00 Kč 68,87 447,67 Kč 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
V tabulce 13 jsou vidět náklady na reklamace za první polovinu roku 2013. V tomto období 

byly vystaveny tři reklamace. Dvě reklamace však byly vystaveny v měsíci únoru. Nejvyšší 

hodnotu PPM způsobila reklamace nefunkčních zámků z důvodu kratších distančních 

kroužků, náklady však na snížení hodnotu PPM o jednotku byly za dané období nejnižší. 

 
Tab. 13 Náklady na jednotku PPM 

Období 
Náklady na 

reklamaci 

Technické 

řešení 

reklamace 

PPM z důvodu 

reklamace 

Náklady na 1 

PPM 

Leden 2013 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Únor 2013 212 218,50 Kč 70 000,00 Kč 165,426 1 282,86 Kč 

  49 165,50 Kč 20 000,00 Kč 41,36 1 188,72 Kč 

  163 053,00 Kč 50 000,00 Kč 124,07 1 314,20 Kč 

Březen 2013 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Duben 2013 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Květen 2013 0,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 

Červen 2013 93 386,75 Kč 1 000,00 Kč 202,922 460,21 Kč 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Z tabulky 14 vyplývá, že počet prodaných kusů v letech 2012 a 2013 oproti roku 2011 

výrazně poklesl. Lze předpokládat, že počet prodaných kusů za celý rok 2013 bude přibližně 

stejný jako v roce 2012, ale v budoucnu bude spíše klesat. Na druhou stranu však velmi 

výrazně vzrůstají náklady na reklamace. Za první polovinu roku 2013 náklady na reklamace 

dokonce převýšily náklady za celý rok 2012.   
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V této tabulce je také vidět rozdíl mezi ročním snížením nákladů o jednotku PPM a měsíčním. 

Z tabulek 12 a 13, kde jsou ukázány náklady po měsících, byla nejvyšší hodnota nákladů  

1 942,77 Kč. Zatímco v ročním chápání jsou náklady na snížení o jednotku PPM 

mnohonásobně vyšší. Není to však dáno finanční náročností technických řešení reklamací, 

jako především zatíženkami od zákazníka a náklady na třídění. Technické řešení reklamace, 

pokud je účinné, je zhodnocením pro podnik a slouží jako preventivní opatření v budoucnu, 

ale náklady vynaložené na třídění jsou bezúčelně vynaložené peněžní prostředky, které mají 

pouze eliminovat negativní dopad u zákazníka. 

 
Tab. 14 Náklady na jednotku PPM 

Období 

Počet 

prodaných 

kusů 

Počet 

NOK 

kusů 

PPM 
Náklady na 

reklamace 

Technické 

řešení 

reklamací 

Náklady  

na 1 PPM 

2011 318 448 7 21,98 17 000,00 Kč 0,00 Kč 773,43 Kč 

2012 260 903 9 34,50 254 202,50 Kč 111 000,00 Kč 7 368,19 Kč 

1. – 6. 2013 132 816 7 52,70 305 605,30 Kč 71 000,00 Kč 5 798,96 Kč 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 

4.7 Reklamace z hlediska procesní FMEA 

 

Příčiny reklamací by mohly být odhaleny, kdyby vady a jejich důsledky byly řešeny 

v procesní FMEA.  

4.7.1 Reklamace zámku se špatnou funkcí madla 

Reklamace zámku se špatnou funkcí madla způsobená zlomením plastového háčku na madle, 

což vedlo k tomu, že osa madla neprocházela středem pružiny, není v procesní FMEA vůbec 

popsána. V procesní FMEA je uvažováno o chybějícím madlu, pružině i ose madla,  

ale o případu, že by osa madla neprocházela středem pružiny, není vůbec uvažováno.  

 
Navíc, je-li funkce madla špatná, tak musí být ovlivněna i otevírací síla zámku, bohužel ani  

o vysoké otvírací síle se procesní FMEA nezmiňuje. 

4.7.2 Reklamace hlučných zámků 

Důvodem hlučných zámků byl chybějící gumový doraz. Tato vada byla v procesní FMEA 

popsána viz tabulka 15, ale JÚS přítomnost dorazu nekontroloval. Jedná se o totální selhání, 

protože v procesní FMEA je uvedeno, že je každý kus kontrolován v JÚS na přítomnost 
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dorazu a zařízení není schopno odhalit vadný kus. Po reklamaci byl napraven stav přidáním 

senzoru a informace ve FMEA odpovídají skutečnosti. 

 
Závažnost je ohodnocena 8 body, ale chybějící doraz na zámku nezpůsobí, že zámek ztratí 

svou primární funkci, ale pouze je hlučný. 8 bodů je v tomto případě nadhodnocených a spíše 

by se měly body pohybovat na hranici 4 bodů. Možný důsledek vady je popsán velmi obecně, 

a to jako vadný výrobek. Při popisu by měl být kladen větší důraz na konkrétnost popisu vad  

i důsledků vad.  

 
Tab. 15 Procesní FMEA zámku horního 

Funkce  

procesu 
Projev 

možné 

vady 

Možný 

důsledek 

vady 

Z
á

v
a

žn
o

st
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 

Možná 

příčina/                    

mechanismus 

vady 

V
ý

sk
y

t Stávající 

řízení 

procesu,             

prevence 

Stávající 

řízení 

procesu,                           

odhalování 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

UPR 
Doporučená 

opatření 

   Požadavky 

kontrola v 

JÚS 

schází 

doraz na 

zámku 

vadný 

výrobek 
8   

chyba 

dodavatele 

zámku 

2 
uvolnění 

1. kusu 

kontrola 

přítomnosti 

dorazu v 

JÚS u 

každého 

kusu 

2 32 bez opatření 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Do FMEA byl na základě reklamace přidáván požadavek na uvolnění výroby pomocí založení 

neshodných kusů a ověření správné funkce JÚS. Aktualizaci je možné vidět v tabulce 16. 

 
Tab. 16 Procesní FMEA zámku horního 

Funkce  

procesu 
Projev 

možné 

vady 

Možný 

důsledek 

vady 

Z
á

v
a

žn
o

st
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 

Možná 

příčina/                    

mechanismus 

vady 

V
ý

sk
y

t Stávající 

řízení 

procesu,             

prevence 

Stávající 

řízení 

procesu,                           

odhalování 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

UPR 
Doporučená 

opatření 

   Požadavky 

montáž, 

kontrola v 

JÚS 

uvolnění 

neshodné-

ho 

výrobku 

nesprávná 

funkce 

výrobku 

8   

závada na 

kontrolním 

zařízení 

2   

povinné 

ověřování 

zařízení 

vždy na 

začátku 

směny 

pomocí 

neshod-

ných kusů - 

simulace 

vad, 

ověřování 

OK kusů 

2 32 bez opatření 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 
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4.7.3 Reklamace zámku se zhoršenou funkcí 

Reklamace zámku se zhoršenou funkcí z důvodu otočení úchytu táhla o 180° není v procesní 

FMEA vůbec popsána. V procesní FMEA je uvažováno pouze o chybějícím úchytu táhla, což 

je možné vidět v tabulce 17.  

 
 
Tab. 17 Procesní FMEA zámku horního 

Funkce  

procesu Projev 

možné 

vady 

Možný 

důsledek 

vady 
Z

á
v

a
žn

o
st

 

K
la

si
fi

k
a

ce
 

Možná 

příčina/                    

mechanismus 

vady 

V
ý

sk
y

t Stávající 

řízení 

procesu,             

prevence 

Stávající 

řízení 

procesu,                           

odhalování 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

UPR 
Doporučená 

opatření 

   Požadavky 

kontrola v 

JÚS 

schází 

úchyt 

táhla 

táhlo volné, 

vadná 

funkce 

8   
chyba 

pracovníka 
2 

uvolnění 

1. kusu 

kontrola 

funkce v 

JÚS u 

každého 

kusu 

2 32 bez opatření 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 

4.7.4 Reklamace ztráty funkce zámku 

Reklamace ztráty funkce zámku se týkala záměny úchytu táhla. Tato vada taktéž není 

v procesní FMEA vůbec popsána.  

 

4.7.5 Reklamace nefunkčních zámků 

Příčinou reklamace nefunkčních zámků bylo vynechání pracovní operace a dále pak bylo 

zjištěno špatné zavěšení pružiny. 

 
O vynechání pracovní operace se procesní FMEA vůbec nezmiňuje. Co se týče špatného 

zavěšení pružiny, tak v procesní FMEA je popsána vada nezavěšení pružiny a dále pak 

chybějící pružina. Analýza obou těchto vad je ukázána v tabulce 18. Varianta, že pružina  

je zavěšena na hraně, není ve FMEA uvedena. Charakteristika důsledku vady je opět popsána 

velmi obecně.   
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Tab. 18 Procesní FMEA zámku horního 

Funkce  

procesu Projev 

možné 

vady 

Možný 

důsledek 

vady 

Z
á

v
a

žn
o

st
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 

Možná 

příčina/                    

mechanismus 

vady 

V
ý

sk
y

t Stávající 

řízení 

procesu,             

prevence 

Stávající 

řízení 

procesu,                           

odhalování 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

UPR 
Doporučená 

opatření 

   Požadavky 

montáž  

nezavěšena 

pružina 

západky/ 

rohatky 

vadný 

výrobek 
8   

chyba 

pracovníka 
2 

uvolnění 

1. kusu 

kontrola 

přítomnosti 

pružiny 

západky/ 

rohatky v 

JÚS u 

každého 

kusu 

2 32 bez opatření 

kontrola v 

JÚS 

schází 

pružina 

rohatky 

uvolnění 

neshodného 

výrobku 

8   

závada na 

kontrolním 

zařízení 

2   

ověřování 

zařízení 

pomocí 

kusů s 

nasimulova-

nými 

vadami 

2 32 bez opatření 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

4.7.6 Reklamace nefunkčního zámku po montáži na sedadlo 

Jedná se o reklamaci týkající se nefunkčního zámku, kdy ke ztrátě funkce došlo po dotažení 

šroubů při montáži na sedadlo. Příčinou byl kratší distanční kroužek. Vada zamontovaného 

kratšího distančního kroužku a její důsledek není v procesní FMEA popsána. 

 
Při analýze kořenové příčiny u této reklamace bylo zjištěno, že zámek nebyl testován  

pod plným zatížením. Do procesní FMEA byl zahrnut požadavek na kontrolu pohyblivosti  

po simulaci dotažení šrouby, viz tabulka 19. Zvolené hodnoty závažnosti, výskytu  

a odhalitelnosti měly za důsledek hodnotu UPR 144. Dle interní směrnice podniku je nutné 

provést opatření při hodnotě UPR vyšší než 100. Na základě směrnice musel být proveden 

zásah, který vedl ke snížení hodnoty UPR na 36. Nikdo ovšem neověřil, že zámek je v JÚS 

testován pod maximálním zatížením. Ve zkoušecím zařízení sice je nastaven tlak odpovídající 

dotažení šrouby na 23 ± 3 Nm, ale nebylo odzkoušeno, v jaké fázi zkoušení zámku je tento 

tlak dosažen.   
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Tab. 19: Procesní FMEA zámku horního 

Funkce  

procesu 
Projev 

možné 

vady 

Možný 

důsledek 

vady 

Z
á
v
a
žn

o
st

 

K
la

si
fi

k
a
ce

 

Možná 

příčina/                    

mechanismus 

vady 

V
ý
sk

y
t Stávající 

řízení 

procesu,             

prevence 

Stávající 

řízení 

procesu,                           

odhalování 

O
d

h
a
li

te
ln

o
st

 

UPR 
Doporučená 

opatření 

Odpovídá 

& termín 

splnění 

Výsledky opatření 

Opatření 

splněno 

Z
á
v
a
žn

o
st

 

V
ý
sk

y
t 

O
d

h
a
li

te
ln

o
st

 

UPR 

   Požadavky 

kontrola 

pohyblivosti 

po simulaci 

přitažení 

šrouby 

tuhá 

rohatka, 

západka 

vadný 

výrobek 
9 D 

neshodné 

rozměry dílců 
2 

uvolnění 

1. kusu 

kontrola 

pohyblivosti 

rohatky a 

západky 

ručně 

8 144 

doplnit 

zkoušecí 

zařízení o 

kontrolu 

tuhosti 

zámku při 

vyvození 

tlaku na 

pouzdra 

odpovídající-

mu momentu 

utažení 

šroubu 23 ±3 

Nm 

Z: Klimas    

T: 2 KT 
provedeno 9 2 2 36 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 
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4.7.7 Reklamace chybějícího závitu v pouzdře 

Reklamace týkající se chybějícího závitu v pouzdře je sice v procesní FMEA popsána,  

ale nedostatečně. Analýza týkající se chybějícího závitu je uvedena v tabulce 20. Bodová 

hodnota jednotlivých kategorií neodpovídá skutečnosti. Závažnost je v tomto případě 

odhodnocena 7 body, což má vyjadřovat zhoršení primární funkce. Chybí-li závit v pouzdře, 

zámek není možné našroubovat k sedadlu, a tudíž nemá omezenou funkci, závažnost by tedy 

měla být ohodnocena 4 body. Výskyt je ohodnocen 2 body, což by podle interní směrnice 

mělo odpovídat 1 PPM. Na základě zkušeností s automatovými díly ale členové týmu měli 

přidělit hodnotu vyšší, a to minimálně 4 body.  

 
Kdyby bylo hodnocení upraveno, tak by se hodnota UPR dostala nad hranici 100 bodů, což 

znamená, že by bylo nutné provést opatření ke snížení hodnoty UPR. V procesní FMEA  

je však UPR na hranici 98, a tudíž není nutné provést jakékoliv opatření. 

 
V procesní FMEA je jedna faktická chyba, a to u možné příčiny vady. V tabulce 20  

je uvedena chyba kooperace, ale pouzdra nejsou soustružena v kooperaci, nýbrž interně 

v podniku. V kooperaci se pouze nanáší povrchová úprava, která nemá nic společného 

s chybějícími závity v pouzdře. 

 
Tab. 20 Procesní FMEA zámku spodního 

Funkce  

procesu 
Projev 

možné 

vady 

Možný 

důsledek 

vady 

Z
á

v
a

žn
o

st
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 

Možná 

příčina/                    

mechanismus 

vady 

V
ý

sk
y

t Stávající 

řízení 

procesu,             

prevence 

Stávající 

řízení 

procesu,                           

odhalování 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

UPR 
Doporučená 

opatření 

   Požadavky 

montáž  

schází 

závity v 

pouzdrech 

vadný 

výrobek, 

nejde 

přišroubovat 

7   
chyba 

kooperace 
2 

uvolnění 

1. kusu 

vizuální 

kontrola 

přítomnosti 

závitů u 

každého 

kusu 

7 98 bez opatření 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 

4.7.8 Shrnutí reklamací ve FMEA 

Vady, které vedly ke vzniku reklamací, nebyly v procesní FMEA uvedeny. Byly-li uvedeny, 

tak nebyly konkrétně popsány a byly špatně bodově ohodnoceny. To jsou tři klíčové 

problémy, které vyplynuly z analýzy procesní FMEA ve vztahu k reklamacím zámků X61.  

 
 



- 48 - 

 
Tab. 21 Příčiny reklamací řešeny v procesní FMEA 

Název reklamace 
Celkové náklady 

na reklamaci 

Vícenáklady k 

reklamaci 
Technické řešení 

Řešeno v 

procesní 

FMEA 

Reklamace zámku se 

špatnou funkcí madla 
124 250,50 Kč 73 250,50 Kč 51 000,00 Kč Ne 

Reklamace hlučných 

zámků 
99 120,75 Kč 59 120,75 Kč 40 000,00 Kč Ano 

Reklamace zámku se 

zhoršenou funkcí 
30 831,25 Kč 10 831,25 Kč 20 000,00 Kč Ne 

Reklamace ztráty 

funkce zámku 
49 165,50 Kč 29 165,50 Kč 20 000,00 Kč Ne 

Reklamace nefunkčních 

zámků 
163 053,00 Kč 113 053,00 Kč 50 000,00 Kč Ne 

Reklamace nefunkčního 

zámku po montáži na 

sedadlo 

93 386,75 Kč 92 386,75 Kč 1 000,00 Kč Ano 

Reklamace chybějícího 

závitu v pouzdře 
30 250,00 Kč 30 250,00 Kč 35 000,00 Kč Ano 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
V tabulce 21 jsou členěny reklamace podle toho, zda vady byly analyzovány v procesní 

FMEA a jejich náklady na příčiny těchto vad. Z výše zmíněných reklamací čtyři reklamace  

a jejich kořenové příčiny nebyly vůbec v procesní FMEA uvedeny. Zbývající tři vady, které 

způsobily reklamaci, jsou sice v procesní FMEA popsány, ale nedostatečně, resp. nikdo 

neověřil účinnost opatření, což vedlo ke vzniku reklamací. 

 
Skutečnost, že čtyři vady vůbec nebyly v procesní FMEA popsány, je velmi závažný 

nedostatek, protože se o vzniku těchto vad vůbec neuvažovalo a ani o možných důsledcích 

vad. Toto opomenutí stálo podnik ve vícenákladech na reklamace 226 300,25 Kč. V této 

částce nejsou zahrnuty náklady na technické řešení, protože náklady by byly vynaloženy již 

dříve, pokud by podnik vady objevil a zabýval se jimi interně. 

 
Tři vady, které byly v procesní FMEA popsány, ale opatření uvedené ve FMEA nebyla účinná 

a stály podnik na vícenákladech 181 757,50 Kč. V porovnání s opomenutými vadami jsou 

náklady na téměř stejné úrovni. Je tedy zřejmé, že i když jsou vady ve FMEA uvedeny, ale 

nedostatečně řešeny nebo špatně bodově ohodnoceny, má to stejný dopad na kvalitu produktu, 

resp. výši nákladů, jako by ve FMEA vůbec nebyly. Např. dvě z těchto reklamací   měly 

uvedeno, že vadu odhalí JÚS, ale nedůsledná realizace a verifikace způsobily vznik 

reklamace. 
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V tabulce 22 jsou uvedeny celkové náklady na reklamaci a jejich procentuální vyjádření  

v souvislosti s tím, zda byla vada zapříčiňující reklamaci popsána v procesní FMEA. Tři 

kořenové příčiny reklamací byly ve FMEA analyzovány, ale nedůsledně, což se projevilo 

v nákladech ve výši 222 757,50 Kč. 

 
                         Tab. 22 Reklamace ve vztahu k procesní FMEA 

Procesní FMEA 
Náklady na 

reklamace 

Procentuální 

vyjádření 

nákladů na 

reklamace 

Nedůsledně řešeno 222 757,50 Kč 37,75% 

Neřešeno 367 300,25 Kč 62,25% 

Součet 590 057,75 Kč 100,00% 

Zdroj: Interní dokumenty podniku, 2013. 

 
Z tabulky vyplývá, že 62,25 % nákladů na reklamace bylo zapříčiněno nepopsáním možné 

vady v procesní FMEA a nezabývání se jejími důsledky. Jedná se tedy o horší variantu. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO PODNIK  

V této části diplomové práce je na základě provedené analýzy poukázáno na některé oblasti, 

ve kterých by mohlo dojít ke změnám vedoucím ke zvýšení spokojenosti zákazníka, větší 

konkurenceschopnosti a také nižším nákladům na reklamace.  

  

Řešení reklamací 

Je-li vystavena reklamace, mělo by být v rámci jejího řešení stanoveno a implementováno 

nápravné opatření, které zabrání opětovnému vzniku vady. V případě reklamace chybějícího 

závitu v pouzdře bylo určeno proškolení pracovníků jako nápravné opatření. Je-li ovšem 

vystavena reklamace na stejný problém opakovaně, mělo by být zavedeno technické opatření. 

Stanovovat nápravné opatření formou proškolení zaměstnanců je neúčinné. Pracovníci výroby 

se mění a nejsou proškolování na staré reklamace. Je navrženo používat proškolení 

zaměstnanců spolu s jinými nápravnými opatřeními, ale jako jediné opatření je naprosto 

nevhodné. 

 

Evidování nákladů na reklamaci 

V současnosti nejsou v podniku evidovány náklady na reklamaci. V této diplomové práci  

je proto doporučeno zavést evidenci nákladů ke každé reklamaci a jejich výsledky statisticky 

zpracovávat. Díky evidenci nákladů dokáže pracovník vyhodnotit jak je určitá reklamace 

finančně nákladná. Je to také vhodný prostředek pro rozhodování managementu, protože je to 

velmi transparentní. Běžnou praxí v podniku je, co nejvíce ušetřit na konstrukci a výrobě 

forem, nástrojů a kontrolních zařízení. Skrze evidenci nákladů je možné připravit argumenty 

pro koupi lepšího kontrolního zařízení, měřící techniky apod. Peněžní prostředky, které jsou 

ušetřeny ve fázi návrhu, se postupem času nakonec projeví v nákladech na reklamace  

a na realizaci technických řešení, popř. úprav. 

 

Používání platné dokumentace 

V podniku existuje interní dokument věnující se metodě FMEA, jehož součástí je i platný 

formulář. Poslední revize proběhla v roce 2012. V dostupných dokumentech FMEA je ovšem 

použit starý formulář, ve kterém je rizikové číslo označeno zkratkou UPR. Význam této 

zkratky není nikde vysvětlen. Je doporučeno informovat pracovníky o změně formuláře  

a vyžadovat jeho používání. 
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Zaměstnání poradce pro FMEA 

V této diplomové práci je doporučeno zaměstnat poradce pro FMEA, jehož náplní by byla 

koordinace a doškolování členů FMEA týmu. Podílel by se na tvorbě metodiky  

a systematizace FMEA. Z výše uvedené analýzy vyplynulo, že vady, které nebyly uvedeny  

ve FMEA nebo byly nedostatečně řešeny, způsobily reklamace za téměř 600 000,00 Kč. 

Ročně se v podniku realizuje nejméně pět nových projektů, a tudíž náklady na reklamace 

způsobené nedostatečným řešením se mohou pohybovat i ve výši několika milionů korun.    

 

Zavedení statistiky ve FMEA 

V současné době není žádná metodika statistického vyhodnocování FMEA. Ve všech 

dokumentech a u všech eventuálních vad týkajících se zámků X61 je výskyt ohodnocen 

stejně, a to 2 body. Je velmi zvláštní, že každá možná vada na všech zámcích má stejnou 

pravděpodobnost výskytu. Tuto statistiku by mohl provádět zaměstnaný poradce pro FMEA. 

Je tedy navrženo, aby byla zpracována metodika a následné statistické vyhodnocování 

jednotlivých FMEA. 

 

Vytvoření a zavedení formuláře k FMEA pro sledování opatření  

V procesní FMEA byly uvedeny vady i opatření vedoucí k jejich eliminaci, bohužel laxnost  

a nedůslednost způsobila, že nápravné opatření nebylo dostatečně účinné. Je proto 

doporučováno, aby byl vytvořen a zaveden formulář k FMEA, ve kterém by se zaznamenaly  

a sledovaly opatření a míra jejich plnění. Po implementaci je nutné ověřit účinnost 

nápravného opatření a nesplňuje-li požadavky k odstranění vady, tak pokračovat na jejím 

odstranění. Ověření účinnosti by mělo být rovněž součástí formuláře.   
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ZÁVĚR 

 
 V diplomové práci jsou řešeny reklamace skupiny zámků X61 z hlediska poka-yoke, nákladů 

a metody FMEA. Jsou zde uvedeny všechny vystavené reklamace od převodu výroby v roce 

2010 až do poloviny roku 2013, u kterých bylo navrženo a realizováno technické řešení 

formou poka-yoke. U těchto reklamací byla popsána kořenová příčina a aplikace nápravného 

řešení. U každé reklamace byly vyčísleny náklady na reklamaci, které zahrnovaly i vyčíslení 

nákladů na technické řešení. Celkové náklady na reklamace byly za dané časové období  

ve výši 559 807,75 Kč, přičemž 182 000,00 Kč z této částky bylo vynaloženo na úpravy 

jednoúčelového stroje tak, aby nebyly opakovaně vystavovány reklamace na již 

reklamovanou vadu. 

 
V daném období se však vyskytovala vada, která byla zákazníkem reklamována opakovaně, 

ale technicky nebyla nijak řešena. Jednalo se o reklamaci chybějícího závitu v pouzdře, což 

způsobí, že není možné zámek utáhnout šrouby k sedadlu. V rámci řešení této diplomové 

práce byly navrženy čtyři možnosti řešení a na základě předložených cenových nabídek  

a vyhodnocení efektivnosti návrhů management podniku zvolil jednu variantu řešení a ta byla 

následně realizována. V diplomové práci jsou popsány všechny možnosti technického řešení  

a detailní popis aplikace čtvrtého návrhu řešení spolu s jeho nákladovou 

stránkou, vyhodnocením účinnosti přípravku a výpočtem doby návratnosti. Realizací tohoto 

kontrolního přípravku je zabráněno dodání vadného dílu zákazníkovi a vzniku další reklamace 

týkající se této vady. 

 
Dále jsou v diplomové práci vyčísleny náklady na jednotku PPM. Každá zákazníkem 

vystavená reklamace způsobí zvýšení hodnoty PPM a také zvýšení nákladů. K odstranění 

příčiny, potažmo zvýšené hodnoty PPM, bylo nutné provést zásah nejlépe v podobě 

technického řešení, které mělo finanční dopad. I přesto, že peněžní prostředky na technické 

řešení reklamací byly vynaloženy ve výši 182 000,00 Kč, nelze na ně nahlížet jako na 

bezúčelně vynaložené. Technické řešení formou poka-yoke je nutné brát jako preventivní 

opatření a zhodnocení pro podnik.  

 
V diplomové práci také byla provedena analýza stávajícího stavu procesní FMEA. Příčiny 

reklamací a jejich důsledky totiž mohly být odhaleny v procesní FMEA. Metoda FMEA  

je jednou ze základních metod plánování a zlepšování jakosti, a její nedostatečné provedení  

se projeví až vznikem reklamace a následných nákladů na reklamaci. Bylo zjištěno,  
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že příčinou vzniku reklamací bylo nedostatečné provedení procesní FMEA. Tři vady, které 

způsobily reklamaci, byly sice v procesní FMEA popsány, ale nebyly dostatečně řešeny, což 

se projevilo v nákladech ve výši 222 757,50 Kč, přičemž vícenáklady tvořily 181 757,50 Kč. 

Vady, které způsobily zbývající reklamce, nebyly v procesní FMEA vůbec uvedeny. 

 
Doporučení, která jsou uvedena v diplomové práci, by po správné implementaci měly zlepšit 

aplikaci metody FMEA v podniku. Mělo by být dosaženo toho, aby si pracovníci podílející  

se na tvorbě FMEA uvědomili, že se nejedná o zbytečný kus papíru, který požaduje zákazník, 

ale že dobře sestavená FMEA může ušetřit značné finanční prostředky a přinést prosperitu 

podniku. Kromě doporučení týkajících se procesní FMEA se návrhy na zlepšení stávajícího 

stavu týkaly také přístupu k řešení reklamací a evidenci a vyhodnocování nákladů  

na reklamaci.  
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FMEA-P - Hodnocení závažnost 

Důsledek 

Kritéria: Závažnost 

důsledku ve vztahu k 

produktu (Důsledek ve 

vztahu k zákazníkovi) 

Známka 

hodnocení Důsledek 

Kritéria:  

Závažnost důsledku ve vztahu k 

produktu (Důsledek ve vztahu k 

výrobě/ montáži 

Nesplnění 

bezpečnostních 

požadavků 

a/nebo 

požadavků 

předpisů 

Možný způsob poruchy, 

který bez varování 

ovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla a/nebo 

znamená nesoulad s 

právními předpisy. 

10 
Nesplnění 

bezpečnostních 

požadavků 

a/nebo 

požadavků 

předpisů 

Bez varování může ohrozit operátora 

(stroj nebo montážní celek). 

Možný způsob poruchy, 

který i s varováním 

ovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla a/nebo 

znamená nesoulad s 

právními předpisy 

9 

S varováním může ohrozit operátora 

(stroj nebo montážní sestavu). 

Ztráta nebo 

zhoršení 

primární 

funkce 

Ztráta primární funkce 

(vozidlo je nepojízdné, 

neovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla). 

8 
Závažné 

porušení 
100% produktů bude muset být 

vyřazeno. Odstávka linky nebo 

zastavení dodávky. 

Zhoršení primární 

funkce (vozidlo je 

pojízdné, avšak při 

snížené úrovni 

technických parametrů). 

7 
Významné 

porušení 

Část výrobní dávky bude muset být 

vyřazena. Odchylka od primárního 

procesu včetně snížené rychlosti 

linky nebo dodatečnému 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 sekund. funkce 

(vozidlo je pojízdné, ale 

funkce zajišťující 

pohodu/ pohodlí jsou na 

nižší úrovni technických 

parametrů). 

5 
Část výrobní dávky bude muset být 

přepracována mino linku a 

schválena 

Nepříjemnost 

Vzhled nebo hluk, 

vozidlo je pojízdné, 

objekt nevyhovuje 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 nevyhovuje a 

všimlo si toho mnoho 

zákazníků (>50%) 

3 Část výrobní dávky bude muset být 

přepracována na pracovišti před 

dalším výrobním postupem 

Vzhled nebo hluk, 

vozidlo je pojízdné, 

objekt nevyhovuje a 

všimli si toho hodně 

nároční zákazníci 

(>50%) 

2 
Minimální 

porušení 

Drobná nepříjemnost ve vztahu k 

procesu, operaci nebo k operátorovi 

Žádný 

důsledek Žádný znatelný důsledek 
1 Žádný důsledek 

Žádný znatelný důsledek 
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FMEA-P  - Hodnocení výskytu 

 
  

Pravděpodobnost 

chyby 

Kritéria: výskyt 

příčiny – 

PFMEA (počet 

případů na počet 

objektů/ vozidel 

Známka 

hodnocení 

Velmi velká 
≥10 na tisíc               

≥1 z 10 10 

Velká 

50 na tisíc                

1 z 20 9 

20 na tisíc                

1 z 50 8 

10 na tisíc                

1 z 100 7 

Střední 

2 na tisíc                 

1 z 500 6 

0.5 na tisíc                

1 z 2000 5 

0.1 na tisíc                

1 z 10000 4 

Malá 

0.01 na tisíc               

1 z 100000 3 

0.001 na tisíc              

1 z 1000000 2 

Velmi malá 

Porucha je 

eliminována v 

nástroji řízení 

prevence 1 
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FMEA-P  - Hodnocení detekce 

 

Možnost detekce 

Kritéria: Pravděpodobnost odhalení 

nástrojem řízení procesu 

Známka 

hodno-

ocení 

Pravděpodo

bnost 

odhalení 

Žádná možnost 

detekce 

Žádný nástroj řízení pro stávající proces, nelze odhalit 

nebo není analyzováno. 10 

Téměř 

nemožná 

V žádné etapě není 

pravděpodobná 

možnost detekce 

Není snadné zjistit způsob poruchy a/nebo chybu 

(příčinu) (např. Namátkové audity) 9 Velmi mizivá 

Detekce problému po 

provedení operace 

Detekce způsobu poruchy po provedení operace 

operátorem pomocí vizuálních/ taktilních/ akustických 

prostředků. 8 Mizivá 

Detekce problému u 

zdroje 

Detekce způsobu poruchy na pracovišti operátorem 

pomocí vizuálních /taktilních/ akustických prostředků 

nebo po provedení operace s využitím atributivního 

měření (vyhovuje/ nevyhovuje, ruční kontrola 

utahovacího momentu/ maticový klíč atd.) 7 Velmi malá 

Detekce problému po 

provedení operace 

Detekce způsobu poruchy po provedení operace 

operátorem s využitím měření proměnných veličin 

nebo na pracovišti operátorem s využitím atributivního 

měření (vyhovuje/ nevyhovuje, ruční kontrola 

utahovacího momentu/ maticový klíč atd.) 6 Malá 

Detekce problému u 

zdroje 

Detekce způsobu poruchy nebo chyby (příčiny) na 

pracovišti operátorem s využitím měření proměnných 

veličin nebo automatizovaných nástrojů řízení na 

pracovišti, kterými se zjistí neshodný díl a uvědomí se 

operátor (světlo, akustický signál atd.) Měření se 

provádí při nastavení a kontrole prvního kusu (pouze 

pro příčiny  při nastavování). 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 automatický 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 

Detekce není 

aplikována, prevence 

chyby 

Prevence chyby (příčiny) v důsledku návrhu upínacího 

přípravu, návrhu stroje nebo návrhu dílu. Neshodné 

díly nemohu být vyrobeny, protože objekt je díky 

návrhu procesu/ produktu odolný proti chybám. 1 Téměř jistá 
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