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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje analýze pokročilých přístupů metody FMEA, která se 

jiţ vyskytuje v publikované literatuře. Metoda FMEA se vyuţívá pro hodnocení rizik, které 

eliminují moţné poruchy v návrhu produktu, procesu a systému. Byla vyuţita v celé řadě 

průmyslových odvětví, především v automobilovém průmyslu. 

 Klasická metoda FMEA byla kritizována díky svému rizikovému číslu RPN, které 

obsahuje mnoho nedostatků. Hlavním cílem bylo vyuţít a popsat konkrétní přístupy pro 

metodu FMEA. 

 

Klíčová slova: metoda FMEA, rizikové číslo, přístup, fuzzy logika, 

 

 

Abstract 

This thesis is devoted to the analysis of the advanced approaches in the use of FMEA, 

which already exists in the published literature. Method FMEA is used for assessment in 

order, which eliminates possible failures in product of design, process and system. It was used 

in variety of industries, especially in the automotive industry. 

Traditional method FMEA has been criticized thanks to its risk number RPN, which 

contains many shortages. The main objective was used to describe a specifics approach for 

method FMEA. 
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ÚVOD 

FMEA (Analýza poruchových stavů a jejich důsledků) byla vyvinuta jako metoda 

v odvětví leteckého průmyslu. Ukázala se jako uţitečný nástroj k posouzení moţných poruch. 

Hlavním cílem metody FMEA je identifikovat moţné druhy poruch, vyhodnotit jejich příčiny 

a důsledky.  

Práce se věnuje několika alternativním přístupům metody FMEA, které byly 

shromáţděny z přehledu literatury a akademických prací. Velká většina přístupů pomáhá 

účinněji uplatnit klasickou metodu FMEA do konkrétních situací. 

První část diplomové práce se věnuje teoretické problematice kvality, plánování 

jakosti produktu, metodě FMEA  a nedostatkům výpočtu rizikového čísla (RPN). Druhá část 

je věnována některým z pokročilých přístupů metody FMEA. V práci je popsán postup 

některých vybraných metod z pokročilých přístupů metody FMEA a kaţdá z metod je 

aplikována na konkrétním příkladu. Poslední část práce se věnuje srovnání popsaných 

pokročilých přístupů a jejich metod s klasickou metodou FMEA. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole budou objasněny teoretické základy pojmu kvalita a metody FMEA, 

která se člení na tři základní typy (FMEA návrhu produktu, procesní a systémová FMEA). 

Mimo to jsou zde popsány nedostatky výpočtu rizikového čísla (RPN) metody FMEA. 

 

1.1 Kvalita 

Pojem kvalita je latinského původu a objevovalo se uţ v několika jazycích dávno před naším 

letopočtem. Dokládá to nejstarší definice, která je připsána Aristotelovi. Avšak ani jeden 

nejnovější slovník ASQ (Americká společnost pro kvalitu) neuvádí jedinou platnou definici 

tohoto pojmu. Svým způsobem se za oficiální definici povaţuje ta, z normy ČSN EN ISO 

9000:2006, která hovoří, ţe kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“. [16] 

Zákazník v dnešní době povaţuje za samozřejmost, ţe produkt nebo sluţba bude 

odpovídat poţadované kvalitě. Předpokladem splnění tohoto poţadavku zákazníka je na 

prvním místě kvalifikovanost a kompetentnost řídících pracovníků, kteří pracují na různých 

odděleních dané společnosti. [17] 

 

1.2 Plánování jakosti 

Pro oblast plánování jakosti byla vyvinuta celá řada metod a nástrojů, bez kterých samotné 

činnosti plánování nelze realizovat. Pouţití některých metod je v poţadavcích na dodavatele 

automobilového průmyslu přímo vyţadováno. V praxi se většinou uplatňují postupy pro 

hodnocení rizik podle metodiky amerických výrobců automobilů QS – 9000, anebo podle 

obdobné metodiky německých VDA 4.3. Základní principy se v obou metodikách nějak 

zvlášť od sebe neliší. [17] 

 V rámci standardu QS – 9000 byla vyvinuta společně s firmami Chrysler, Ford a General 

Motors metodika APQP (zdokonalené pokročilé plánování jakosti výrobků). Pouţívání 

metodiky APQP vede ke zjednodušení plánování jakosti výrobku a usnadňuje komunikaci se 

subdodavateli. Plánování jakosti výrobků je v metodice rozčleněno do pěti vzájemně se 

překrývajících fází. Metoda FMEA je uplatňována hlavně ve fázi návrhu a vývoje výrobku / 

procesu. [17] 

Metodika VDA 4.3 má průběh plánování jakosti výrobku rozvrţeno do vzájemně se 

prolínajících fází. Metoda FMEA se objevuje ve fázích: uvolnění k detailnímu vývoji 
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výrobků, uvolnění k detailnímu plánování výrobního procesu, uvolnění pro nákup a výrobu 

výrobních zdrojů. [17] 

Pouţívání metody FMEA je pouze doporučováno normou ČSN EN ISO 9001:2008 a je stále 

častěji vyţadováno samotným zákazníkem, který si metodou FMEA ověří, ţe výrobce 

vyhodnotil všechna moţná rizika vedoucí k selhání produktu. [16] 

 

1.3 Metoda FMEA (Analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků) 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) byla rozvinutá v Americe 

v šedesátých letech minulého století. Byla zpočátku určena pro analýzu spolehlivosti sloţitých 

systémů kosmického výzkumu a jaderné energetiky. Později se tato metoda začala vyuţívat 

k prevenci výskytu neshod i v dalších odvětvích, ale největší rozmach měla v oblasti 

automobilového průmyslu. [16] 

FMEA je důleţitou metodou k zajišťování kvality a spolehlivosti produktů / procesů 

[7]. Hlavním cílem této metody je pomocí stanoveného týmu odhalit moţný vznik vady, 

následně vhodně vyhodnotit příčiny a důsledky různých druhů selhání komponent. Metoda 

také určuje, co by mohlo sníţit nebo úplně eliminovat pravděpodobnost moţného selhání 

komponent. Výsledky z analýzy mohou pomoci identifikovat a určit druhy vad, které mají 

nepříznivý vliv na návrh produktu / procesu. Výsledky metody FMEA mohou přispět 

k zlepšení výkonu samotného systému v jednotlivých etapách návrhu a výroby. Tato metoda 

je jednou z důleţitých součástí přezkoumání návrhu a jejím vyuţitím lze odhalit aţ 90% 

moţných neshod. [9] 

Tradiční FMEA metoda pouţívá k vyhodnocení potenciální poruchové vady vyvolané 

určitou příčinou tzv. rizikové číslo (RPN – Risk Priority Number). Rizikové číslo představuje 

součin příslušných bodových ohodnocení jednotlivých kriterií. Hodnoty rizikového čísla se 

mohou pohybovat v rámci 1-1000. Toto číselné rozhraní rizikového čísla je poměrně velké a 

některých hodnot se nelze ani dopočítat. Z toho důvodu je v literatuře nastíněno mnoho 

alternativních přístupů, které řeší hodnocení FMEA metody mnohem efektivněji. [7, 9]. 

 

1.3.1 Klasická FMEA metoda  

Metoda je týmovou technikou vzniku potenciálních vad u posuzovaného návrhu spojená 

s ohodnocením jejich rizik, coţ je základ pro návrh a realizaci opatření vedoucí ke sníţení 

těchto rizik. Tradiční FMEA probíhá ve třech základních krocích: 

a) analýza a hodnocení současného stavu; 
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b) návrh opatření; 

c) hodnocení stavu pro realizaci opatření. [16] 

 

Mezi hlavní výhody metody FMEA patří [16]: 

 systémový přístup k prevenci nízké jakosti; 

 moţnost zhodnotit riziko potenciálních vad a na jeho základě stanovit priority opatření 

ke zlepšení; 

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

 vytváření důleţité informační databáze o produktu či procesu; 

 minimální náklady na vykonání metody v porovnání s náklady, které by mohly poté 

vzniknout při výskytu vad. 

 

Metodu FMEA lze rozčlenit do tří základních typů pouţití [7]: 

 FMEA  návrhu produktu – analyzuje rizika moţných vad u navrhovaného produktu. 

 FMEA procesu -  analyzuje rizika moţných vad v průběhu navrhovaného procesu.  

 Systémová FMEA – analyzuje rizika moţných vad u jednotlivých funkcí prvků 

systému. 

 

1.3.2 FMEA návrhu produktu 

Pomocí uvedené FMEA metody se zajišťuje zkoumání návrhu produktu s cílem odkrýt 

veškeré nedostatky, které by předpokládaný návrh mohl obsahovat. Před samotným 

schválením tohoto návrhu se musí zrealizovat navrţená opatření, která by mohla tyto 

nedostatky odstranit. [18] 

Metoda je týmová záleţitost, neboť vyuţívá znalosti a zkušenosti řady odporníků. 

V týmu by měli být zastoupení pracovníci vývoje, konstrukce, technologie výroby, útvaru 

řízení kvality, zkušeben, marketingu a další odborníci. Práce týmu začíná tím, ţe odpovědný 

pracovník podrobně seznámí členy týmu s poţadavky zákazníka a navrhovaným moţným 

řešením. Produkt se potom rozdělí na jednotlivé součásti, u kterých se provádí analýza. 

Průběţné výsledky analýzy součásti produktu se postupně zaznamenávají do FMEA 

formuláře (Příloha 1). Prvním krokem analýzy je zpracovat přehled všech moţných vad 

(popsány jako fyzikální jevy), které by u dané součásti mohly v průběhu plánovaného 

ţivotního cyklu produktu vůbec nastat. U jednotlivých moţných vad pak tým analyzuje 

všechny moţné následky, které můţe daná vada přinést. Následně tým ke kaţdé moţné vadě 
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stanoví všechny moţné příčiny, které mohou danou vadu vyvolat. Tým také provádí analýzu 

pouţívaných opatření, které sniţují pravděpodobnost vzniku moţné vady. Potom se musí 

provést analýza stávajících kontrolních postupů, které se pouţívají k testování vhodnosti 

navrhovaného řešení před následným uvolněním výrobku. U moţných vad se dále hodnotí tři 

základní kritéria, a to očekávaný výskyt vady, význam vady a odhalitelnost vady. V tabulce 1 

jsou uvedeny příklady moţných vad, následků a jejich příčin vad. Hodnocení se provádí na 

bodové stupnici 1 aţ 10 za vyuţití pomocných tabulek (viz Příloha 2- a, b, c). U kritéria 

významu vady tým posuzuje, jak hodně je pro zákazníka moţný následek vady závaţný. 

V případě hodnocení očekávaného výskytu vady tým posuzuje pravděpodobnost vzniku vady 

vyvolané určitou příčinou. Při hodnocení odhalitelnosti vady tým vychází z posouzení 

účinnosti stávajících kontrolních postupů, jeţ se pouţívají k posuzování návrhu produktu. 

V tabulce 1 jsou vypsány příklady moţných vad, následků a jejich příčin. Pro kaţdou moţnou 

vadu vyvolanou určitou příčinou se vypočte rizikové číslo (RPN), které tvoří součin 

jednotlivých bodových hodnocení kriterií (viz rovnice (1)). [16, 18] 

 

 RPN = O • S • D          (1) 

 

Po stanovení výpočtu rizikového čísla se jeho hodnota nejčastěji porovná s pevně 

danou kritickou hodnotou (𝑅𝑃𝑁𝑘𝑟𝑖𝑡 ), kterou obvykle stanovuje samotný zákazník a pohybuje 

se kolem hodnoty 125 (odpovídá průměrnému hodnocení všech dílčích kritérií). Členové 

týmu navrhnou pro nejrizikovější moţné vady (větší rizikové číslo neţ kritické číslo 

stanovené zákazníkem) vhodná opatření, která by riziko těchto vad mohla sníţit. Návrhy 

opatření jsou předloţeny vedoucímu týmu ke schválení. [16]  

Po následné realizaci navrţeného opatření se za nějaký čas opět hodnotí nová rizika 

jednotlivých moţných vad, na která byla náleţitá opatření zaměřena. Opět se provádí bodové 

hodnocení jednotlivých kriterií a stanoví se i nové rizikové číslo. Změna hodnot rizikového 

čísla umoţňuje posoudit účinnost provedených opatření na moţnou vadu. Nové rizikové číslo 

by mělo být opět pod hodnotou kritického čísla, aby byla moţná rizika povaţována za 

přijatelná. Pokud se pokles rizikového čísla nepodaří zajistit, je nutné opětovně navrhnout 

účinnější opatření a následně se po jejich realizaci musí opětovně propočítat rizikové číslo. 

[16] 
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Tab. 1 – Příklady moţných vad, následků a jejich příčin u FMEA návrhu produktu [17] 

Možné vady Možné následky vad Možné příčiny vad 

koroze omezená funkce špatná specifikace materiálu 

vibrace nepravidelný tvar nevyváţenost 

netěsnost zhoršené ovládání nevhodné těsnění 

uvolnění hlučnost nesprávná tolerance 

 

1.3.3 FMEA procesu 

Metoda je obvykle prováděna před zahájením výroby zadaného výrobku nebo při 

jakékoliv změně v technologickém postupu, protoţe umoţňuje odhalit jeho slabá místa a tak 

přispět k zlepšení plynulosti výroby bez jakýchkoliv selhání. Postup metody FMEA procesu 

je téměř totoţný jako při FMEA návrhu produktu s tím rozdílem, ţe tým hledá příčiny 

moţných vad v navrhovaném postupu realizace a také se liší znění pomocných tabulek (viz 

Příloha 3 – a, b, c) pro bodové ohodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti. [16, 17] 

 Za FMEA procesu je většinu odpovědný technolog vývoje, který seznamuje celý tým 

s technologickým postupem, který by měl obsahovat všechny fáze výroby (doporučuje se pro 

přehlednost jednotlivé operace znázornit pomocí vývojového diagramu). Prvním krokem je 

analýza jednotlivých navazujících operací procesu a odhalení všech moţných vad, které se 

mohou v průběhu operace výroby produktu vyskytnout (týká se to samozřejmě vad, jak u 

konečného produkt, tak vad, které způsobují například neúspěch jakékoliv operace v procesu). 

Následně tým stanoví ke kaţdé potenciální vadě všechny moţné příčiny (hledány 

v nedostatcích procesu) a také následky (dopad moţné vady na externího / interního 

zákazníka nebo obsluhu procesu), jeţ by ji mohly vyvolat. U stanovených moţných vad i 

jejich příčin tým navrhne preventivní opatření, které by předcházelo vzniku vady či její 

příčiny. V dalším kroku jsou určeny kontrolní postupy, které by pomohly včas odhalit výskyt 

moţné vady. V tabulce 2 jsou vypsány příklady moţných vad, následků a jejich příčin vad. 

[17] 

Stejně jako v případě FMEA návrhu produktu také hodnotíme význam, výskyt a 

odhalitelnou vady. Jediná odlišnost je ve znění bodového ohodnocení u jednotlivých 

kritérií v hodnotících tabulkách (viz Příloha 3 – a, b, c). Rizikové číslo (RPN) se také 

vypočítá úplně stejným způsobem, a to součinem bodového hodnocení tři daných kritérií (viz 

rovnice (1)). Pro skupinu vad, jejíţ hodnota RPN je větší neţ stanovená hodnota kritického 
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čísla (většinou 125), musí tým navrhnout vhodná opatření, která by rizikové číslo vad vhodně 

sníţila. Po realizaci navrţených opatření tým opět bodově hodnotí riziko vad, na které byla 

opatření pouţita. Nové rizikové číslo by se mělo dostat pod hranici kritického čísla, tak aby 

navrţená opatření mohla být povaţována za přijatelná. [16, 18] 

 

Tab. 2 – Příklady moţných vad, následků a příčin vad u FMEA procesu [17] 

Možné vady Možné následky vad Možné příčiny vad 

prasklé vynechává nástroj opotřeben 

deformováno nestabilní špatné seřízení stoje 

ohnuté nepravidelná funkce nesprávně upnutý díl 

poškozené nefunguje poškozený nástroj 

 

 

1.3.4 Systémová FMEA  

Je to poměrně nová varianta metody FMEA, která je zaloţena na úplně stejných 

principech jako FMEA návrhu produktu a FMEA procesu kromě toho, ţe při analýze 

současného stavu se uplatňuje systémový přístup. Systémová FMEA chápe výrobek nebo 

proces jako systém, který se skládá z prvků v různých úrovních, u nichţ se analyzují jejich 

funkce. Moţné vady, příčiny a následky jsou pak analyzovány jako selhání jednotlivých 

funkcí prvků. [17] 

Prvním krokem systémové FMEA metody je zpracování systematického diagramu, 

který zobrazuje přehledné schéma systému a jeho jednotlivých prvků (obr. 1). Diagramu je 

doplněn o rozhraní, která vymezují spolu související prvky systému. Stanovený tým následně 

u kaţdého prvku systému rozliší vstupní, vnitřní a výstupní funkce. Výstupní funkce 

znamená, ţe prvek plní funkci vzhledem k nadřazenému prvku nebo k jinému prvku díky 

rozhraní. Vstupní funkce jsou ty, které pro prvek systému plní podřazené prvky, případně jiné 

prvky díky rozhraní. A vnitřní funkce mohou být zobrazeny ve struktuře funkcí bez 

překročení rozhraní. [17] 

Dalším krokem systémové FMEA je analýza moţných vad, kterými jsou vadné funkce 

existujícího prvku systému. Moţnými příčinami jsou vadné funkce podřazených prvků a 

moţnými následky jsou naopak vadné funkce nadřazených prvků systému. Všechny moţné 

vady, příčiny a následky se zaznamenají do formuláře, který se liší v tom, ţe neobsahuje 

samotné sloupce pro vyhodnocení stavu po nápravném opatření. [17, 18] 
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Obr. 1 – Systémová FMEA (struktura systému) [17] 

 

Stejně jako u jiných variant metody FMEA tým provádí bodové hodnocení významu, 

výskytu a odhalitelnosti vady. Následně se vypočte rizikové číslo (RPN) podle rovnice (1). 

Pokud některá hodnota rizikového čísla z moţných vad přesahuje stanovenou hodnotu 

kritického čísla, navrhne se opatření k jejich sníţení. Po realizaci navrţených opatření tým 

opětovně bodově hodnotí riziko vad, na které byla opatření pouţita. Nové rizikové číslo by se 

mělo dostat pod hranici stanoveného kritického čísla, aby navrţená opatření mohla být 

přijatelná. [17] 

 

1.4 Nedostatky rizikového čísla (RPN) 

Velikost rizikového čísla upozorňuje na druhy vad, kterým by se mělo věnovat. 

Protoţe vada, která má vysoké rizikové číslo můţe v nejhorším případě ohrozit i lidský ţivot. 

Samotný výpočet rizikového čísla má mnoho nedostatků. Jeden z nedostatků je ten, ţe 

například u hodnocení všech tří kriterií hodnotou 4, je celková hodnota rizikového čísla 64. 

Oproti příkladu, kde kritéria jsou hodnocena čísly 2, 10, 1 je celková hodnota rizikového čísla 

20. Při analýze těchto vad a jednotlivých kritérii pro výpočet RPN se ukazuje, ţe první příklad 

není aţ tak nepřípustný na rozdíl od příkladu druhého. Pokud budeme hodnotit pouze RPN je 

v prvním příkladu vyšší neţ v druhém, i kdyţ nejsou samotné hodnoty kritérií aţ tak závaţně 

ohodnoceny. Na rozdíl od druhého příkladu, kdy sice RPN je niţší, ale bodové ohodnocení 

Systém 

PS 2 

PS 1 

PS 1.1 

PS 1.2 

PS 2.1 

PS 2.3 

PS 2.2 

rozhraní 



9 
 

výskytu je 10, coţ je velmi vysoká pravděpodobnost výskytu vady (≥ 100 na tisíc 

vozidel/prvků). [5] 

 Další z nedostatků rizikového čísla je několikanásobná opakovatelnost hodnoty 

rizikového čísla, i kdyţ mají vady úplně odlišné hodnoty kritérií. Příkladem toho je hodnota 

RPN 64, která můţe být získána deseti různými kombinacemi třech hodnotících kriterií (viz 

tab. 3). [5, 12] 

 

Tab. 3 – Kombinace třech hodnotících kritérií s RPN =64 

Počet 

kombinací 

Výskyt Význam Odhalitelnost RPN 

1 4 4 4 64 

2 2 4 8 64 

3 2 8 4 64 

4 4 2 8 64 

5 4 8 2 64 

6 8 2 4 64 

7 8 4 2 64 

8 1 8 8 64 

9 8 1 8 64 

10 8 8 1 64 

 

 Různé moţnosti významu, výskytu a odhalitelnosti mohou vytvářet shodné hodnoty 

RPN (viz ukázka v tabulce 4). Nicméně riziko důsledků můţe být zcela odlišné. Pokud 

zváţíme například dvě různé situace, které mají hodnoty kritérií 3, 5, 2 a 2, 3, 5. Respektive 

obě tyto situace budou mít hodnotu rizikového čísla totoţnou (𝑅𝑃𝑁1 = 3 ∙ 5 ∙ 2 = 30 a 

𝑅𝑃𝑁2 = 2 ∙ 3 ∙ 5 = 30) nicméně důsledky těchto dvou situací nemusí být nutně stejné. 

Shodnost rizikových čísel můţe mít například za následek plýtvání zdrojů a času nebo v 

některých případech nemusí být tyto událostí s vysokým rizikem vůbec řešeny. [12] 

 

 

 

 

 



10 
 

Tab. 4 – Zvláštní situace při hodnocení rizika moţných vad a potřebná opatření [17] 

Význam Výskyt Odhalitelnost Charakteristika Potřebná 

opatření 

1 1 1 Ideální, cílový stav. Ne 

1 1 10 Bezpečně řízený proces. Ne 

10 1 1 Vada se nedostane k zákazníkovi. Ne 

10 1 10 Vada se můţe dostat k zákazníkovi. Ano 

1 10 1 Častá, snadno odhalitelná vada, která 

stojí peníze. 

Ano 

1 10 10 Častá vada, která se můţe dostat 

k zákazníkovi. 

Ano! 

10 10 1 Častá vada velkého významu Ano! 

10 10 10 Není něco v pořádku! Ano! 

 

  

 Za zmínku také stojí to, ţe v rozmezí rizikového čísla 1-1000 se při různé kombinaci 

tří kriterií nelze vůbec dostat k některým číslům zadaného rozmezí, coţ představují například 

hodnoty RPN od 901-999 a další kombinace (viz tabulka 5). Nicméně bylo představeno 

v mezinárodních časopisech v letech 1992 aţ doposud několik alternativních přístupů, které 

řeší nedostatky výpočtu rizikového čísla v tradiční metodě FMEA. V další části práce budou 

alternativní přístupy metody FMEA více objasněny a předvedeny na konkrétním příkladu. [5, 

15] 
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Tab. 5 – Počet všech moţných kombinací tří kritérií u vypočtené hodnoty RPN 

Hodnota 

RPN 

Počet 

kombinací 

Hodnota 

RPN 

Počet 

kombinací 

Hodnota 

RPN 

Počet 

kombinací 

Hodnota 

RPN 

Počet 

kombinací 

1 1 50 9 168 12 384 3 

2 3 54 15 175 3 392 3 

3 3 56 12 180 21 400 9 

4 6 60 24 189 6 405 3 

5 3 63 9 192 9 420 6 

6 9 64 10 196 3 432 6 

7 3 70 12 200 12 441 3 

8 10 72 24 210 12 448 3 

9 6 75 3 216 13 450 6 

10 9 80 21 224 6 480 6 

12 15 81 6 225 3 486 3 

14 6 84 12 240 18 490 3 

15 6 90 21 243 3 500 3 

16 12 96 15 245 3 504 6 

18 15 98 3 250 3 512 1 

20 15 100 12 252 9 540 6 

21 6 105 6 256 3 560 6 

24 21 108 15 270 12 567 3 

25 3 112 9 280 12 576 3 

27 7 120 24 288 9 600 3 

28 9 125 1 294 3 630 6 

30 18 126 12 300 9 640 3 

32 12 128 6 315 6 648 3 

35 6 135 6 320 9 700 3 

36 21 140 12 324 6 720 6 

40 21 144 18 336 6 729 1 

42 12 147 3 343 1 800 3 

45 9 150 9 350 6 810 3 

48 21 160 15 360 15 900 3 

49 3 162 9 378 6 1000 1 
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 Klasická metoda FMEA má 120 hodnot rizikového čísla (RPN). A z toho kaţdá 

hodnota  RPN má několik moţných kombinací v rozmezí 1 aţ 24. 

 

Tab. 6 – Počet hodnot RPN, u kterých se vyskytl určitý počet kombinací 

Počet možných 

kombinací 

Počet RPN, u kterých se vyskytla daná kombinace 

1 6  

3 34 

6 26 

7 1  

9 15 

10 2  

12 14 

13 1 

15 8 

18 3  

21 7 

24 3  

 

 

Graf 1 – Počet rizikových čísel s určitou kombinací 
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 Z grafu 1 můţeme vidět, ţe nejniţší moţná kombinace u vypočteného RPN je 1 a 

vyskytuje se u těchto hodnot RPN: 

RPN = 1 → 1 moţnou kombinaci hodnocení tří kritérií 

RPN = 125 → 1 moţnou kombinaci hodnocení tří kritérií (1 • 1 • 1), 

RPN = 343 → 1 moţnou kombinaci hodnocení tří kritérií (7 • 7 • 7), 

RPN = 512 → 1 moţnou kombinaci hodnocení tří kritérií (8 • 8 • 8), 

RPN = 729 → 1 moţnou kombinaci hodnocení tří kritérií (9 • 9 • 9), 

RPN = 1000 → 1 moţnou kombinaci hodnocení tří kritérií (10 • 10 • 10. 

Naopak nejvyšší kombinace vypočteného RPN je 24 a vyskytuje se u těchto hodnot RPN: 

RPN = 60 → 24 moţných kombinací hodnocení tří kritérií, 

RPN = 72 → 24 moţných kombinací hodnocení tří kritérií, 

RPN = 120 → 24 moţných kombinací hodnocení tří kritérií. 

 

 Z grafu 1 a tabulky 6 také můţeme vyčíst, ţe nejvíce zastoupená je kombinace 3, která 

se vyskytuje u 34 vypočítaných hodnot rizikového čísla. Například u hodnot RPN = 5, RPN = 

7, RPN = 98, RPN = 147 atd. Oproti tomu, nejméně zastoupené jsou kombinace 7 a 13, které 

se vyskytují pouze v jedné vypočítané hodnotě RPN (7 kombinací u hodnoty RPN = 27 a 13 

kombinací u hodnoty RPN = 216). 

 

Tab. 7 – Četnost hodnot RPN ve stanovené třídě  

Četnost hodnot Hodnoty RPN ve stanovené  třídě 

300 <0, 50) 

199 (51, 100) 

121 (101, 150) 

90 (151, 200) 

61 (201, 250) 

57 (251, 300) 

34 (301, 350) 

36 (351, 400) 

27 (401, 450) 

15 (451, 500) 

13 (501, 550) 

15 (551, 600) 

12 (601, 650) 

3 (651, 700) 

7 (701, 750) 

3 (751, 800) 

3 (801, 850) 

3 (851, 900) 
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0 (901, 950) 

1 (951, 1000> 

 

 V tabulce 7 jsou zobrazeny četnosti vypočtených hodnot RPN v kaţdé předem 

stanovené třídě.  Z grafu 2 lze vyčíst, ţe v první stanovené třídě < 0, 50) se vyskytuje 300 

vypočtených hodnot RPN, tedy tato třída je nejvíce zastoupena. Zatímco u třídy (901, 950) se 

nevyskytuje ţádná hodnota RPN. Aritmetický průměr hodnot rizikového čísla získaných ze 

všech moţných kombinací hodnocení činí 166,4 a hodnota mediánu je 105. 

 

 

Graf. 2 – Četnost hodnot rizikových čísel získaných ze všech moţný kombinací 
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2 ANALÝZA POKROČILÝCH PŘÍSTUPŮ METODY FMEA 

 Klasická FMEA metoda a její přesný způsob výpočtu rizikového čísla vykazuje 

některé závaţné nedostatky. Z toho důvodu bylo navrţeno v literárních publikacích mnoho 

alternativních přístupů k vyřešení některých nedostatků klasického způsobů výpočtu RPN. 

Identifikované přístupy se dělí do 5 kategorií spolu se svými rozšířenými metodami, jeţ jsou 

popsány níţe. 

 Pokročilé přístupy lze je rozdělit do pěti kategorií, které jsou [15]: 

1) Multi-kritéria rozhodování (MCDM)  

2) Matematické programování (MP)  

3) Uměla inteligence (AI)  

4) Integrované přístupy  

5) Ostatní přístupy 

 

2.1 Přístup multi – kriteriálního rozhodování (MCDM) 

Kategorie multi – kritériálního rozhodování má několik metod, jako je například 

FMECA, metoda ME-MCDM, metoda MAFMA a její AHP technika a spousta dalších. 

2.1.1 Metoda FMECA 

Metoda FMECA (analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch) je rozšířená podoba 

metody FMEA, která zahrnuje hodnocení rizika moţných způsobů poruch, hodnocení 

kritičnosti důsledků poruch a pravděpodobnosti způsobů poruch. Celková kritičnost se 

vyhodnocuje v grafu kritičnosti na základě kritérií. [15,17] 

Postup metody FMECA zahrnuje několik kroků [2]: 

(a) seznam subsystémů a části systému (funkční analýza), 

(b) seznam a popis všech poruchových stavů na uvaţované součásti, 

(c) hodnocení kritičnosti se provádí měřením úrovně rizika pro kaţdou poruchu 

z hlediska faktorů (výskyt a odhalitelnost), 

(d) pořadí poruchy je stanoveno s ohledem na vyhodnocení kritičnosti, 

(e) nápravné opatření je přijímáno na poruchu s vysokou hodnotou rizika, 

(f) probíhá kontrola účinnosti nápravného opatření a schválení rizika. 

Tradičně se vyhodnocení kritičnosti provádí ve dvou krocích [2]: 

 výpočet čísla kritičnosti (CN), 

 výpočet rizikového čísla (RPN). 
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 Výpočet čísla kritičnosti je podrobněji popsán v programu US MIL-STD-1629A 

(Postupy pro provádění analýzy reţimu selhání, důsledků a kritičnosti), který zveřejnila 

NASA v roce 1980 pro svůj vědecký výzkum. Postup se skládá s určení pravděpodobnosti 

selhání  𝛽 , reţimu poruchy  𝛼 , míry selhání 𝜆  a provozní doby  𝑡 . Za pouţití těchto 

hodnot se vypočte číslo kritičnosti reţimu selhání pro kaţdou poloţku selhání, takto: 

𝐶𝑁𝑖 = 𝛼𝑖 ∙ 𝛽𝑖 ∙ 𝜆𝑝 ∙ 𝑡        (2) 

 

K výpočtu RPN se vyuţívají jazykové termíny pro vhodné zařazení číselných hodnot 

výskytu reţimu selhání 𝑆𝑓 , závaţnost selhání S a pravděpodobnost selhání 𝑆𝑑 , jejichţ číselné 

hodnoty jsou na stupnici 1-10. Tabulky jazykové proměnné slouţí k odhadu tří veličin, které 

se pouţívají k výpočtu hodnoty RPN následujícím způsobem: 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑆𝑓 ∙ 𝑆𝑑 ∙ 𝑆. [2]             (3) 

 

2.1.2 Metoda MAFMA 

 Multi-atribut modelu analýzy poruch (MAFMA) je účinnějším nástrojem k provedení 

kompletní analýzy kritičnosti selhání poruch. MAFMA umoţňuje získat pořadí příčin 

poruch, které zahrnuje několik typů informací (míra poruchy, odhalení, závaţnost a 

očekávané náklady na kaţdou poruchu). Zejména pouţití AHP postupu multi-atributivní 

analýzy, který je zaloţen poskytnout rámec zajímavých vlastností pro proces výběru 

nejkritičtější příčiny poruchy. Metoda AHP pomáhá designérům řešit jednotlivé aspekty 

selhání poruchy v hierarchii. Pravidla AHP techniky jsou schopny zvládnout dilema 

hodnocení nehmotného kritéria pomocí jazykového hodnocení v tabulkách. [2] 

 Chceme-li účinněji a efektivněji analyzovat poruchy selhání a vyhnout se několika 

problémům metody FMECA, můţeme tak vyhodnotit poruchu selhání technikou AHP. 

Technika AHP je výkonný a flexibilní multi-kriteriální rozhodovací nástroj, ve kterém se 

zvaţují kvalitativní a kvantitativní aspekty. AHP technika pomáhá analytikům uspořádat 

kritické aspekty problémů do hierarchické struktury. [2] 

  Postup je následující [2]: 

 definují se kritéria do formy hierarchických cílů. Hierarchie je rozdělena do tří 

různých úrovní (vrchol úroveň, střed úrovně a nejniţší úroveň), 

 váha kritéria, sub-kritéria a alternativ jako funkce významu odpovídá prvkům vyšší 

úrovně. Obě kritéria (kvalitativní, kvantitativní) mohou být porovnány 

s neformálním odvozením váhy a priority, 
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 pro stanovení kvalitativního kritéria AHP techniky se pouţívají jednoduché párové 

srovnávací váhy a hodnocení, tak aby se analytik mohl pouze soustředit na dva 

faktory najednou, 

 slovní pravidla jsou pak pouţita v devíti-bodové stupnici (viz tabulka 8), 

 pro rozhodnutí, která vycházejí z pravidel, se poté vypočítají z matice prvků, 

 zavede se index důslednosti (CI) 𝑛 × 𝑛 matice (pravidel) definovaný jako poměr: 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝑛

𝑛−1
         (4) 

 

kde 𝜆𝑚𝑎𝑥   je maximální vlastní číslo matice. Hodnota 𝐼𝑅  je definována jako poměr: 

𝐼𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
          (5) 

  

Tab. 8 – Pravidla hodnocení v AHP technice [2] 

Pravidla Hodnocení 

Rovnoměrné 1 

2 

Střední 3 

4 

Silný 5 

6 

Velmi silný 7 

8 

Extrémní 9 

 

kde RI odpovídá průměrné náhodné hodnotě CI v 𝑛 × 𝑛 matice. Hodnoty RI jsou 

uvedeny v tabulce 9. 

 

Tab. 9 – Hodnoty RI pro různé řády matic [2] 

n 1 2 3 4 5 6 7 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 

 

 pravidla lze pouţít, jestliţe hodnota je přijatelná, tedy 𝐼𝑅 ≤ 0,1, 

 v případě nepřijatelnosti je proces hodnocení matice opět opakován, 
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 nesoulad poměru hodnoty 0,1 nebo vyššího poměru hodnoty vyţaduje další šetření. 

[2] 

 

2.1.3 Metoda ME-MCDM 

Metoda multi-expert více kriteriálního rozhodování (ME- MCDM) byla představena 

autory Franceschinem a Galettem. Navrţená metoda je schopna se vypořádat s informacemi 

vyjádřenými kvalitativními měřítky bez pouţití umělé číselné stupnice. V metodě byly 

rizikové faktory interpretovány jako hodnotící kritéria, zatímco druhy poruch byly 

povaţovány za alternativy. Metoda ME-MCDM pracuje s fuzzy mnoţinou (rozhodovací 

kritérium je fuzzy podmnoţina) a je inspirována dílem Bellman a Zadeh. Po vyhodnocení 

kaţdého kritéria pro danou alternativu se stanovil způsob selhání s maximální hodnotou rizika 

prioritního kódu (RPC). [15] 

Klasická FMEA metoda je povaţována za rozhodovací nástroj pro konstruktéry. 

Rozhodnutí je zaloţené na analýze selhání produktu. Mají být vybrány charakteristické 

indexy interpretovány jako hodnotící kritéria 𝑔𝑗  (s j = 1, …., n), zatímco druhy poruch jsou 

označeny jako alternativy 𝑎𝑖  (s i = 1, …, m). Z metody bude kaţdé hodnotící kriterium 

vybráno přes soubor alternativ jako fuzzy podmnoţina. Stupeň členství alternativy 𝑎𝑖  v 𝑔𝑗  

udává do jaké míry 𝑎𝑖  splňuje zadaná kritéria. Model navrhuje dvoustupňový postup. [4] 

 

1) Seskupení hodnocení vztaţeno na kaţdé kritérium pro danou alternativu 𝑎𝑖  

 

𝑅𝑃𝐶𝑎𝑖
= Min𝑗  𝑀𝑎𝑥 𝑁𝑒𝑔 𝐼 𝑔𝑖  , 𝑔𝑗  𝑎𝑖           (6) 

 

kde 

𝑅𝑃𝐶 𝑎𝑖    je prioritní riziko předpisu pro reţim selhání poruchy 𝑎𝑖 . 

 𝐼 𝑔𝑗     je význam spojení s kaţdým kritériem 𝑔𝑗 . 

𝑁𝑒𝑔  𝐼 𝑔𝑗    je negace významu přiřazené kaţdému hodnotícímu kritériu. 

 

Negace s-bodové pořadové stupnice se počítá takto: 

𝑁𝑒𝑔 𝐿𝑖 = 𝐿𝑧−𝑖+1,         (7) 

kde 𝐿𝑖  je n -tý stupeň stupnice. [4] 
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2) Stanovení reţimu poruchy s prioritním kódem maximálního rizika  𝑎∗  

𝑅𝑃𝐶 𝑎∗ = Max𝑎𝑖≠𝐴
 𝑅𝑃𝐶 𝑎𝑖  ,       (8) 

kde 

A  je sada poruchových stavů. 

𝑅𝑃𝐶 𝑎𝑖  je hodnota definovaná 10 – bodovou pořadovou stupnicí k vyjádření 

vyhodnocení indexu. 

 

Pokud dva nebo více druhů poruch mají stejnou hodnotu priority rizikového kódu, můţeme 

získat podrobnější výběr vzhledem k ukazatelům 𝑇 𝑎𝑖 = 𝐷𝑖𝑚𝐴 𝑎𝑖 , kde operátor 𝐷𝑖𝑚𝐴 𝑎𝑖 , 

udává počet prvků obsaţených v sadě 𝐴 𝑎𝑖   a  𝐴 𝑎𝑖 =  𝑔𝑗  𝑎𝑖 |gj ai > 𝑅𝑃𝐶 a∗  . Tento 

termín představuje šetření v druhém kroku pro vytvoření míry disperze kritérií, která se 

vztahuje k reţimu selhání kolem indexu RPC. Termín 𝐴 𝑎𝑖   odhaduje kolik je důleţitých 

kritérií s velkým hodnocením ve srovnání s výpočtem indexu RPC u kaţdého reţimu poruchy. 

Předpokládá se, ţe význam spojeny s kaţdým hodnotícím kritériem je definován na 10- 

bodové stupnici, která je podobná stupnici pro indexy váhy. Rovněţ se předpokládá, ţe stejná 

úroveň nebezpečí odpovídá stejnému pořadovému číslu úrovně různých měřítek. Tabulka 10 

představuje korespondenční mapu mezi indexy významu, výskytu a odhalitelnosti a jejich 

vzájemnou důleţitost. [4] 

 

Tab. 10 – Mapa korespondence indexů významu, výskytu a odhalitelnosti a kvalitativní 

stupnice významu I kaţdého hodnotícího kritéria. [4] 

Úroveň  S index O index D index  I (S,O,D) 

𝐿1 ţádný Téměř nikdy  Téměř jistý ţádný 

𝐿2 zanedbatelný vzdálený Velmi vysoký Velmi nízký 

𝐿3 nepatrný Velmi malý vysoký nízký 

𝐿4 Velmi nízký malý Mírně vysoký malý 

𝐿5 nízký mírný střední mírný 

𝐿6 střední střední nízký významný 

𝐿7 váţný Mírně vysoký mírný střední 

𝐿8 Velmi váţný vysoký Velmi nízký vysoký 

𝐿9 kritický Velmi vysoký vzdálený Velmi vysoký 

𝐿10  nebezpečný Téměř jistý Téměř nemoţné absolutní 
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 Z rovnice (6) bereme na vědomí, ţe operace Min vybere nejmenší z argumentů. 

Argumenty s vysokým hodnocením nevyuţívají operaci Minimum. Zváţíme-li, ţe kritérium s 

malou hodnotou významu získá nízkou hodnotu 𝐿𝑘na stupnici významu. Kdyţ tedy vezmeme 

negaci této nízké hodnoty, dostaneme hodnotu vysokou. Jestliţe vezmeme maximum z kritérií 

významu hodnoty 𝑔𝑗  𝑎𝑖  získáme vysokou hodnotu. Vidíme tedy, ţe kritéria pro nízký 

význam mají malý vliv na celkové hodnocení. Základním rysem tohoto přístupu metody 

FMEA je to, ţe nepouţívá číselné hodnoty a tak nenutí odborníky týmu k přesnosti hodnot. 

Bereme v potaz, ţe rovnice (6) má nepřímý předpoklad logiky splňovat všechny vlastnosti, 

které jsou důleţité. Termín 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝐼 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗     označuje hodnotu daného kritéria 

v případě vysoké hodnoty kritéria významu. [4] 

 Rovnice (8) umoţňuje vypočítat poruchu s maximálním prioritním rizikem hodnoty. 

Důvodem tohoto postupu je představení nejnebezpečnější druhů poruch, tak aby poruchy 

s nejvyšší hodnotu byly nejdůleţitějšími kritérii. Kdyţ mají dva nebo více druhů poruch stejné 

pořadí provádí se podrobnější výběr pomocí indexu 𝑇 𝑎𝑖 . Index 𝑇 𝑎𝑖  definuje pro kaţdý 

reţim poruchy mohutnost z celkového počtu ekvivalentních úrovní rizik, které spojují 

všechny kritéria. [4] 

 Klasická FMEA není schopna zvládat situace, kdy vlastnosti indexů mají různé 

významy. Někteří z autorů uvádí, ţe vhodné je analyzovat všechny druhy poruch, které jsou 

větší neţ rizikové číslo (RPN) nebo větší neţ jiná hranicí závaţnosti. Tento přístup ukazuje, 

ţe je třeba rozlišovat bodové hodnoty jednotlivých kritérií, ale navrhuje tak systém, ve kterém 

je nejdůleţitější význam. [4] 

 Nový přístup metody FMEA ukazuje, ţe v některých konkrétních souvislostech můţe 

být změněno pořadí priorit mezi indexy. Například můţeme definovat rovnici RPC jako 

𝑅𝑃𝐶 𝑎𝑖 = 𝑀𝑎𝑥𝑗  𝑀𝑖𝑛 𝐼 𝑔𝑗  , 𝑔𝑗  𝑎𝑖   , která představuje novou logiku, v níţ 

nejnebezpečnější selhání s nejvyšším ohodnocením má nejdůleţitější kritérium. Metoda bude 

lépe vysvětlena na konkrétním příkladu. [4] 

 

 

 

 Aplikace nového přístupu metody FMEA na konkrétní příklad [4]: 

 Uvaţujeme příklad návrhu sestavy chladícího ventilátoru (viz tabulka 11), kde 

rozebereme postupně čtyři různé situace. 
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Tab. 11 – Aplikace přístupu ME-MCDM metody FMEA k návrhu chladící sestavy ventilátoru 

[4] 

Název dílu a 

funkční části 

Režim 

potenciál

ního 

selhání 

Potenciá

lní 

účinky 

selhání 

S Možné 

příčiny 

neúspěchu 

O Ověřování 

návrhu 

D RPN 

Motor: poskytuje 

mechanickou energii 

ventilátorům; 

ventilátory s krytem 

Vibrace 

ventilátorů 

způsobené 

z nerovnov

áhy a axilu 

TIR 

Slyšitelný 

hluk 

vibrace; 

zvýšené 

opotřeben

í motoru 

5 Těţiště 

ventilátoru 

osy otáčení; 

axiální TIR 

způsobuje 

nerovnováhu 

dvou rovin 

5 Navrhnout 

lehký ventilátor 

s minimální 

hmotností. 

DV test na 

vozidlech pro 

posouzení 

citlivosti 

vibraci. 

4 100 

Motor: poskytuje 

mechanickou energii 

ventilátorům; 

ventilátory s krytem 

Motor spálí 

loţisko 

nebo selţe 

kartáč 

Ztráta 

chlazení 

A/C 

funkce 

5 Přehřátí, 

nedostatek 

cirkulace 

vzduchu 

2 Větrací otvory 

v motoru; 

chladiče v hlavě 

ventilátoru. 

5 50 

Motor: poskytuje 

mechanickou energii 

ventilátorům; 

ventilátory s krytem 

Nesprávně 

sestaven 

zákryt, 

mimo střed 

nebo křivé 

Ztráta 

funkce 

chlazení 

7 Kontakt 

krytu 

ventilátoru, 

hluk nebo 

vyhoření 

motoru 

2 Design pro 

snadnou montáţ 

a přesné 

umístění 

v plášti. 

3 42 

Motor: poskytuje 

mechanickou energii 

ventilátorům; 

ventilátory s krytem 

Sestaven ± 

12° od 

jmenovitéh

o úhlu, drát 

motoru 

v nesprávné

m místě 

Nevybudo

vané 

podmínky 

pro 

sestavení 

v závodě 

6 Symetrický 

rozestup 

otvoru pro 

šrouby; 

nejedinečné 

montáţní 

rozhraní  

6 Vizuální 

kontrola 

v průběhu 

montáţe. 

3 108 
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(a) Všechny vlastnosti indexu mají stejný význam, maximum (𝐿10). Tato podmínka je 

velmi podobná jako u klasické metody FMEA, kde maximální hodnota kritérií je 10. 

𝐼 𝑆 = 𝐿10;  𝐼 𝑂 = 𝐿10;  𝐼 𝐷 = 𝐿10 . 

 

Potenciální způsoby porušení budou označeny jako 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 a souhrnný index je RPC. 

Výpočet je proveden podle rovnice (6). Negace 10 - bodového hodnocení je provedeno podle 

rovnice (7): 

𝑁𝑒𝑔 𝐿1 = 𝐿10;  𝑁𝑒𝑔 𝐿6 = 𝐿5; 

𝑁𝑒𝑔 𝐿2 = 𝐿9;  𝑁𝑒𝑔 𝐿7 = 𝐿4; 

𝑁𝑒𝑔 𝐿3 = 𝐿8;  𝑁𝑒𝑔 𝐿8 = 𝐿3; 

𝑁𝑒𝑔 𝐿4 = 𝐿7;  𝑁𝑒𝑔 𝐿9 = 𝐿2; 

𝑁𝑒𝑔 𝐿5 = 𝐿6;  𝑁𝑒𝑔 𝐿10 = 𝐿1. 

 

Nyní je moţné vypočítat hodnotu RPC pro čtyři reţimy selhání (viz tabulka 12 – sloupec 

šest): 

𝑅𝑃𝐶 𝑎1 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝐼 𝑔𝑗   ; 𝑔𝑗  𝑎𝑖   

= 𝑀𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑥 𝑁𝑒𝑔 𝐿10 ,𝐿5 , 𝑀𝑎𝑥 𝑁𝑒𝑔 𝐿10 , 𝐿5 , 𝑀𝑎𝑥 𝑁𝑒𝑔 𝐿10 ,𝐿4  

= 𝑀𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑥 𝐿1, 𝐿5 , 𝑀𝑎𝑥 𝐿1, 𝐿5 , 𝑀𝑎𝑥 𝐿1, 𝐿4  = 𝑀𝑖𝑛 𝐿5, 𝐿5 , 𝐿4 = 𝐿4 

 

𝑅𝑃𝐶 𝑎2 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝐼 𝑔𝑗   ; 𝑔𝑗  𝑎2   = 𝐿2 

𝑅𝑃𝐶 𝑎3 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝐼 𝑔𝑗   ; 𝑔𝑗  𝑎3   = 𝐿2 

𝑅𝑃𝐶 𝑎4 = Min𝑗  𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝐼 𝑔𝑗   ; 𝑔𝑗  𝑎4   = 𝐿3.  

 

Tab. 12 – Výpočet indexů RPN, RPC pro návrh chlazení sestavy ventilátoru pro 4 různé 

situace (a), (b), (c), (d). [4] 

Potenciální 

způsob 

poruchy 

S O D RPN RPC (a) RPC (b) RPC (c) RPC (d) 

I(S)=𝐿10 

I(O)=𝐿10 

I(D)=𝐿10 

I(S)=𝐿10 

I(O)=𝐿8 

I(D)=𝐿6 

I(S)=𝐿10 

I(O)=𝐿5 

I(D)=𝐿1 

I(S)=𝐿1 

I(O)=𝐿5 

I(D)=𝐿10 

𝑎1 5 5 4 100 𝐿4 𝐿5 𝐿5 𝐿4 

𝑎2 5 2 5 50 𝐿2 𝐿3 𝐿5 𝐿5 

𝑎3 7 2 3 42 𝐿2 𝐿3 𝐿6(*) 𝐿3 
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𝑎4 6 6 3 108 𝐿3 𝐿5(*) 𝐿6 𝐿3 

(*)…. jestliţe jsou dva nebo více hodnot indexu RPC stejné, symbol * zdůrazňuje jeho 

nebezpečnost 

Maximální hodnota priority je: 

𝑅𝑃𝐶 𝑎∗ = Max
𝑎𝑖∈𝐴

 𝑅𝑃𝐶 𝑎1 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎2 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎3 , 𝑅𝑃𝐶 𝑎4 ,  = 𝑅𝑃𝐶 𝑎1 = 𝐿4 

a proto 𝑎1 je povaţováno za nejnebezpečnější selhání. 

 

(b) V některých aplikacích můţe být uţitečné definovat různé úrovně kritérií (indexu S, O, 

D), proto nelze v tomto případě pouţít klasický způsob výpočtu RPN. 

 

Kdyţ 𝐼 𝑆 = 𝐿10;   𝐼 𝑂 = 𝐿8;  𝐼 𝐷 = 𝐿6 . 

 

Hodnota RPC je vypočten pro čtyři způsoby porušení (tabulka 12- sloupec sedm): 

𝑅𝑃𝐶 𝑎1 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎1   = 𝐿5 

𝑅𝑃𝐶 𝑎2 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎2   = 𝐿3 

𝑅𝑃𝐶 𝑎3 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎3   = 𝐿3 

𝑅𝑃𝐶 𝑎4 = Min𝑗  𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎4   = 𝐿5. 

 

Maximální hodnota priority je: 

𝑅𝑃𝐶 𝑎∗ = Max
𝑎𝑖∈𝐴

 𝑅𝑃𝐶 𝑎1 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎2 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎3 , 𝑅𝑃𝐶 𝑎4 ,  = 𝑅𝑃𝐶 𝑎1 = 𝑅𝑃𝐶 𝑎4 = 𝐿5 

 

V tomto případě jsou nejvíce nebezpečné druhy selhání 𝑎1, 𝑎4. Za účelem rozlišování jejich 

vzájemného pořadí počítáme indexy 𝑇 𝑇1  𝑎 𝑇 𝑇4 : 

 

𝐴 𝑎1 =  𝑔𝑗  𝑎1 | 𝑔𝑗  𝑎1 > 𝑅𝑃𝐶 𝑎∗  =  𝑔1 𝑎1 |𝑔𝑗  𝑎1 > 𝐿5 = Φ 

→ 𝑇 𝑎1 = 𝐷𝑖𝑚𝐴 𝑎1 = 𝐷𝑖𝑚Φ = 0 

𝐴 𝑎4 =  𝑔𝑗  𝑎4 | 𝑔𝑗  𝑎4 > 𝑅𝑃𝐶 𝑎∗  =  𝑔1 𝑎4 |𝑔𝑗  𝑎4 > 𝐿5 =  g1 a4 , g2 a4  

=  L6, L6  

→ 𝑇 𝑎4 = 𝐷𝑖𝑚𝐴 𝑎4 = 2. 

 

Vzhledem k tomu, ţe 𝑇 𝑎4 > 𝑇 𝑎1  je 𝑎4 povaţován za nejnebezpečnější poruchu. 



24 
 

 

(c) Kdyţ  𝐼 𝑆 = 𝐿10;   𝐼 𝑂 = 𝐿5;  𝐼 𝐷 = 𝐿1 . 

 

Hodnota RPC je vypočtena pro čtyři poruchy (viz tabulka 12 – sloupec osm): 

𝑅𝑃𝐶 𝑎1 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎1   = 𝐿5 

𝑅𝑃𝐶 𝑎2 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎2   = 𝐿5 

𝑅𝑃𝐶 𝑎3 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎3   = 𝐿6 

𝑅𝑃𝐶 𝑎4 = Min𝑗  𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎4   = 𝐿6. 

 

Maximální hodnota priority je: 

𝑅𝑃𝐶 𝑎∗ = Max
𝑎𝑖∈𝐴

 𝑅𝑃𝐶 𝑎1 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎2 , 𝑅𝑃𝐶 𝑎3 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎4 ,  = 𝑅𝑃𝐶 𝑎3 = 𝑅𝑃𝐶 𝑎4 = 𝐿6 

 

a proto nejnebezpečnější poruchy jsou 𝑎3, 𝑎4. Vzhledem k tomu, ţe poruchy 𝑎3, 𝑎4 mají stejné 

hodnoty a proto počítáme 𝑇 𝑎3  a 𝑇 𝑎4 . 

Jestliţe 𝑇 𝑎3 > 𝑇 𝑎4   pak závěr je takový, ţe  𝑎3  je mnohem nebezpečnější neţ  𝑎4 . 

 

(d) Kdyţ  𝐼 𝑆 = 𝐿1;   𝐼 𝑂 = 𝐿5;  𝐼 𝐷 = 𝐿10 . 

 

Hodnota RPC je vypočtena pro čtyři poruchy (viz tabulka 12 – sloupec devět): 

 

𝑅𝑃𝐶 𝑎1 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎1   = 𝐿4 

𝑅𝑃𝐶 𝑎2 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎2   = 𝐿5 

𝑅𝑃𝐶 𝑎3 = Min
𝑗

 𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎3   = 𝐿3 

𝑅𝑃𝐶 𝑎4 = Min𝑗  𝑀𝑎𝑥  𝑁𝑒𝑔  𝑖 𝑔𝑗   , 𝑔𝑗  𝑎4   = 𝐿3. 

 

Maximální hodnota priority je: 

𝑅𝑃𝐶 𝑎∗ = Max𝑎𝑖∈𝐴
 𝑅𝑃𝐶 𝑎1 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎2 , 𝑅𝑃𝐶 𝑎3 ,𝑅𝑃𝐶 𝑎4 ,  = 𝑅𝑃𝐶 𝑎2 = 𝐿5. 

 

Nejnebezpečnější je porucha 𝑎2. 
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Tabulka 12 obsahuje syntézu indexů RPN a RPC na příkladu v tabulce 7 s poţitím čtyř sad 

významu spojených s kaţdým indexem. Z tabulky 12 můţeme analyzovat obsaţené výsledky 

takto [4]: 

 sníţení významu je vhodné spojit s konkrétním indexem (například indexem 

odhalitelnosti), 

 index RPC umoţňuje analyzovat případy, ve kterých jsou odlišné významy pro tři 

vstupní indexy. Oproti indexu RPN, kdy to nelze nijak analyzovat, 

 pokud dvě nebo více druhů poruch mají stejnou hodnotu RPC, lze provést podrobnější 

výběr pomocí indexu 𝑇 𝑎𝑖 . Tímto indexem rozlišíme situace, ve kterých RPN bude 

dávat stejný výsledek, 

 stupnice poruchového stavu RPC  dává pouze informaci o významu, například 

z tabulky 5 můţeme vyčíst, ţe úroveň 𝐿4 znamená příslušný způsob porušení má niţší 

prioritu neţ 𝐿5 a vyšší neţ 𝐿3. 

 je třeba poznamenat, ţe nový přístup umoţňuje více pruţnou strukturu pro kombinaci 

indexů. 

 

Hlavní prvky navrţené metody [4]: 

 nevyţaduje libovolné nebo umělé měřítko získaných informací, 

 je schopen řešit situace, kdy jsou různé úrovně významu pro tři indexy reţimu 

selhání, 

 je snadná výpočetní technika, 

 lze shromáţdit informace týmu, i kdyţ nejsou dány přesnou číselnou hodnotou. 

 

  

2.2 Přístup matematického programování 

 I přístup matematického programování má několik specifických oblastí, např.: lineární 

programování, DEA / fuzzy DEA.  

2.2.1 DEA a fuzzy DEA 

 Přístup DEA (analýza obalu dat) k metodě FMEA představili autoři Garcia, Schirru a 

Frutuoso Emelo. V tomto přístupu jsou rizikové faktory formovány pomocí fuzzy mnoţin. 

Krom toho i autoři Chang a Sun aplikovali model DEA ke zvýšení hodnocení FMEA. Oproti 
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vyuţití fuzzy mnoţin u navrhovaného modelu byly pouţity výstupy (tři rizikové faktory) 

analýzy FMEA, které nabývají přesných hodnot 1 aţ 10. [15] 

 Autoři Chin, Wang, Poon a Yang poznamenali, ţe přístup DEA je velmi sloţitý a 

hlavně nemůţe vytvořit úplné pořadí pro druhy poruch. Na základě těchto argumentů se 

uplatňuje význam váhy rizika faktorů. Váhy byly určeny prostřednictví modelů DEA. 

Navrţená metoda FMEA měří maximální a minimální rizika dílčích způsobů selhání. Tato 

dvě rizika byla vypočtena geometrickým průměrem, aby uvedla celkové riziko poruchových 

reţimů. Na základě těchto poruchových reţimů mohou být upřednostněny poruchy. [11] 

 Nejčastěji se pro model DEA pouţívá model CCR, který je pojmenovaný po autorech 

Charnes, Cooper a Rhodes. Předpokládá se, ţe existují 𝑛 DMUs z nichţ kaţdý vyuţije stejný 

typ vstupu a vytvoří i stejný typ výstupů. Nechť 𝑚 je počet vstupů a 𝑟 je počet výstupů. 

Všechny vstupy a výstupy jsou povaţovány za nezáporné, ale alespoň jeden vstup a výstup je 

kladný. Následující symbol se pouţívají v celé části textu přístupu DEA. [14] 

 

Symboly: 

𝐷𝑀𝑈𝑖  je i -tý DMU, 

𝐷𝑀𝑈0 je cílem DMU, 

𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑚×1 je sloupcový vektor vstupů spotřebovaný 𝐷𝑀𝑈𝑖 , 

𝑥0 ∈ 𝑅𝑚×1 je sloupcový vektor vstupů spotřebovaný cílem DMU, 

𝑋 ∈ 𝑅𝑚×𝑛  je matice vstupů všech 𝐷𝑀𝑈𝑠 , 

𝑦𝑖 ∈ 𝑅𝑟×1 je sloupcový vektor výstupů vyprodukovaných 𝐷𝑀𝑈𝑖 , 

𝑦0 ∈ 𝑅𝑟×1 je sloupcový vektor výstupů produkovaných cílů DMU, 

𝑌 ∈ 𝑅𝑟×𝑛  je matice výstupů všech 𝐷𝑀𝑈𝑠, 

𝜆 =  𝜆𝑖 𝑛×1, 𝜆 ∈ 𝑅𝑛  je sloupcový vektor lineární kombinace 𝑛 𝐷𝑀𝑈𝑠, 

𝜃  je objektivní hodnota (účinnosti) modelu CCR, 

𝑢 ∈ 𝑅𝑚×1 je sloupcový vektor vstupní váhy, 

𝑣 ∈ 𝑅𝑟×1 je sloupcový vektor výstupní váhy. [14] 

 

DEA model 

 V modelu CCR s více vstupy a výstupy u jednotlivých DMU je všechno zahrnuto do 

jednoho virtuálního vstupu a jednoho virtuálního výstupu. Model CCR je formulován dvěma 

následujícími modely lineárního programování [4]: 
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 𝐶𝐶𝑅 max
𝑢 ,𝑣

𝑣𝑇 𝑦0 

 s.t.  𝑢𝑇𝑥0 = 1, 

     −𝑢𝑇𝑋 + 𝑣𝑇𝑌 ≼ 0,         (9) 

  𝑢 ≽ 0, 

  𝑣 ≽ 0. 

 

 

 

(DCCR) min  𝜃 

 s.t. 𝜃𝑥0 −  𝑋𝜆 ≽ 0,        (10) 

       𝑌𝜆 ≽ 𝑦0, 

         𝜆 ≽ 0. 

 

 Z vět o dualitě lineárního programování vyplývá, ţe optimální objektivní hodnoty modelů 

CCR a DCCR jsou stejné. Nechť 𝜃∗  je optimální objektivní hodnota (hodnota účinnosti). 

Pouţívá se omezení 𝑢𝑇𝑥0 = 1 a −𝑢𝑇𝑋 + 𝑣𝑇𝑌 ≼ 0 v (9), hodnota účinnosti 𝜃∗  z cílových 

DMU pohybujících se v intervalu (0, 1]. K určení účinnosti DMUs  můţeme zavést definici 

Pareto-Koopmans účinnost následujícím způsobem. [14] 

 

Definice Pareto-Koopmans účinnosti 

 DMU je plně efektivní tehdy, pokud je moţné zlepšit jakýkoliv vstup nebo výstup bez 

zhoršení některé z dalších vstupů nebo výstupů. [14] 

 Z výše uvedené definice v optimálním řešení 𝐷𝑀𝑈0 s 𝜃∗ = 1 nemusí být účinnost 

Pareto-Koopmansův, pokud je to moţné, aby se provedlo další zlepšení (niţší vstup nebo 

vyšší výkon) bez zhoršení jakéhokoliv jiného vstupu a výstupu. Zavedli jsme vektory 

vstupních excesů a výstupních nedostatku takto: 

𝑠− = 𝜃𝑥0 − 𝑋𝜆  a  𝑠+ = 𝑌𝜆 − 𝑦0 

 

kde 𝑠− ≽ 0, 𝑠+ ≽ 0, jsou definovány jako volné vektory pro všechny proveditelné řešení 

 𝜃, 𝜆  DCCR modelu (10). Potom definice DMU je účinnost Pareto- Koopmansův, kdyţ 

𝜃∗ = 1 a všechny optimální volné hodnoty jsou nula. [14] 

 U modelu CCR je Pareto-Koopmansova účinnost nazývána CCR účinnost. Kromě 

modelu CCR, který patří do modelu DEA, máme i další modely jako BBC model, SBM 
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model a FDH model. Všechny dále jmenované modely (BBC, SBM) jsou pouhým rozšíření 

modelu CCR. [14] 

 

2.3 Přístup umělé inteligence 

 Přístup umělé inteligence má čtyři základní kategorie a to systémové pravidlo, systém 

fuzzy základních pravidel, fuzzy ART algoritmus, fuzzy kognitivní mapa, které budou 

následně stručně objasněny. 

 

Systémové pravidlo 

 Autoři Sankar a Prabhu představili upravený přístup metody FMEA, který vyuţívá 

stupnici 1 aţ 1000, tzv. rizikové priority pozic (RPRs). Tisíc moţných kombinací bylo 

zaznamenáno do tabulky podle specialistů v pořadí rostoucího rizika a mohly být představeny 

formou pravidel „if-then“. Nedostatkům, které mají vyšší postavení je věnována větší 

pozornost neţ těm, jeţ mají niţší postavení. [21] 

 

Systém fuzzy základních pravidel 

 Fuzzy logika byla představena autory Bowles a Pealez a byla zaloţena na přístupu, 

který stanovil priority selhání v systému FMECA. Tento přístup pouţívá jazykové proměnné, 

které popisují tři rizikové kritéria včetně rizikovosti selhání. Vztah mezi rizikovosti selhání a 

rizikovými kritérii (význam, výskyt a odhalitelnost) byl popsán pomocí fuzzy základních 

pravidel, jeţ představili znalostní experti a specialisté. Nové hodnocení pro kritické faktory 

bylo fuzzifikováno tak, aby odpovídalo předpokladu kaţdému moţnému pravidlu „if-then“. 

Závěrem tohoto přístupu bylo pak následné defuzzifikování podle váţeného průměru 

maximální metody jako pořadová hodnota rizika priority. [15] 

 Obdobný přístup fuzzy logiky byl předveden několika dalšími autory, jeţ vyvinuli 

fuzzy FMEA / FMECA například pro posouzení systému pro plynový turbodmychadlový 

vznětový motor, dále pro hodnocení napájení elektrických zařízení. Předloţili také obecný 

rámec FMEA pro zachycení poruch způsobených systémem a uvedli fuzzy FMEA výrobek na 

základě konstrukčního systému. Odborníci Puente, Pino, Priore, a de la Fuente představili 

strukturu kvalitativních pravidel, které byly v pravidlech „if-then“ a všech 125 pravidlech 

uvedené ve formě trojrozměrného grafu. [15] 

 Autoři Pillay a Wang zase předvedli základní přístup fuzzy pravidel, který nepotřebuje 

nadefinovat uţitkové funkce (významu, výskytu a odhalitelnosti). Nejprve se musí nastavit 
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funkce tří rizikových kritérií, pak kaţdému z druhů poruch je přiřazena jazyková proměnná 

představující 3 riziková kritéria. Po pouţití fuzzy pravidla je vytvořena základna a tři 

proměnné jsou představeny na výrobu jazykové proměnné, která ukazuje klasifikaci rizik 

všech druhů poruch. [15] 

 Další fuzzy přístup byl představen autory Yang,  Bonsall, Wang a byl zaloţen na 

pravidlech odůvodnění (FuRBaR) ke stanovení priority selhání ve FMEA. Byl vyuţit 

Bayesianův mechanismus pro shromáţdění všech příslušných předpisů pro posuzování a 

upřednostnění potenciálu druhů poruch. [20] 

 Gargama a Chaturvedi představili fuzzy FMEA model, který stanovuje priority 

poruchových reţimů zaloţených na stupni utkání (DM) a fuzzy pravidla. Míra utkání byla 

vyuţita k odhadu přizpůsobení mezi hodnocením informací a fuzzy rizikových kriterií. A 

tento výpočet se stal vstupem do fuzzy pravidla systémů, kde byla zpracována pravidla 

vedoucí s jistotou k selhání klasifikace. Fuzzy RPN reţimy vyţadují velký počet pravidel, coţ 

je časově náročné a zdlouhavé. Proto byl navrţen autory Braglia a Bevilacqua AHP model, 

při jehoţ pouţití se získávají pravidla pro konkrétní fuzzy model kritičnosti posouzení. 

Častým rysem tohoto modelu je pouţití trojúhelníkového přístupu. [15] 

 Další moţný návrh byl autorů Braglia, Frosolini a Montarani, kteří předvedli rizikovou 

funkci. Ta umoţňuje fuzzy pravidlo „if-then“, jeţ bude vygenerováno automatickým 

způsobem. Krom toho autoři Tay a Lim se domnívají, ţe ne všechna pravidla vyţadují fuzzy 

model RPN a předvedli tak prohlídky pravidel systému sníţení (GRRS), coţ poskytne 

informace o pravidlech, které jsou zapotřebí a která mohou být odstraněna. [6, 15] 

 

Fuzzy ART algoritmus 

 Autoři Keskin a Ozkan vyuţili pro hodnocení rizikového čísla v metodě FMEA fuzzy 

adaptivní teorii rezonance (Fuzzy ART) neuronových sítí. Kaţdý výskyt závaţnosti a detekce 

tvořený RPN hodnotou je ohodnocen zvlášť pro kaţdý vstup. Kaţdý vstup se skládá ze tří 

údajů rizikových kriterií, které byly předloţeny do systémů účinných parametrů výsledných 

hodnot získaných při vyuţití metody FMEA. Pro stanovení priorit byl v neposlední řadě 

vypočten aritmetický průměr ze vstupních hodnot z kaţdé získané poruchy. [13] 

 

Fuzzy kognitivní mapy 

 Pro modelování chování systému FMEA pouţila dvojice autorů Pela´ez a Bowles 

fuzzy kognitivní mapu (FCMs), která reprezentovala souvislou poruchu se selháním uzlu 

s příčinou souvislou cestou. Cesta byla vyobrazena pomocí jazykové proměnné „někdy, vţdy, 
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často“ a relativní váhy byly přiděleny kaţdé době. Zakončení min-max přístupu bylo vyuţito 

při hodnocení čisté příčiny a vlivu na daném uzlu, coţ znamená maximální pouţití metody 

jako defuzzifikační techniky pro extrahování výsledné spolehlivosti hodnoty na jazykových 

proměnných. [15] 

 

2.3.1 Přístup fuzzy logiky 

 Hlavním cílem je analyzovat fuzzy systém pravidel, který patří do přístupů umělé 

inteligence. Jak jiţ bylo zjištěno tato kategorie je aplikovaná nejčastěji na metodu FMEA aţ 

ve 40 - ti % všech zkoumaných dokumentech. V podstatě jakýkoliv fuzzy expertní systém se 

skládá ze tří kroků uvedených jako fuzzifikace, fuzzy inference a defuzzifikace (obrázek 2). 

Ve fuzzy metodě FMEA jsou rizikové faktory (výskyt, význam, odhalitelnost) fuzzifikovány 

pomocí vhodných členů funkcí pro určení stupně příslušnosti v kaţdé vstupní třídě. Výsledné 

fuzzy vstupy jsou hodnoceny ve fuzzy inferenci, která pouţívá dobře definovaných pravidel 

skládajících se z pravidla a operací fuzzy logiky určující míru rizikovosti selhání. Fuzzy závěr 

se pak defuzzifikuje, aby se získaly priority rizika. [15] 

 I kdyţ technika fuzzy inference byla ve velké míře pouţívaná ke zlepšení metody 

FMEA, stále se potýká s několika omezeními. Například jsou to tyto [15]: 

 obtíţné stanovení odpovídajícího členství funkce pro rizikové faktory a priority rizik 

na několik úrovní, 

 čím větší je stanoven počet pravidel, tím je lepší přesnost predikce fuzzy modelu 

rizikového čísla, 

 je obtíţné navrhnut softwarový balíček k realizaci komunikace mezi vstupem a 

výstupem rizik. 

 Ve snaze překonat uvedené nedostatky spojené s tradičním RPN systémem 

hodnocením se bude v této práci pouţívat fuzzy logika pro stanovení RPN. [12, 15] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Proces fuzzy logiky [12] 
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Přístup fuzzy FMEA 

 Fuzzy logika je jedna z verzí vícenásobné logiky odvozené z teorie fuzzy mnoţin. 

Proměnné fuzzy logiky mohou mít hodnotu členů nejen 0 nebo 1, ale i hodnotu v jejich 

intervalu <0,1>. Stupeň pravdivosti ve fuzzy logice se můţe pohybovat mezi 0 a 1 a není 

omezen na dvě pravdivostní hodnoty (1 – pravda, 0 – nepravda) jako v klasické výrokové 

logice. Poskytuje tedy více realistických rámec pro lidské rozjímání neţ dvouhodnotová 

logika. [12] 

 

Aplikace fuzzy logiky 

 Výraz „ fuzzy logika“ byl jako vývoj teorie fuzzy mnoţin představen vědcem, 

matematikem Lotfi A. Zadehem, který v roce 1965 navrhl samotnou teorii fuzzy mnoţin. 

Proces fuzzy logiky je uveden výše na obrázku 2. Algoritmus fuzzy logiky je popsán 

v následujících krocích [12]: 

1) Definování jazykových proměnných a pojmů. 

2) Sestrojení členských funkcí. 

3) Vytvoření základny pravidel. 

4) Převod (přímých) vstupních dat fuzzy hodnot pomocí funkčních členů (fuzzifikace). 

5) Vyhodnocení pravidel v oblasti právního základu (fuzzy odvozování). 

6) Kombinace výsledků pro kaţdé pravidlo. 

7) Převod výstupních dat pro ne-fuzzy hodnoty (defuzzifikace). [12] 

 

 Jazykové proměnné jsou vstupní nebo výstupní veličiny samotného systému, jehoţ 

hodnoty jsou slova / věty z prostého jazyka, oproti hodnotám číselných. Jazyková proměnná 

se obvykle rozloţí do sady jazykových podmínek. Funkce příslušnosti jsou vyuţity ve 

fuzzifikaci a defuzzifikaci fuzzy logiky systému. Funkce příslušnosti se pouţívají pro 

kvantifikaci lingvistických termínů. Existují různé formy funkcí příslušnosti a to 

trojúhelníkové, lichoběţníkové, z části lineární nebo Gaussian. [12, 15] 

 Koncepce fuzzy logiky lze vyjádřit matematicky a to následujícím způsobem: 

 Nechť X není prázdnou mnoţinou. Fuzzy mnoţina A v X je charakterizována svou funkcí 

příslušností 𝜇𝐴: 𝑋 →   0,1  a 𝜇𝐴 𝑥  je interpretována, jako stupeň příslušnosti prvku x ve 

fuzzy mnoţině A pro kaţdé 𝑥 ∈ 𝑋. Je zřejmé, ţe fuzzy mnoţina A je zcela určena souborem n 

– tic 𝐴 = (𝑢, 𝜇𝐴 𝑢 )/ 𝑢 ∈ 𝑋), často se pouţívá A (x) místo 𝜇𝐴 𝑥 . Příbuzné všech fuzzy 

mnoţin v X je označeno ℱ 𝑥 . [12] 
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Je – li 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) konečná mnoţina A je fuzzy mnoţina v X, pak je následující zápis 

často pouţíván 𝐴 =
𝜇1

𝑥1
+ ⋯ +

𝜇𝑛

𝑥𝑛
. Kde termín 𝜇𝑖/𝑥𝑖 , 𝜄 = 1, … , 𝜂 znamená, ţe 𝜇𝑖  je stupeň 

příslušnosti 𝑥𝑖  v A a představuje zvýšené spojení. [12] 

 

Obr. 3 Trojúhelníková fuzzy funkce příslušnosti [12] 

 

 Z různých trojúhelníkových funkcí příslušnosti je jeden příklad uveden níţe. Fuzzy 

mnoţina se nazývá fuzzy trojúhelníková s počtem vrcholů (nebo středů) a s levou velikostí 

𝛼 > 0 a pravou velikostí 𝛽 > 0, pokud je funkce příslušnosti následující [12]: 

 

 

 

            (2) 

 

 

 

A pouţíváme symboly 𝐴 = (𝑎, 𝛼, 𝛽). Trojúhelníková fuzzy funkce příslušnosti je znázorněna 

na obr. 3. Trojúhelníková fuzzy čísla se středem 𝑎 můţe být zobrazeno jako fuzzy kvantita „ x 

je přibliţně stejné 𝑎“. [12] 

 Ve fuzzy logice systému jsou pravidla základny zkonstruovány pro ovládání výstupní 

proměnné. Fuzzy pravidlo je jednoduché IF – THEN pravidlo s podmínkou a zakončením. Po 

vyhodnocení výsledků kaţdého z pravidel by tyto výsledky měly být kombinovány pro 

dosaţení konečného výsledku. Proces se označuje jako fuzzy odvozování a výsledky 

jednotlivých pravidel mohou být prokombinovány různými způsoby (maximum, omezená 

suma, normalizovaný součet). [12] 

 

Máme dva základní typy fuzzy odvozovacích technik, a to [12]: 

1) Mamdant jazykový fuzzy model. 

2) Takagt – Sugeno fuzzy model. 

1 − (𝑎 − 𝑡)/𝛼  kdyţ 𝑎 − 𝛼 ≤ 𝑡 ≤ 𝑎 

1 − (𝑡 − 𝑎)/𝛽  kdyţ 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑎 + 𝛽 

0  v opačném případě 

𝐴 𝑡 = 
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 Nejčastěji pouţívaný je první fuzzy model, takzvaně Mamdant jazykový fuzzy model. 

Pro odvození jednotlivých kroků jsou celkové výsledky fuzzy hodnotami. Tyto výsledky by 

měly být defuzzifikovány k získání konečných (přímých) výstupů. Defuzzifikace se provádí 

podle funkcí příslušnosti výstupní proměnné. Zde také existují různé algoritmy, a to: těţiště, 

jedno-četné těţiště, střed plochy, nejvíce vlevo maximum, nejvíce vpravo maximum. Mezi 

nejoblíbenější z algoritmů patří technika těţiště. Tento bod nalezneme u svislé čáry souhrnu 

souboru ve dvou stejně velkých částech. Matematicky je těţiště vyjádřeno jako [12]: 

 

𝐶𝑂𝐺 =
 𝜇𝐴   𝑋 𝑥𝑑𝑥
𝑏
𝑎

 𝜇𝐴
𝑏
𝑎

 𝑋 𝑥𝑑𝑥
        (11) 

 

Defuzzifikační metoda těţiště najde bod představující těţiště fuzzy mnoţiny A na intervalu 

𝑎𝑏. [12] 

 V navrhovaném postupu fuzzy logiky se fuzzy pravidlo pouţívá k hodnocení moţných 

příčin zjištěných v rámci FMEA metody, coţ by mohlo mít stejné hodnoty RPN, ale odlišné 

rizikové dopady. Přístup pak rozšiřuje moţnou analýzu váhových faktorů (výskyt, význam, 

odhalitelnost) za pomocí defuzzifikace z jazykového hlediska. [12, 15] 
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Aplikace fuzzy FMEA metody na konkrétním příkladě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Proces nákupu zdravotnických zařízení [12] 
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 Metoda FMEA zaloţena na přístupu fuzzy logiky byla aplikovaná v nemocnici 

nákupního oddělení. Cílem studie bylo zlepšit proces nákupu nemocnice (obr. 4) zkoumáním 

samotného procesu a stanovením opatření, která sníţí čas na zadávání zakázek, náklady a 

odstraní zbytečnou práci. Zkoumaný proces nákupu zdravotnických potřeb s tedy danými 

způsoby poruch, které mohou nastat a s jejich účinky, příčinami byly identifikovány 

technikou brainstorming. Výstupy tohoto brainstormingu, lze vidět v tabulce 13. Neexistuje 

ţádná pravidelná kontrola poruch nad procesem. V této studii byly všechny rizikové faktory 

stanoveny na základě odborného stanoviska, protoţe nebylo dostatek údajů o samotných 

rizikových faktorech. [12] 

Tabulka 13 – Pravděpodobnost poruchy, efekty a příčiny selhání [12] 

Číslo 

procesu 

Číslo Režim selhání Vliv poruchy Příčina poruchy 

1 1 Pozdě stanovená potřeba Delší doba zadávání 

zakázek 

Materiály 

zapomenuty při 

transakci 

2 Chybějící identifikace Delší pracovní doba Nelze provést odhad 

roční spotřeby 

3 Špatně vyplněný kupní 

formulář 

Delší pracovní doba Špatný výkon 

zaměstnanců 

4 Pozdě dodány technické 

specifikace a formulář 

ţádostí 

Delší pracovní doba Čekání na technickou 

specifikaci 

2 5 Špatná identifikace Malé alergie např. přes 

pacienta 

Nedostatek znalostí o 

výrobě 

6 Nepřípustné substance 

pro konkurenci a 

porušení pravidel 

Nárůst nákladu nebo 

prodlouţení času 

Technické vlastnosti 

výrobku nejsou 

známy na trhu 

3 7 Špatná příprava 

přibliţných nákladů 

Nárůst nákladu nebo 

prodlouţení času 

Technické 

specifikace nebyly 

zaslány firmě 

8 Dlouhá doba Delší pracovní doba Firmy reagují pozdě 

nebo bez odpovědi 

4 9 Nesprávně vyřízené 

výběrové řízení 

Administrativní trest Nesprávný výpočet 
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/zřídka prodlouţená 

lhůta 

přibliţných nákladů 

nebo nejsou známy 

vlastnosti produkt 

5 10 Chybějící nebo špatný 

úvod administrativních 

předpisů 

Zrušen smlouvy nebo 

problém při vykonání 

práce 

Nedostatek znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

11 Zakazující definice pro 

konkurenci a přestupek 

proti předpisům 

Zrušení smlouvy a 

zvýšení nákladů 

Nedostatek znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

6, 13 12 Souhlas k práci bez 

kompenzace 

Administrativní trest 

/Zrušení smlouvy 

Není zaškrtnut stav 

příspěvku 

7 13 Pozdní zavedení Smlouva bude zrušena Nedostatek znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

14 Chybějící číslo Smlouva bude zrušena Nedostatek znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

8 15 Chybějící informace Smlouva bude zrušena Nedostatek znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

16 Konfliktní výroky u 

zadávání dokumentace 

Smlouva bude zrušena Nedostatek znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

17 Málo času Smlouva bude zrušena Nedostatek znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

11 18 Nesprávné posouzení Smlouva bude zrušena 

nebo proběhne 

nápravné opatření 

Vyšetření podle 

konkrétních kritérií 

19 Pozdější rozhodnutí Delší pracovní doba Dlouhé trvání vzorků 

12 20 Nedostatečné hlášení Delší pracovní doba Nedostatek znalostí 

zaměstnanců 

21 Pozdní oznámení Delší pracovní doba Nedostatek znalostí 
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zaměstnanců 

14 22 Ţádné přiřazení znalce Delší pracovní doba / 

prodlouţená léčba 

Standardní materiál 

není potřeba 

specialistů 

15 23 Neadekvátní výzkum Nárůst nákladů Materiál není 

v dostatečném počtu 

nebo krátká dodací 

lhůta 

16 24 Dlouhá doba Delší pracovní doba Prodlouţení fáze u 

vyšetření vzorků 

17 25 Nedosaţené objednávky 

dodavatele 

Delší pracovní doba Dodavatelský fax 

vadný nebo vytíţen 

26 Pozdní objednávky Delší pracovní doba Nesprávné řízení 

zásob 

27 Přijetí neshodného 

výrobku 

Léčba alergických a 

drobných problémů má 

být prodlouţena 

Členům komise 

nemá být přiděleno 

více času vzhledem k 

vytíţenosti 

28 Pozdní schůze lékařské 

komise 

Delší pracovní doba Oficiální povinností 

nemá být léčba 
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 K výpočtu hodnot RPN byl pouţit softwarový program Fuzzy Logic Toolbox. Model 

byl zaloţen na metodě FMEA, která má tři vstupy a jednu výstupní veličinu (obrázek 5). 

Hodnota RPN se vypočetla, jako součin tři vstupních veličin. Hodnoty výskytu, významu a 

odhalitelnosti byly identifikovány pomocí znaleckých posudků a databáze 125 rozhodovacích 

pravidel, která byla navrţena podle všech moţných situaci. Níţe je uvedeno pár příkladů 

rozhodovacích pravidel [12]: 

 IF výskytu – ţádný, význam – ţádný, odhalitelnost – ţádný a RPN bez rizika 

 IF výskytu – ţádný, význam – střední, odhalitelnost – velmi silný a RPN je vysoce 

nízká 

 IF výskytu – velmi silný, význam – střední, odhalitelnost – velmi silný a RPN je 

vysoké 

 IF výskytu – velmi silný, význam – velmi silný, odhalitelnost – ţádný a RPN je 

vysoké. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Fuzzy FMEA model [12] 

 

 Byl pouţit Mamdani min / max způsob odvození mechanismu a výsledky byly 

defuzzifikovány. Pomocí klasického postupu metody FMEA bylo provedeno hodnocení 

poruchových stavů a výpočty jejich rizikových čísel jsou zaznamenány v tabulce 14. [12] 

RPN 

Výskyt 

Význam 

Odhalitelnost 
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Tabulka 14 – Vypočtené hodnoty RPN u jednotlivých poruch [12] 

Číslo Poruchy O 

(výskyt) 

S 

(význam) 

D 

(odhalitelnost) 

RPN 

1 Pozdě stanovená potřeba 6 8 9 432 

2 Chybějící identifikace 5 6 7 210 

3 Špatně vyplněný kupní 

formulář 

1 3 2 6 

4 Pozdě dodány technické 

specifikace a formulář ţádostí 

4 6 3 72 

5 Špatná identifikace 4 6 6 144 

6 Nepřípustné substance pro 

konkurenci a porušení pravidel 

3 6 5 90 

7 Špatná příprava přibliţných 

nákladů 

2 6 6 72 

8 Dlouhá doba 6 6 4 144 

9 Nesprávně vyřízené výběrové 

řízení 

1 4 7 28 

10 Chybějící nebo špatný úvod 

administrativních předpisů 

1 6 5 30 

11 Zakazující definice pro 

konkurenci a přestupek proti 

předpisům 

1 6 5 30 

12 Souhlas k práci bez 

kompenzace 

1 7 3 21 

13 Pozdní zavedení 1 6 1 6 

14 Chybějící číslo 1 6 1 6 

15 Chybějící informace 1 8 2 16 

16 Konfliktní výroky u zadávání 

dokumentace 

1 8 2 16 

17  Málo času 1 8 2 16 

18 Nesprávné posouzení 3 9 2 54 

19 Pozdější rozhodnutí 8 8 3 192 

20  Nedostatečné hlášení 1 6 2 12 

21 Pozdní oznámení 1 6 1 6 

22 Ţádné přiřazení znalce 1 7 2 14 

23 Neadekvátní výzkum 3 3 3 27 

24 Dlouhá doba 5 7 4 140 

25 Nedosaţené objednávky 

dodavatele 

2 6 4 48 

26 Pozdní objednávky 1 6 6 36 

27 Přijetí neshodného výrobku 1 5 6 30 

28 Pozdní schůze lékařské komise 4 5 2 40 
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 Pro výstupní proměnnou RPN je pouţitá 10 -ti úrovňová funkce trojúhelníku, která je 

rozdělena do 5 různých oblastí (Obr. 6 a obr. 7). V trojúhelníkové funkci je zastoupeno těchto 

pět dílčích oblastí: ţádná, slabá, střední, silná a velmi silná. Variabilní výstup RPN je 

rozdělen do deseti různých částí a to těchto: ţádná, velmi slabá, slabá, více slabá, méně 

střední, střední, více střední, méně silná, silná, velmi silná. [12] 

 

 

 

Obr. 6 – Graf znázorňující funkce příslušnosti [12] 

 

 

 

 

Obr. 7 -  Graf znázorňující výstupní 10 – ti úrovňovou veličinu funkce příslušnosti [12] 
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 Poruchy jsou v tabulce 15 sestupně roztříděny podle fuzzy RPN a porovnány s RPN 

v klasické metodě FMEA. Typy poruch, které obsahují stejnou hodnotu rizikového čísla 

(RPN) byly dále uspořádány podle hodnot výskytu, významu a odhalitelnosti. Bylo zjištěno, 

ţe průměrná hodnota fuzzy RPN je 3,98 (více slabý – méně střední). [12] 

Tabulka 15 – Sestupně setříděny fuzzy riziková čísla poruch [12] 

Číslo Poruchy RPN Setřídění Fuzzy 

RPN 

 Nové 

setřídění 

1 Pozdě stanovená potřeba 432 1 7,69 1 

2 Chybějící identifikace 210 2 7,69 2 

5 Špatná identifikace 144 4 6,5 3 

8 Dlouhá doba 144 5 6,5 4 

19 Pozdější rozhodnutí 192 3 5,49 5 

7 Špatná příprava přibliţných nákladů 72 8 5,49 6 

6 Nepřípustné substance pro konkurenci a 

porušení pravidel 

90 7 5,49 7 

25 Nedosaţené objednávky dodavatele 48 11 5,49 8 

4 Pozdě dodány technické specifikace a 

formulář ţádostí 

72 9 5,49 9 

18 Nesprávné posouzení 54 10 4,5 10 

24 Dlouhá doba 140 6 4,5 11 

28 Pozdní schůze lékařské komise 40 12 4,5 12 

15 Chybějící informace 16 20 3,39 13 

16 Konfliktní výroky u zadávání dokumentace 16 21 3,39 14 

17 Málo času 16 22 3,39 15 

12 Souhlas k práci bez kompenzace 21 19 3,39 16 

22 Ţádné přiřazení znalce 14 23 3,39 17 

9 Nesprávně vyřízené výběrové řízení 28 17 3,39 18 

10 Chybějící nebo špatný úvod administrativních 

předpisů 

30 14 2,5 19 

11 Zakazující definice pro konkurenci a 

přestupek proti předpisům 

30 15 2,5 20 

26 Pozdní objednávky 36 13 2,5 21 

20 Nedostatečné hlášení 12 24 2,5 22 

27 Přijetí neshodného výrobku 30 16 2,5 23 

23 Neadekvátní výzkum 27 18 2,5 24 

3 Špatně vyplněný kupní formulář 6 28 2,5 25 

13 Pozdní zavedení 6 25 1,46 26 

14 Chybějící číslo 6 26 1,46 27 

21 Pozdní oznámení 6 27 1,46 28 
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Vyhodnocení výsledků fuzzy FMEA  a moţné návrhy na zlepšení 

 Byla přijata nápravná opatření pro typy poruch, které mají úroveň rizika (méně střední 

nebo střední) tj. fuzzy RPN = 3,5 a větší). A tedy pro 8 z 28 poruch nebylo ţádné zlepšení 

navrţeno a naopak ve 20 příkladech bylo navrţeno moţné zlepšení (viz tabulka 16). Některá 

z těchto doporučení, které se týkaly zejména vytvoření lékařské databáze, další oblasti se 

týkají zaměstnanců, operací, komunikace. Dokumentace byla realizována postupně v průběhu 

činnosti. U zbývajících poruch bude provedeno zlepšení v budoucnu. Předpokládá se, ţe 

nákupy jiţ budou transparentnější a pro jejich dodavatele bude větší konkurence. 

 Výsledky naznačují, ţe pouţití fuzzy metody FMEA muţe vyřešit problémy, které 

vzniknou například z tradiční metody FMEA. Můţe efektivněji zjistit potenciální druhy 

poruch a jejich účinky. Pouţití přístupu fuzzy FMEA ukazuje, ţe můţe být nejen uţitečný u 

řízení procesů ale stejně tak i v řízení procesů ve výrobních odvětvích, odvětvích sluţeb. 

Tab. 16 – Doporučená nápravná opatření [12] 

Č. 

poruchy 

Porucha Příčina poruchy Fuzzy 

RPN 

Nápravná opatření Datum 

splatnosti 

1 Pozdě 

stanovená 

potřeba 

Materiály 

zapomenuty při 

transakci 

7,69 Vytvoření databáze 

pro lékařské dodávky 

01.06.2010 

2 Chybějící 

identifikace 

Nelze provést 

odhad roční 

spotřeby 

7,69 Vyhodnocení dat ze 

strany servisu a skladu 

01.05.2010 

5 Špatná 

identifikace 

Nedostatek 

znalostí o výrobě 

6,50 Vytvoření databáze 

pro lékařské dodávky 

01.06.2010 

8 Dlouhá doba Firmy reagují 

pozdě nebo bez 

odpovědi 

6,50 Publikace technických 

specifikací 

z předchozích nákupů 

na webových 

stránkách nemocnice 

01.06.2010 

19 Pozdější 

rozhodnutí 

Dlouhé trvání 

vzorků 

5,49 Vzorky vyţádat od 

uchazečů před datem 

podání nabídky 

Od 

prvního 

nákupu 

7 Špatná Technické 5,49 Publikace technických  
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příprava 

přibliţných 

nákladů 

specifikace 

nebyly zaslány 

firmě 

specifikací 

z předchozích nákupů 

na webových 

stránkách nemocnice 

6 Nepřípustné 

substance pro 

konkurenci a 

porušení 

pravidel 

Technické 

vlastnosti 

výrobku nejsou 

známy na trhu 

5,49 Vytvoření databáze 

pro lékařské dodávky 

01.06.2010 

25 Nedosaţené 

objednávky 

dodavatele 

Dodavatelský fax 

vadný nebo 

vytíţen 

5,49 Potvrdit telefonicky Na začátku 

provádění 

4 Pozdě 

dodány 

technické 

specifikace a 

formulář 

ţádostí 

Čekání na 

technickou 

specifikaci 

5,49 Vytvoření databáze 

pro lékařské dodávky 

01.06.2010 

18 Nesprávné 

posouzení 

Vyšetření podle 

konkrétních 

kritérií 

4,50 Nevhodný vzorek 

uchazeče bude 

doplněn informacemi 

Od 

prvního 

nákupu 

24 Dlouhá doba Prodlouţení fáze 

u vyšetření 

vzorků 

4,50 Nelze poţádat o 

soubor vzorků 

pouţívaných dříve 

Na začátku 

provádění 

28 Pozdní 

schůze 

lékařské 

komise 

Oficiální 

povinností nemá 

být léčba 

4,50 Jmenování osob v 

komisi 

Na začátku 

provádění 

15 Chybějící 

informace 

Nedostatek 

znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

3,39 Školení personálu Dokončen 

16 Konfliktní Nedostatek 3,39 Školení personálu Dokončen 
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výroky u 

zadávání 

dokumentace 

znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

17 Málo času Nedostatek 

znalostí a 

zkušeností 

zaměstnanců 

3,39 Školení personálu Dokončen 

12 Souhlas 

k práci bez 

kompenzace 

Není zaškrtnut 

stav příspěvku 

3,39 Zdravotnické 

prostředky musí být 

aktualizovány kaţdé 3 

měsíce, a v polovině 

roku musí proběhnout 

oznámení 

zaměstnancům 

01.03.2010 

22 Ţádné 

přiřazení 

znalce 

Standardní 

materiál není 

potřeba 

specialistů 

3,39 Jmenování odborníka 

alespoň pro kaţdý 

zdravotnický materiál 

Na začátku 

provádění 

20 Nedostatečné 

hlášení 

Nedostatek 

znalostí 

zaměstnanců 

2,50 Školení personálu Dokončen 

23 Neadekvátní 

výzkum 

Krátký doba 

spotřeby 

materiálu 

2,50 Volný vstup na 

webové stránky 

nemocnice 

01.06.2010 

21 Pozdní 

oznámení 

Nedostatek 

znalostí 

zaměstnanců 

1,46 Školení personálu Dokončen 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.4 Integrovaný přístup 

 Mnozí autoři popsali metodu FMEA pomocí integrovaných přístupů, kde patří i 

metoda DEMATEL a mnoho dalších. [21] 

2.4.1 Metodika DEMATEL 

 Autoři Chang a Cheng tvrdí, ţe kaţdá příčina selhání je přidělena jenom jednomu 

moţnému selhání reţimu, tak lze rizika získat přístupem DEMATEL. Byla navrţena obecná 

RPN metodika, která kombinuje váţené geometrické průměrování (OWGA) a přístup 

DEMATEL. Autoři se dále pokusili zkombinovat techniku intuitivní fuzzy mnoţiny (IFS) a 

přístupu DEMATEL k hodnocení rizika selhání a navrhli algoritmus, jeţ pouţívá váţený 

průměr operátoru (OWA) a přístupu DEMATEL. [10, 15] 

 

Popis metodiky DEMATEL [8] 

Párové srovnání stupnice můţe být určeno do čtyř úrovní, kde hodnota 0 – nemá vliv, 1 – 

nízký vliv, 2 – vysoký vliv, 3 – velmi vysoký vliv. 

Počáteční přímý vztah matice M je 𝑛 × 𝑛, která se získá párovým srovnáním z hlediska vlivů 

a směrů mezi kritérii, v kterém je  𝑚𝑖𝑗   označeno, tak ţe do jaké míry kritéria 𝐷𝑖  ovlivňuje 

kritérium 𝐷𝑗 . V souladu s tím jsou všechny hlavní diagonální prvky 𝑚𝑖𝑖   matice M nastaveny 

na nulu. 

 

Obr. 8 – Způsob výpočtu matice M [8] 

 

Nechť 𝑠 = max
𝑖

  𝑚𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1   .        (12) 

Normalizovaná přímá souvislost matice X můţe být získána pomocí následujícího vzorce: 

𝑋 =
𝑀

𝑠
.          (13) 

Celkový poměr matice T můţe být získat pomocí vzorce (14), ve kterém je 𝐼 označeno za 

matici identity. 

𝑇 = lim𝑘→∞ 𝑋 + 𝑋2+. . +𝑋𝑘 = 𝑋 𝐼 − 𝑋 −1     (14) 
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Nechť 𝑡𝑖𝑗  (i,j = 1, 2, … ,n) jsou prvky matice T; pak součet řádků a sloupců označeny jako𝑅𝑖  

a 𝐶𝑗  se mohou získat prostřednictvím těchto vzorců: 

𝐶𝑗 =  𝑡𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1        𝑗 = (1, 2, … . , 𝑛)       (15) 

𝑅𝑖 =  𝑡𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1        𝑖 =  1, 2, … . , 𝑛 .       (16) 

 

Postup metodiky DEMATEL je vysvětlen takto [8]: 

a) Tým návrhářů nebo rozhodnutí výrobce hodnotí vztah mezi souborem párových 

alternativ. V důsledku tohoto hodnocení matice M se získá analýzou vstupních dat. 

b) Prvky přímé relativní závaţnosti matice (DRSM) se získají rovnicí (13). Jedná se o 

normalizovanou verzi matice M. 

c) Prvky přímé a nepřímé relativní závaţnosti matice (DIRSM) se získají rovnicí (14). 

Matice se skládá e všech vztahů, včetně přímých a nepřímých vztahů mezi 

alternativami. 

d) Při pouţití hodnot 𝑅 + 𝐶 a 𝑅 − 𝐶, kde 𝐶 je součet sloupců a 𝑅 je součet řádků matice 

(DIRSM) je definován úroveň vlivů a úroveň vztahů. Hodnota 𝑅 − 𝐶 označuje 

závaţnost vlivů pro kaţdou alternativu. Podobně, hodnota 𝑅 + 𝐶 označuje stupeň 

vztahů mezi kaţdou alternativou navzájem. 

 

 Základní příklad metody DEMATEL je uveden níţe, kde počáteční přímý vztah 

matice M a odpovídající diagram je znázorněn na obrázku 9. Prvky přímé relativní závaţnosti 

matice (DRSM) se získají z rovnice (13) a jsou zobrazeny na obrázku 10. Prvky přímé a 

nepřímé relativní závaţnosti matice (DIRSM) jsou získány pomocí rovnice (14) a uvedeny na 

obrázku 11. V tomto případě jsou alternativy uspořádány v diskontním pořadí z hlediska 

hodnot uvedeny 𝑅 + 𝐶 a 𝑅 − 𝐶 v tabulce 17. [8] 

 

Aplikace navrhované metodiky DEMATEL 

Postup je rozdělen do osmi kroků a vysvětlen takto [8]: 

Krok 1. Seznam potenciálních druhů poruch. 

 Na starších datech a základě minulých zkušeností byl sestaven seznam potenciálních druhů 

poruch pro kaţdého člena hodnoceného rizika celého systému. 

Krok 2. Seznam moţných dopadů poruchových stavů 

Objevit selhání v systému a jaký typ poruchy to způsobuje. Zajistit uspořádání podle způsobů 

poruchy ve formuláři FMEA. Formulář je seznamem příčin vzniku reţimu poruch. 
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Krok 3. Určit váhy pro S, O, D. 

Odborníci týmu FMEA stanoví závaţnost selhání poruchy (S), pravděpodobnost selhání (O) a 

odhalitelnost selhání (D) odpovídajícími jazykovými proměnnými. 

Krok 4. Výpočet váhy OWGA 

 Pouţití vzorců 17 – 19 pro výpočet váhy OWGA. 

Váhový vektor se získá rovnicí (17): 

ln 𝑤𝑗 =
𝑗−1

𝑛−1
ln 𝑤𝑛 +

𝑛−𝑗

𝑛−1
ln 𝑤1 → 𝑤𝑗 =  𝑤1

𝑛−𝑗
𝑤𝑛

𝑗−1𝑛−1

          (17) 

 

a 𝑤𝑛 =
  𝑛−1 𝛼−𝑛 𝑤1+1

 𝑛−1 𝛼+1−𝑛𝑤1
          (18) 

 

pak 𝑤1  𝑛 − 1 𝛼 + 1 − 𝑛𝑤1 𝑛 =   𝑛 − 1 𝛼 𝑛 − 1 ∙    𝑛 − 1 𝛼 − 𝑛 𝑤1 + 1     (19) 

kde 𝑤 je váhový vektor, 𝑛 je počet atributu a 𝛼 je parametr situace. 

Optimální hodnota 𝑤1 by měla splňovat rovnici (19). Jakmile se získá 𝑤1, pak můţe být 

určena hodnota 𝑤𝑛  z rovnice (18) a ostatní váhy jsou získány z rovnice (17). Vzhledem 

k tomu, ţe operátor OWGA je zaloţen na operátoru OWA. Je tedy zřejmé, ţe váhový vektor 

𝑤 se získá stejnou metodou, která se pouţívá v případě operátoru OWA. 

Krok 5. Výpočet celkové hodnoty váhy OWGA 

Dle kroku 3 a 4 a pouţití rovnice (20) vypočteme agregované hodnoty váhy OWGA. 

  

𝑓 𝑎1,𝑎2, … , 𝑎𝑛  𝑏
𝑗

𝑤𝑗𝑛
𝑗=1          (20) 

kde 𝑏𝑗  je 𝑗 −tý největší prvek souboru 𝑛 agregovaných objektů 𝑎1,𝑎2, … , 𝑎𝑛  a 𝑏1 ≽ 𝑏2 ≽

⋯ ≽ 𝑏𝑛 .  Hodnota funkce 𝑓 𝑎1,𝑎2, . . , 𝑎𝑛  určuje celkové hodnoty argumentů, 𝑎1, 𝑎2, . . , 𝑎𝑛 . 

Proto váhy hodnoty 𝑤𝑗  OWA nejsou spojeny s konkrétní hodnotou 𝑎𝑗 , spíše jsou spojeny 

s pořadovým umístěním hodnoty 𝑏𝑗 . 

Krok 6. Postup DEMATEL 

a) vyhodnocení vztahů mezi sadami párových alternativ, 

b) získat prvky z matice (DRSM) podle rovnice (13), 

c) získat prvky z matice (DIRSM) podle rovnice (14), 

d) výpočet hodnot 𝑅 + 𝐶 a 𝑅 − 𝐶. 

Krok 7. Stanovení pořadí priorit podle hodnoceného rizika selhání 
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Výsledek výpočtu hodnot 𝑅 − 𝐶 byl setříděný od největší k nejmenší, který bere příčinu 

selhání z rizikového pořadí. 

Krok 8. Analýza výsledků a návrh opatření 

Výsledky z kroku 7 byly analyzovány, aby se stanovilo přípustné řešení. 

 

Obr. 9 – Typický diagram a odpovídající počáteční přímý vztah matice M [8] 

 

 

Obr. 10 – Odpovídající matice (DRSM) [8] 

 

Obr. 11 – Odpovídající matice (DIRSM) [8] 

 

Tab. 17 – Priorizace alternativ v metodě DEMATEL [8] 

Pořadí R Pořadí C Pořadí 𝑅 + 𝐶 Pořadí 𝑅 − 𝐶 

B 1, 4412 D 1,8824 D 2,4118 B 1,4412 

C 0,7647 C 1,1647 C 1,9294 E 0,7118 

E 0,7118 A 0,4000 B 1,4412 A -0,4000 

D 0,5294 B 0 E 0,7118 C -0,4000 

A 0 E 0 A 0,4000 D -1,3530 
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2.5 Ostatní přístupy 

 Autoři Rhee a Ishii představili metodu FMEA zaloţenou na základě ţivotních nákladů. 

Ţivotní náklady na bázi FMEA byly vyuţity pro porovnání a výběr alternativ návrhu, coţ 

můţe eliminovat celkové náklady ţivotního cyklu specifického systému. Simulace Monte 

Carlo byla pouţita v metodě FMEA a byla zaloţena na nákladech, které odpovídají za 

nejistoty v  času komplexních modelů. [19] 

 Metoda navrţena autory Bevilacqua, Braglia a Gabbrielli je zaloţena na integraci mezi 

modifikovaným FMECA a simulací Monte Carlo. Upravené rizikové číslo závisí na váţeném 

součtu šesti parametrů (bezpečnost, důleţitost stroje pro proces, náklady na údrţbu, četnost 

poruch, délka prostoje a provozní podmínky) vynásobené sedmým aspektem (obtíţnost 

přístupu ke stroji). Relativní význam šesti parametrů byl posouzen prostřednictvím párového 

srovnání. [1] 

Monte Carlo je stochastická metoda, která vyuţívá pseudonáhodných čísel pro simulaci 

systému. Počátky metody spadají jiţ do 40. let minulého století. Metoda je spojená s jménem 

J. von Neumanna, který pouţil simulaci Monte Carlo v oblasti přírodních věd. Podstatou této 

metody je generování velkého počtu, řádově tisíců budoucích situací (scénářů) a propočet 

zvolených kritérií hodnocení pro kaţdý scénář. Propočet pak umoţňuje stanovit rozdělení 

pravděpodobnosti těchto kritérií i číselné charakteristiky rizika pro jednotlivé posuzované 

projekty. [3] 

 Také byl navrţen autorem Shahin přístup ke zvýšení FMEA schopnosti za pomocí 

integrace s modelem Kano, který je zaloţen na konceptu kvality pro zákazníka a poskytuje 

jasné hodnocení, které rozlišuje mezi nutnými a poţadovanými poţadavky. Přístup byl 

zaloţen na závaţnosti a RPN přes klasifikaci přísnosti vnímání zákazníků, jeţ podporuje 

nelineární vztah mezi frekvencí závaţností selhání. [15] 
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3 Srovnání popsaných pokročilých přístupů a klasické FMEA metody 

 Tradiční FMEA metoda pouţívá k vyhodnocení potenciální poruchové vady vyvolané 

určitou příčinou tzv. rizikové číslo. Rizikové číslo představuje součin příslušných bodových 

ohodnocení jednotlivých kriterií. Hodnoty rizikového čísla se mohou pohybovat v rámci 1-

1000. Toto číselné rozhraní rizikového čísla je poměrně velké a některých hodnot se nelze ani 

dopočítat a proto je téměř jasné, ţe samotný výpočet rizikového čísla má mnoho nedostatků. 

Z toho důvodu je práce věnována několika přístupům metody FMEA, do kterých spadá 

několik metod pro efektivnější vyuţití metody FMEA. Bylo vypozorování, ţe tradiční metoda 

FMEA je zaloţena na přímých vypočtených hodnotách RPN, které nejsou podpůrné a 

dostatečně robustní pro vyhodnocení selhání reţimů. Všechny navrţené přístupy jsou schopny 

řešit některé z nedostatků výpočtu hodnoty RPN, například fuzzy pravidlo zlepší přesnot 

analýzy selhání kritičnosti.  

 První popsanou metodou je FMECA, která patří do multi – kriteriálního 

rozhodovacího přístupu. Metoda FMECA hodnotí rizika moţných způsobů poruch, hodnotí 

kritičnost důsledků poruch a pravděpodobnosti způsobů poruch. Kritičnost se vyhodnocuje 

výpočtem čísla kritičnosti (CN) reţimu selhání pro kaţdou poloţku selhání a výpočtem 

rizikového čísla (RPN), který vyuţívá k hodnocení svých kritérií jazykové termíny pro 

vhodné zařazení číselných hodnot. Metoda MAFMA také spadá do prvního přístupu, jako 

metoda FMECA. Metoda MAFMA se snaţí získat pořadí příčin poruch, které zahrnují 

několik typů informací. S pouţitím techniky AHP můţeme uspořádat kritické aspekty 

problému do hierarchické struktury. Technika je zaloţena na indexu důslednosti (CI) a 

hodnotě 𝐼𝑅 , která rozhoduje o přijatelnosti hodnoty. Do kategorie prvního přístupů spadá i 

metoda ME- MCDM, která je schopna se vypořádat s informacemi kvalitativních měřítek bez 

pouţití umělé číselné stupnice. Vyuţívá fuzzy mnoţiny a pro vyhodnocení kaţdého kritéria 

pro určitý druh poruchy pracuje s maximální hodnotou rizika prioritního kódu (RPC). 

 Druhým z uvedených přístupů byl přístup matematického programování, do kterého 

patří metoda DEA. Metoda je velmi sloţitá a není schopna vytvořit úplné pořadí druhů 

poruch. Metoda DEA své rizikové faktory formuluje pomocí fuzzy mnoţin. Váhy faktorů jsou 

určeny prostřednictvím modelu DEA. Metoda pak měří minimální a maximální rizika dílčích 

způsobů selhání, které byly vypočteny geometrickým průměrem. 

 Fuzzy logika patří do třetího z popsaných přístupů umělé inteligence, kde jsou 

rizikové faktory pomocí funkce příslušnosti fuzzifikovány v kaţdé vstupní třídě. Výsledné 

fuzzy vstupy jsou hodnoceny ve fuzzy inferenci, která pouţívá pravidla k hodnocení moţných 
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příčin zjištěných v rámci metody FMEA a operace fuzzy logiky, kterými se určuje míra 

rizikovosti selhání. Rozlišujeme moţnou analýzu váhových faktorů z jazykového hlediska za 

pomocí defuzzifikace. Výsledky z uvedeného příkladu ukazují, ţe pouţití fuzzy FMEA 

metody mohou vyřešit problémy, které vznikly z klasické metody FMEA. Pouţití fuzzy 

logiky můţe efektivněji zajistit potenciální druhy poruch a jejich účinky. 

Ve srovnání s tradiční metodou FMEA poskytuje fuzzy pouţití následující výhody [15]: 

 kvalitativní nebo nepřesné data mohou být pouţity stejně tak jako kvantitativní data 

v posouzení rizika, 

 pruţnější a realistický způsob kombinování hodnot jednotlivých kritérií, 

 funkce hodnocení rizika selhání jsou přizpůsobeny v závislosti na chování procesu 

výrobku, 

 fuzzy pravidla mohou lépe začlenit hodnocení odborníků v analýze FMEA a tak 

značně sníţit náklady na realizaci produktu. 

Oproti tomu fuzzy inference trpí několika omezeními: 

 obtíţné definování vhodných příslušností funkce pro rizikové faktory a priority rizik, 

 jakákoliv změna jazykových podmínek bude vyţadovat opětovné získání příslušnosti 

funkcí členů (např.:definování odhalitelnosti 5 jazykových podmínek kritérií místo 7), 

 fuzzy RPN model má velké mnoţství pravidel (čím větší počet pravidel, tím lepší 

přesnost předvídat fuzzy RPN model), 

 samotné stanovení fuzzy pravidel není snadný úkol. 

 

 Čtvrtý z přístupů je integrovaný přístup, do kterého patří například metoda 

DEMATEL. Metoda kombinuje váţené geometrické průměrování (OWGA) a metodiku 

DEMATEL. Metodika je zaloţena na matici prvků, které se získají párovým srovnáním 

z hlediska vlivů a směrů mezi jednotlivými kritérii. Pořadí příčin rizikového selhání se 

vyhodnocuje pomocí setříděných hodnot výpočtu R-C. 

 Posledním z popsaných přístupů je kategorie ostatní přístupy, kde patří metoda 

zaloţena na integraci mezi FMECA metodou a simulací Monte Carlo. Simulace Monte Carlo 

má za cíl vygenerovat všechny moţné situace kritérií a udělat tak propočet, který umoţňuje 

stanovit rozdělení pravděpodobnosti těchto kritérií i číselné charakteristiky rizika pro 

jednotlivé posuzované projekty. 

 Počet vyuţití alternativních přístupů bude nadále růst kvůli důleţitosti metody FMEA 

pro zlepšení spolehlivosti systému. 
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Návrhy a moţné doporučení: 

 Je zapotřebí rozdělit některé z rizikových kritérií, aby se sníţila jejich nejasnost a 

přidat tak další rizikové faktory pro určení rizika reţimu selhání (například závaţnost lze 

rozdělit na tři sub-kritické faktory: škoda, výroba a náklady na údrţbu). 

 Posouzení váhy rizikových kritérií hraje zásadní roli v analýze kritičnosti, protoţe má 

značný vliv na pořadí druhů poruch. Nejvíce pouţívaná je subjektivní AHP technika, protoţe 

u objektivních metod hodnotící váhy se hodnotí relativně význam, aniţ by se rozhodlo podle 

výrobců. 
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ZÁVĚR 

 Vzhledem k nevýhodám klasické metody FMEA a nedostatků výpočtů rizikového 

čísla bylo nastíněno mnoho přístupů pro stanovení poruchových stavů, jejichţ cílem je přesné 

a robustně vyhodnotit moţná rizika selhání. 

  V diplomové práci byl zpracován přehled z literatury o některých alternativních 

přístupech pro hodnocení rizik metody FMEA. Alternativní přístupy řeší problémy a snaţí se 

zlepšit účinnost klasické metody FMEA. Bylo zjištěno, ţe klasická FMEA zaloţena na 

výpočtu rizikového čísla RPN nepodporuje dostatečně priority pořadí poruchových stavů. 

Například různé kombinace rizikových kritérií (význam, výskyt, odhalitelnost) mohou vést 

k tomu, ţe rizikové číslo můţe nabývat i totoţných hodnot. Alternativní přístupy byly 

navrţeny proto, aby překonali nedostatky vyskytující se v klasické FMEA metodě. Nejvíce 

pouţívaný je fuzzy systém pravidel, rozšířená metoda FMECA, metoda AHP a metodika 

DEMATEL, které jsem ve své práci pospala a jejich postup vyuţití byl uveden na konkrétních 

příkladech. 

 Poslední část diplomové práce je věnována srovnání vybraných pokročilých přístupů 

metody FMEA a jejich metod s klasickou metodou FMEA. 
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      c) Hodnocení p-osti odhalení vady u FMEA návrhu produktu. [18] 
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     b) Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady u FMEA procesu, 

     c) Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady u FMEA procesu. [18] 
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Příloha 1 – Formulář pro záznam výsledků analýzy FMEA návrhu produktu [17]  
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Následek Kritéria významu následku Hodnocení 

Kritický – bez 

výstrahy 

Velmi vysoké hodnocení významu, kdy vada bez výstrahy 

ohroţuje bezpečný provoz vozidla a/nebo znamená nesplnění 

závazného předpisu. 

10 

Kritický – 

s výstrahou 

Velmi vysoké hodnocení významu, kdy vada s výstrahou 

ohroţuje bezpečný provoz vozidla a/nebo znamená nesplnění 

závazného předpisu. 

9 

Velmi váţný Vozidlo / prvek nefunkční se ztrátou hlavní funkce. 8 

Váţný Vozidlo / prvek funkční, ale se sníţenou výkonností. Zákazník 

velmi nespokojen. 

7 

Střední Vozidlo / prvek funkční, ale části zajišťující pohodlí 

nefungují. Zákazník nespokojen. 

6 

Nízký Vozidlo / prvek funkční, ale části zajišťující pohodlí fungují 

se sníţenou výkonností. Zákazník poněkud nespokojen. 

5 

Velmi nízký Ozdobné nebo tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamená 

většina zákazníků (přes 75%). 

4 

Nepatrný Ozdobné nebo tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamená 

50 % zákazníků. 

3 

Zanedbatelný Ozdobné nebo tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamenají 

nároční zákazníci (méně neţ 25%). 

2 

Ţádný Ţádný následek. 1 

 

Příloha 2 a) – Hodnocení významu vady při FMEA návrhu produktu [18] 
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Pravděpodobnost výskytu vady Možný výskyt vad Hodnocení 

Velmi vysoká: neustálé vady ≥ 100 na tisíc vozidel/prvků 10 

50 na tisíc vozidel/prvků 9 

Vysoká: časté vady 20 na tisíc vozidel/prvků 8 

10 na tisíc vozidel/prvků 7 

Střední: občasné vady 5 na tisíc vozidel/prvků 6 

2 na tisíc vozidel/prvků 5 

1 na tisíc vozidel/prvků 4 

Nízká: poměrně málo vad 0,5 na tisíc vozidel/prvků 3 

0,1 na tisíc vozidel/prvků 2 

Vzdálená: vada je nepravděpodobná ≤ 0,01 na tisíc vozidel/prvků 1 

 

Příloha 2 b) – Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady při FMEA návrhu produktu [18] 
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Odhalitelnost Pravděpodobnost odhalení vady při posuzování 

návrhu produktu 

Hodnocení 

Absolutní nejistota Posuzování návrhu produktu neodhalí moţnou 

příčinu vady ani následnou vadu nebo se 

posuzování neprovádí. 

10 

Velmi 

nepravděpodobná 

Je velmi nepravděpodobné, ţe posuzování návrhu 

produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

9 

Nepravděpodobná Je nepravděpodobné, ţe posuzování návrhu 

produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

8 

Velmi nízká 

pravděpodobnost 

Velmi nízká pravděpodobnost, ţe posuzování 

návrhu produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

7 

Nízká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost, ţe posuzování návrhu 

produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

6 

Průměrná 

pravděpodobnost 

Průměrná pravděpodobnost, ţe posuzování návrhu 

produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

5 

Mírně nadprůměrná 

pravděpodobnost 

Mírně nadprůměrná, ţe posuzování návrhu 

produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

4 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká pravděpodobnost, ţe posuzování návrhu 

produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

3 

Velmi vysoká 

pravděpodobnost 

Velmi vysoká moţnost, ţe posuzování návrhu 

výrobku odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

2 

Téměř jistota Posuzování návrhu produktu téměř jistě odhalí 

moţnou příčinu vady nebo následnou vadu. 

1 

 

Příloha 2 c) – Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady při FMEA návrhu produktu [18] 
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Následek Význam následku Hodnoc

ení Dopad na zákazníka Dopad na výrobu / 

montáž 

Nebezpečný – 

bez výstrahy 

Velmi vysoké hodnocení významu, 

kdy vada bez výstrahy ohroţuje 

bezpečný provoz vozidla a / nebo 

znamená nesplnění závazného 

předpisu. 

Nebo můţe bez výstrahy 

ohrozit pracovníka 

obsluhy (stroj nebo 

sestavu). 

10 

Nebezpečný – 

s výstrahou 

Velmi vysoké hodnocení významu, 

kdy vada s výstrahou ohroţuje 

bezpečný provoz vozidla a / nebo 

znamená nesplnění závazného 

předpisu. 

Nebo můţe s výstrahou 

ohrozit pracovníka 

obsluhy (stroj nebo 

sestavu). 

9 

Velmi vysoký Vozidlo / prvek nefunkční se 

ztrátou hlavní funkce. 

Nebo se musí na 100% 

produktů šrotovat nebo se 

musí vozidlo / prvek 

opravit v dílně za dobu 

delší neţ hodina. 

8 

Vysoký Vozidlo / prvek funkční, ale se 

sníţenou výkonností. Zákazník 

velmi nespokojen. 

Nebo se musí produkt 

třídit a část (méně neţ 

100%) šrotovat nebo se 

musí vozidlo / prvek 

opravit v dílně za dobu od 

0,5 do 1 hodiny. 

7 

Střední Vozidlo / prvek funkční, ale části 

zajišťující pohodlí nefungují. 

Zákazník nespokojen. 

Nebo se musí část (méně 

neţ 100%) produktu 

šrotovat bez třídění nebo 

se musí vozidlo / prvek 

opravit v dílně za dobu 

kratší neţ 0,5 hodiny. 

6 

Nízký Vozidlo / prvek funkční, ale části 

zajišťující pohodlí fungují se 

sníţenou výkonností. Zákazník 

Nebo se musí 100% 

produktů přetřídit bez 

šrotování část (méně neţ 

5 
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poněkud nespokojen. 100%) se musí 

přepracovat mimo linku, 

ale nemusí jít do 

opravárenské dílny) 

Velmi nízký Ozdobné nebo tlumící prvky 

neodpovídají. Vadu zaznamená 

většina zákazníků (přes 75 %). 

Nebo se musí produkty 

přetřídit a část (méně neţ 

100%) se musí 

přepracovat. 

4 

Malý Ozdobné nebo tlumicí prvky 

neodpovídají. Vadu zaznamená 

50% zákazníků. 

Nebo se musí část (méně 

neţ 100%) produktů 

přepracovat (bez 

šrotování) na lince, ale 

mimo normální pozici. 

3 

Velmi malý Ozdobné nebo tlumící prvky 

neodpovídají. Vadu zaznamenají 

nároční zákazníci (méně neţ 25%). 

Nebo se musí část (méně 

neţ 100%) produktů 

přepracovat (bez 

šrotování) na lince a na 

normální pozici. 

2 

Ţádný Ţádný následek. Nebo nepatrná obtíţ 

v operaci nebo pro 

operátora nebo ţádný 

dopad. 

1 

 

Příloha 3 a) - Hodnocení významu vady při FMEA procesu [18] 
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Pravděpodobnost 

výskytu vady 

Možný výskyt vady 𝑷𝒑𝒌 Hodnocení 

Velmi vysoká: 

neustálé vady 

≥ 100 na tisíc kusů < 0.55 10 

50 na tisíc kusů ≥ 0.55 9 

Vysoká: časté vady 20 na tisíc kusů ≥ 0.78 8 

10 na tisíc kusů ≥ 0.86 7 

Průměrná: občasné 

vady 

5 na tisíc kusů ≥ 0.94 6 

2 na tisíc kusů ≥ 1.00 5 

1 na tisíc kusů ≥ 1.10 4 

Nízká: poměrně málo 

vad 

0,5 na tisíc kusů ≥ 1.20 3 

0,1 na tisíc kusů ≥ 1.30 2 

Vzácná: vada 

nepravděpodobná 

≤ 0,01 na tisíc kusů ≥ 1.67 1 

 

Příloha 3 b) -  Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady u FMEA procesu [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Odhalení Kritéria Druh 

kontroly 

Rozsah Hodn

ocení 

A B C 

Téměř 

nemoţné 

Jistota, ţe vada nebude 

odhalena. 

  X Nedá se odhalit nebo se 

nekontroluje 

10 

Velmi 

nepravděp

odobné 

Nástroj kontroly vadu 

pravděpodobnosti neodhalí. 

  X Kontrola se provádí jen 

nepřímo nebo namátkově 

9 

Nepravdě

podobné 

Nástroj kontroly mají malou 

šanci vadu odhalit. 

  X Kontrola se provádí jen 

vizuálně. 

8 

Velmi 

nízká 

pravděpod

obnost 

Nástroje kontroly mají 

malou šanci vadu odhalit. 

  X Provádí se dvojnásobná 

vizuální kontrola. 

7 

Nízká 

pravděpod

obnost 

Nástroje kontroly mohou 

vadu odhalit. 

 X X Kontrola se provádí 

pomocí diagramu (např. 

SPC) 

6 

Průměrná 

pravděpod

obnost 

Nástroje kontroly mohou 

vadu odhalit 

 X  Kontrola se opírá o měření 

nebo 100% kontrolu 

kalibrem, kdyţ součásti 

opustily práci. 

5 

Mírně 

nadprůmě

rná p-ost 

Nástroje kontroly mají 

dobrou šanci vadu odhalit. 

X X  Odhalování vad v násled. 

operacích nebo kontrola 

kalibrem prováděná po 

seřízení a kontrola 1. kusu. 

4 

Vysoká 

pravděpod

obnost 

Nástroje kontroly mají 

dobrou šanci vadu odhalit. 

X X  Odhalení vad na pracovišti 

nebo na násled. operacích 

vícenás. přejímkami: při 

dodání, výběru. Nedají se 

převzít neshodné součásti. 

3 

Velmi 

vysoká p-

ost 

Nástroje kontroly téměř jistě 

vadu odhalí. 

X X  Odhalení vad na pracovišti 

(automatické měření 

s autom. pozastavením). 

2 
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Nemůţe propustit 

neshodné díly 

Téměř 

jistota 

Nástroje kontroly téměř jistě 

vadu odhalení. 

X   Neshodné součásti se 

nedají vyrobit, protoţe 

prvek byl proti vzniku vad 

zajištěn. 

1 

 

A = zajištěno proti chybám; B = kontrola kalibrem; C = ruční kontrola 

 

Příloha 3 c) -  Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady u FMEA procesu [18] 

 


