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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá využitím metody FMEA při zlepšování vybraných procesů. 

Hlavní pozornost je věnována procesu šroubování v automobilovém průmyslu při výrobě 

audio čočky. 

Práce se zabývá popisem metody FMEA, její historií a výhodami. Dále jsou uvedeny postupy 

k využití této techniky při návrhu produktu nebo procesu a hodnotící tabulky. 

Hlavním cílem této práce je ve spolupráci s firmou Bang & Olufsen s.r.o. pod vedením 

manažera kvality Ing. Petra Galíka analyzovat současný stav procesu šroubování a navrhnout 

případná opatření vedoucí ke zlepšení procesu. 

Klíčová slova: FMEA, neshoda, proces, produkt. 

 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the use of FMEA in improving the selection process. The main 

attention is paid to the process of screwing in the automotive industry in the production of 

audio lenses. 

The thesis describes a method FMEA, its history and benefits. The following are procedures 

for the use of this technology in product design or process and evaluation table. 

The main objective of this work is in collaboration with Bang & Olufsen s.r.o. under the 

leadership of the Quality Manager Ing. Petra Galik analyze the current state of the process of 

screwing and suggest possible measures to improve the process. 

Keywords: FMEA, disagreement, process, product. 

  



 

 

Seznam zkratek: 

FMEA – Analýza možných způsobů a důsledků vad 

FMECA – Analýza způsobů, důsledků vad a kritičnost poruch 

PFMEA – FMEA návrhu procesu 

DFMEA – FMEA návrhu produktu 

Z – Závažnost 

V – Výskyt 

O – Odhalitelnost 

RPN – Rizikové číslo 

NASA – Americký úřad pro letectví a vesmír 

USA – Spojené státy Americké 

B&O – Bang & Olufsen  
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ÚVOD 

 

Tématem této bakalářské práce je využití metody FMEA při zlepšování vybraných procesů ve 

společnosti Bang & Olufsen s.r.o., která se zabývá výrobou vysoce kvalitní elektroniky, jako 

jsou např. akustické produkty, audio produkty a telefony hlavně pro automobilový průmysl, 

ale také pro odvětví služeb (luxusní hotely a restaurace), až po běžné zákazníky. 

Nekvalitní produkt se k odběrateli nedostane, nicméně během výroby se objevují interní 

neshody, které zvyšují náklady na výrobu. Proto musí organizace neustále vnímat nové trendy 

a novinky, investovat do nových pokrokových technologií, které budou zjednodušovat výrobu 

a snižovat cenu výrobku.  

 Metoda FMEA je jednou z mnoha aktivit, která pomáhá k identifikaci slabých míst v rané 

fázi plánování produktů a procesů. Na rozdíl od mnoha vylepšených kvalitativních nástrojů 

FMEA nevyžaduje složité statistické metody, ale přesto může pro firmu přinést významné 

úspory. Patří mezi typické techniky štíhlé výroby, kterými jsou dále např. Kaizen, 5proč nebo 

Ishikawa. Zkušenosti ukazují, že díky používání této metody lze odhalit 70 – 90 % možných 

neshod. 

 

Obrázek 1 Pohled na administrativní a výrobní centrum. 
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1 Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failture Mode and Effect Analysis) je jednou ze základních preventivních 

metod managementu kvality a je důležitou součástí přezkoumání návrhu, která je založená na 

týmové analýze možností vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a 

návrhu a realizaci preventivních opatření vedoucích k zlepšení jakosti návrhu[1]. Její aplikací 

lze odhalit až 90 % možných neshod[4]. Jedním z nejdůležitějších hledisek úspěšné realizace 

FMEA je včasnost. To znamená, že musí být akce „ před danou událostí“, nikoliv činnost „po 

dané události“[6]. FMEA patří mezi typické techniky štíhlé výroby, kterými jsou dále např. 

Kaizen, 5proč, Ishikawa nebo 8D. 

Metoda FMEA byla vyvinuta v 60. letech v USA. Původně byla sestrojena pro analýzy 

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

a jadernou energetiku. Velmi brzy se však začala využívat k prevenci výskytu neshod 

v dalších oblastech, přičemž k největšímu rozšíření došlo zejména v automobilovém průmyslu 

[2]. Poprvé se metoda FMEA v automobilovém průmyslu objevila v sedmdesátých letech ve 

společnosti Ford. Důvodem prvního použití byla špatná kvalita projektu Ford Pinto. 

Například v konceptu Volkswagen se běžně uplatňuje od roku 1984[2, 5]. I když byla 

původně vyvinuta pro vojenské účely, metoda FMEA je nyní značně používaná v různých 

průmyslových odvětvích, včetně polovodičového zpracování, potravinářského průmyslu a 

zdravotní péče[5]. Na rozdíl od mnoha vylepšených kvalitativních nástrojů FMEA nevyžaduje 

složité statistické metody, přesto může pro firmu přinést významné úspory[3].  

V českém ekvivalentu internacionální normy věnované technice FMEA se anglický název 

překládá jako „Analýza způsobů a důsledků poruch“, častěji se však užívá volný překlad 

„Analýza možností vzniku vad a jejich následků“. 

Internacionální norma připisována metodě FMEA popisuje dvě alternativy metody; metodu 

FMEA – „analýzu způsobů a důsledků poruch“ a její rozšířenou podobu metodu FMECA – 

„analýzu způsobů a důsledků a kritičnost poruch“. U metody FMECA je doplněno hodnocení 

kritičnosti důsledků poruch a pravděpodobnosti způsobů poruch a celková kritičnost se na 

základě těchto dvou kritérií vyhodnocuje v tzv. grafu kritičnosti [2].  

V praxi se uplatňují normy především podle metodiky amerických výrobců QS-9000: FMEA 

nebo podle metodiky německého sdružení automobilového průmyslu VDA 4.2, jejichž 

principy se prakticky neliší[1].  
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1.1 Výhody metody FMEA 

Metoda FMEA se používá zejména pro nové nebo inovované produkty nebo procesy, avšak 

lze ji aplikovat i na stávající produkty a procesy. FMEA je metodou, kterou je potřeba 

aplikovat v týmu, neboť její výhodou je právě využití znalostí a zkušeností celé řady 

odborníků. V týmu by měli mít své zastoupení pracovníci vývoje, technologie, výroby, 

zkušeben, útvaru řízení jakosti, servisu a další. [2] 

Výhody lze tedy shrnout takto: 

 Systémový přístup k prevenci nízké jakosti. 

 Určení priorit opatření na základě kvantifikace rizika možných vad. 

 Optimalizace návrhu, vedoucí ke snížení počtu změn ve fázi realizace. 

 Vytváření cenné informační databáze o produktu či procesu. 

 Minimální náklady na provedení v porovnání s náklady, které by mohly vzniknout při 

výskytu vad.  

 Zlepšuje kvalitu, spolehlivost a bezpečnost výrobku / procesu. 

 Zlepšuje firemní image a konkurenceschopnost. 

 Zvýší spokojenost zákazníků. 

 Včasná identifikace a odstranění možných poruchových vztahu. 

 Klade důraz na prevenci problémů. 

 Snižuje možnost stejného druhu poruchy do budoucna. 

 Zkracuje dobu vývojových operací. [4,5] 

 

Krom těchto kladů metody FMEA je potřeba samostatně zdůraznit její výrazný psychologický 

efekt, který spočívá v posílení spoluzodpovědnosti širšího okruhu pracovníků za navrhovaný 

výrobek, či proces a ve zlepšené komunikaci mezi jednotlivými útvary. Používaní metody 

FMEA  je doporučováno normami řady ISO 9000 a je stále častěji požadováno zákazníky, 

kteří si takto ověřují, zda výrobce posoudil a vyhodnotil rizika, která mohou vést k selhání 

výrobku či procesu a provedl vše pro minimalizaci těchto rizik[2]. 
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2 Druhy FMEA  

Norma ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA) z roku 2007 po 15 letech nahradila normu ČSN IEC 812 z roku 

1992, která nebyla v praxi příliš využívána, protože již existovaly lépe propracované 

metodiky automobilového průmyslu. V normě jsou rozlišovány dvě metody: FMEA a 

FMECA. Toto rozlišování souvisí s historickým vývojem metody, kdy jako FMECA (Failure 

Mode and Effect Critical Analysis) byla označována analýza, při níž se oproti původní 

metodě FMEA vyhodnocovala míra rizika (tzv. kritičnost) možných vad. Vyhodnocování 

míry rizika je dnes již standardní součástí prakticky všech metodik, přesto se však téměř 

výhradně používá pouze označení FMEA.[7] 

2.1 Rozdělení FMEA 

Metodu FMEA můžeme rozdělit na několik různých druhů: 

1) FMEA systému 

Analyzuje systém a subsystém. Zaměřuje se na druhy vad, které jsou způsobeny 

nedostatky systému. 

2) FMEA návrhu 

Analyzuje výrobek dříve, než se začne s výrobou. Zaměřuje se na druhy vad 

způsobené nedostatky návrhu. 

3) FMEA procesu 

Analyzuje výrobní a montážní proces. Zaměřuje se na nedostatky procesu výroby 

nebo montáže. 

4) FMEA výrobku 

Analyzuje současně konstrukci i výrobní proces jako celek.  Často je řízená 

zákazníkem. 

5) FMEA servisu a služeb 

Analyzuje servis dříve, než se dostane k zákazníkovi. Je zaměřená na druhy vad, které 

jsou způsobeny nedostatky systému nebo procesu[10]. 
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2.2 Postup aplikace metody FMEA 

Průběh analýzy FMEA se zaznamenává do formuláře FMEA. Tento formulář by však neměl 

být pouze záznamem o jakosti, ale živým dokumentem dokládajícím soustavnou péči o 

zlepšování jakosti produkce. Součástí formuláře je hlavička, ve které jsou základní údaje o 

analyzovaném návrhu, odpovědných pracovnících a času provedení [2]. 

Aplikace metody FMEA probíhá v 5 krocích: 

1) Svolání týmu pro aplikaci FMEA. 

2) Volba objektu zjišťováni a zpracování jeho provozuschopného schématu. 

3) Analýza současného stavu. 

4) Navrhovaná opatření. 

5) Hodnocení rizik po realizaci opatření. 

V našem případě jsou nejdůležitější FMEA návrhu produktu a FMEA návrhu procesu, které si 

trochu podrobněji rozebereme. 

 Existují tři základní situace, pro které se FMEA vypracovává:  

1) Pro nové návrhy a procesy 

2) Pro změnu stávajícího návrhu a procesu  

3) Pro použití stávajícího návrhu a procesu v novém prostředí[10] 

2.3 FMEA návrhu produktu 

Analýza možných způsobů a důsledků poruch při návrhu produktu, označována také jako 

DFMEA, pomocí níž se zajištuje co nejlepší zkoumání návrhu výrobku s cílem již v etapě 

návrhu odhalit všechny možné nedostatky, které by navrhovaný výrobek mohl mít a ještě před 

jeho schválením realizovat opatření, která by tyto nedostatky odstranila[2,6]. 

Zkušenosti ukazují, že její použití je účelné zejména v těchto případech, kdy se jedná o: 

 Návrh nových dílů či jejich změny. 

 Návrh použití jiných materiálů. 

 Změnu požadavků zákazníků. 

 Používání výrobků v jiných podmínkách. 

 Díly, u nichž lze očekávat problémy. 
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DFMEA je živý dokument a jeho vypracování by mělo být zahájeno před dokončením 

koncepce návrhu produktu. Dokument by měl být aktualizován vždy, když se v průběhu etap 

vývoje produktu vyskytnou změny nebo jsou získány doplňující informace a také by měl být 

zdrojem poučení pro interakce budoucího návrhu produktu[6]. 

2.3.1 Postup analýzy FMEA návrhu produktu 

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

všechny členy týmu podrobně seznámí s požadavky a s navrhovaným řešením výrobku; s jeho 

jednotlivými díly a jejich základními charakteristikami. 

Dále pak analýza probíhá v těchto krocích: 

1) Dekompozice produktu na jednotlivé části – prvním a nejdůležitějším úkolem 

FMEA týmu je shromažďovat informace o produktu, které by měly být přesně 

vymezeny. Také metodu brainstormingu lze použít pro lepší pochopení a 

dekompozici. Pomocí systematického diagramu nebo blokového schématu se 

navrhovaný produkt dekomponuje na dílčí části [4,11]. 

2) Analýza možných vad – analyzují se všechny možné vady, které se na jednotlivých 

dílčích částech produktu mohou vyskytnout v průběhu jeho používání. Vady se 

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

vzniknout pouze za určitých zvláštních podmínek. 

Příklady možných vad: 

 Deformace 

 Zlomení 

 Koroze 

3) Analýza možných následků vad – analyzují se všechny možné následky, které 

mohou nastat v případě vzniku dané vady, tj. jaký dopad bude mít vznik dané vady na 

zákazníka. 

Příklady možných následků vad: 

 Ztráta funkce  

 Špatný vzhled 

 Poranění uživatele 

 Hlučnost 

4) Analýza možných příčin vad – analyzují se případné nedostatky navrhovaného 

řešení, které by mohly být příčinou dané vady. Každá vada přitom může být vyvolána 
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několika příčinami. 

Příklady možných příčin vad: 

 Nevhodný materiál 

 Nevhodné konstrukční řešení 

 Nevhodná tolerance 

5) Analýza stávajících preventivních opatření – je provedena analýza používaných 

opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu dané možné vady. 

6) Analýza stávajících způsobů ověřování navrhovaného řešení – analyzují se 

stávající způsoby ověřování navrhovaného řešení, které před jeho uvolněním do 

výroby mohou odhalit danou možnou vadu nebo její příčinu. 

7) Hodnocení závažnosti, očekávaného výskytu a odhalitelnosti jednotlivých 

možných vad – Všechna tři kritéria se s využitím pomocných tabulek bodově hodnotí 

na stupnici 1 – 10 (jedná se o trestné body). Závažnost vady se hodnotí na základě 

významu nejzávažnějšího následku vady. Očekávaný výskyt vady hodnotí 

pravděpodobnost vzniku dané vady vlivem dané příčiny za dobu plánovaného života 

produktu. Odhalitelnost vady posuzuje schopnost odhalit vadu nebo její příčinu 

pomocí stávajících způsobů ověřování navrhovaného řešení před uvolněním do 

výroby. 

8) Výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou – pro jednotlivé 

možné vady, které by mohly vzniknout vlivem určité příčiny, se počítá rizikové číslo 

jako součin hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti (RPN = Závažnost x Výskyt 

x Odhalitelnost). Vypočtená hodnota rizikového čísla se porovnává s jeho kritickou 

hodnotou, která je obvykle stanovená zákazníkem. 

9) Návrh a realizace opatření ke snížení rizik – u všech možných vad, kde hodnota 

rizikového čísla překročila kritickou hodnotu je úkolem týmu FMEA navrhnout 

taková opatření, která by riziko dané možné vady dostatečně snížila. (U možných vad, 

kde hodnota rizikového čísla nepřekročila kritickou hodnotu, se riziko považuje za 

přijatelné a opatření se nemusí navrhovat). Navržená opatření posuzuje a schvaluje 

pracovník odpovědný za návrh, který rovněž přiděluje odpovědnost za jejich realizaci 

a stanovuje příslušné termíny. 

10) Hodnocení rizik po realizaci opatření – po realizaci schválených opatření se tým 

FMEA schází znovu a opětovně hodnotí význam, očekávaný výskyt a odhalitelnost 

možných vad. Vypočtou se nová riziková čísla a porovnají se s kritickou hodnotou. 

V případě, že realizovaná opatření u některých možných vad nevedla k poklesu 
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rizikového čísla pod kritickou hodnotu, navrhuje tým nová, účinnější opatření a celý 

postup se opakuje.[4] 

2.4 FMEA návrhu procesu 

Analytická metoda, označována také jako PFMEA, která podporuje vývoj výrobního procesu 

při zmírňování rizik. Obvykle se provádí před zahájením výroby nových či inovovaných 

výrobku nebo při změnách technologického postupu a obvykle následuje po FMEA návrhu 

výrobku, na kterou navazuje a využívá jejich výsledků. Postup při FMEA návrhu procesu je 

totožný s FMEA návrhu výrobku s tím, že možné příčiny vad tentokrát nehledáme 

v navrhovaném výrobku, u něhož se již předpokládá splnění záměru, ale v normovaném 

technologickém postupu [2,6]. Proces FMEA pomáhá odhalit problémy spojené s výrobou 

produktu. Například při montáži, kdy je proces plně automatizovaný může dojit 

k nesprávnému podání dílu, což má za následek že produkt není smontován správně. Nebo 

v chemickém výrobním procesu teplota a doba míchání může být zdrojem možných poruch a 

tímto se stává výrobek nepoužitelný[3]. 

2.4.1 Postup analýzy  FMEA procesu 

Postup analýzy FMEA procesu lze shrnout do těchto bodů: 

1) Dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy – identifikují se jednotlivé dílčí 

procesy a celý proces se zobrazí pomocí vývojového diagramu. 

2) Analýza možných vad – analyzují se všechny možné vady, které se v průběhu 

jednotlivých dílčích procesů mohou na produktu vyskytnout. 

Příklady možných vad: 

  Nesmontováno. 

  Otřepy. 

 Vysoká drsnost povrchu. 

3) Analýza možných následků vad – analyzují se všechny možné následky dané vady 

např., jaký dopad bude mít vznik dané vady na externího zákazníka, interní zákazníky 

(navazující procesy) nebo obsluhu procesu. 

Příklady možných následků vad: 

 Nelze provádět další operaci. 

 Poranění uživatele. 
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 Ohrožuje obsluhu. 

4) Analýza možných vad příčin – analyzují se případné nedostatky navrhovaného 

procesu (např. nevhodné parametry procesu), které by mohly být příčinou dané vady. 

Příklady možných příčin vad: 

 Nevhodné parametry svařování. 

 Špatné seřízení stroje. 

 Změna programu obsluhou. 

5) Analýza stávajících preventivních opatření – analýza používaných opatření, která 

snižuje pravděpodobnost výskytu dané možné vady. 

6) Analýza stávajících způsobů kontroly – analýza kontrolních postupů, jež umožnují 

danou vadu nebo její příčinu odhalit. 

7) Hodnocení významu, očekávaného výskytu a obhajitelnosti jednotlivých vad – 

všechna tři kritéria se využitím pomocných tabulek bodově hodnotí na stupnici 1 – 10 

bodů (jedná se o trestné body). 

Závažnost vady se hodnotí na základě významu nejzávažnějšího následku vady 

Očekávaný výskyt vady hodnotí pravděpodobnost, že v průběhu procesu daná vada 

vlivem dané příčiny vznikne 

Odhalitelnost vady posuzuje schopnost odhalit vadu nebo její příčinu pomocí 

stávajících způsobů kontroly 

8) Výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou – pro jednotlivé 

možné vady, které by mohly vzniknout, vlivem určité příčiny se počítá, rizikové číslo 

jako součin hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti (RPN = Závažnost × Výskyt 

× Odhalitelnost). Vypočtená hodnota rizikového čísla se porovná s jeho kritickou 

hodnotou, která je obvykle stanovena zákazníkem (např. RPNkrit = 100). 

9) Návrh a realizace opatření ke snížení rizik – u všech případných vad kdy hodnota 

přesáhla kritickou hodnotu je úkolem FMEA týmu navrhnout nápravné postup, která 

by riziko dané možné vady dostatečně snížila. Navržená opatření posuzuje a schvaluje 

pracovník odpovědný za návrh procesu, který rovněž přiděluje odpovědnost za jejich 

realizaci a stanovuje příslušné terminy. 

10) Hodnocení rizik po realizaci opatření – po realizaci schválených opatření se FMEA 

tým opět schází a hodnotí význam, očekáváný výskyt a odhalitelnost možných vad. 

Vypočtou se nová riziková čísla a porovnávají se s kritickou hodnotou. V případě, že 

realizovaná opatření u některých možných vad nevedla k poklesu rizikového čísla pod 
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kritickou hodnotu, navrhuje tým nová, účinnější opatření a celý postup se opakuje[4]. 

Tabulka 1 Porovnání hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady pro FMEA produktu a procesu u třetího a 

čtvrtého vydání metodiky QS – 9000 [7]. 

Hodnocení výskytu Pravděpodobnost výskytu vady 

3. vydání (2001) 4. vydání (2008) 

10 ≥ 0,1 ≥ 0,1 

9 0,05 0,05 

8 0,02 0,02 

7 0,01 0,01 

6 0,005 0,002 

5 0,002 0,0005 

4 0,001 0,0001 

3 0,0005 0,00001 

2 0,0001 0,000001 

1 ≤ 0,00001 účinná prevence 
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3 Představení vybrané společnosti 

Bang & Olufsen je firma, která zaujímá velmi zvláštní místo v dějinách Dánského 

průmyslu. Bang & Olufsen je dnes globální ikonou pro kvalitu a design v audio a video 

odvětví. Firma byla založena v roce 1925 v Struer, malém městečku v severozápadní 

části Dánska, dvěma mladými inženýry, Peter Bang a Olufsen Svend. Dnes je Bang & 

Olufsen světově proslulý pro svou výraznou nabídku kvalitních televizorů, hudebních 

systémů a vysoce výkonných reproduktorů. Produkty, které kombinují technologické 

dokonalosti s emocionálním odvoláním a se senzačním designem. 

Bang & Olufsen produkty jsou prodávány především rozsáhlou maloobchodní sítí ve 

více než 100 zemích světa. Většina těchto maloobchodníků je koncept obchodů, které 

prodávají výhradně značky Bang & Olufsen. 

Kromě zábavy pro domácí prostředí, se Bang & Olufsen uplatňuje v akustických 

dovednostech a designu při vytváření vysoce výkonných zvukových systémů pro 

světové značky automobilového průmyslu, čímž se zážitek ze zábavy posouvá na novou 

úroveň[8,12]. 

3.1 Historie Bang & Olufsen 

Peter Bang a Svend Olufsen vyrůstali v době rychlé technologické inovace. Peter Bang 

(1900 – 1957) projevoval velký zájem o radiovou technologii už od útlého věku. Po 

absolvování university jako inženýr v roce 1924 absolvoval půlroční práci v rozhlasové 

továrně v USA. Po návratu do Dánska se spojil se svým přítelem Svenem Olufsenem 

(1897 – 1949) jehož rodiče mu dali k dispozici podkroví na jejich zámku v Struer 

v Jutsku, které bylo prvním místem pro experimenty. Když oficiálně otevřeli svou firmu 

v roce 1925, Bang se soustředil hlavně na technologii, zatímco Olufsen řešil podnikání. 

V letech 1930- 1940 byl vyvinut nespočet úspěšných technologií, včetně systému na 

záznam zvuku pro filmový průmysl, střešní reproduktory pro cirkusy a vojenská vozidla 

a v neposlední řadě kultovní Beolit 39 první rádio z bakelitu. Výrobky B&O byly a jsou 

prodávány, jak už je obvyklé, za cenu vyšší, než je průměr[12]. 
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Obrázek 2 Beolit 39 první rádio z bakelitu. 

Firma utrpěla obrovskou porážku na konci 2. Světové války, kdy byla vypálena její 

továrna v Jutsku, kterou vypálili pro nacistické jednotky jako trest odmítnutí spolupráce 

s Němci. Tímto je však neodradili, firmu přestavěli a začali vyrábět elektrické holicí 

strojky až do roku 1955, a poté dále rozvíjeli řadu rozhlasových a televizních přijímačů, 

které byly později ovlivněné hlavně designerem Fabiansem, který začal pracovat pro 

společnost v roce 1957[8]. 

3.2 Nedávná historie Bang & Olufsen 

V důsledku hospodářské krize v roce 2008 společnost zaznamenala prudký pokles tržeb 

a oznámil výrazné ztráty, mezi lety 2008 a 2009, roční příjmy klesly z 853 milionů 

dolarů na 528, a jeho cena akcií klesla z $ 52 až na 8,50 dolarů.  Propuštění 300 

zaměstnanců v Dánsku dne 21. října 2008, a opuštění vývoje nových mobilních 

telefonů, MP3 přehrávačů a samostatných systémy, jako DVD2 a HDR2. Místo toho se 

společnost zaměří na své tradiční silné stránky. Vysoce kvalitních audio a video 

produktů, stejně jako zvukových systémů pro automobilový průmysl Společnost se 

vrátila k zisku v roce 2010 [12]. 
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3.3 Provoz a produkty 

Firma pozastavila výrobu jednotlivých komponent, avšak nadále vyvíjela a prodávala 

reproduktory. Jeho stěžejní reproduktor, BeoLab 5 používá digitální zpracování signálu.   

 V roce 2003 Bang & Olufsen uzavřela smlouvu s Audi, aby poskytnula pokročilý 

zvukový systém, který byl vyvinut v roce 2005, založený na BeoLab 5 s 1000 W 

zesilovači, jenž se stal dostupný modelu vlajkové lodi Audi, A8. B&O získal audio 

technologie čočky v roce 2007. Unikátní vlastností tohoto zvukového systému jsou jeho 

motorizované výškové reproduktory, které se vynoří z palubní desky, pokud je zvukový 

systém zapnutý. 

Audi následně rozšířila pokročilý zvukový systém na jejich A4, A5, A6, A7, Q5, Q7, 

A8 a R8 modelů. Bang & Olufsen také dodává zvukové systémy pro vyšší, prémiové 

vozy, jako je Aston Martin DBS, BMW řady 5, BMW 5GT, BMW řady 6, BMW M6, 

vlajková loď BMW řady 7, BMW X5 a Mercedes-Benz AMG modely. 

Kromě spotřebních výrobků firma vyrábí a podniká v oblasti obchodních služeb, a to 

zejména v oblasti vlastních audio-vizuálních zařízení pro výrobce automobilů, a odvětví 

služeb (hotely atd.) [8,12]. 

3.4 Společenská odpovědnost (CSR) 

Cílem značky Bang & Olufsen v politice CSR je uvést pokyny pro naše firemní aktivity 

sociální odpovědnosti v rámci našeho podnikání. 

Politika je rozdělena do čtyř hlavních oblastí: lidská práva, pracovní práva, životní 

prostředí a boj proti korupci. Každé číslo má zvláštní akční plán k zajištění neustálé 

zlepšování. Bang & Olufsen si klade za cíl zajistit soulad jak v rámci své vlastní 

organizace, tak i mezi svými partnery a dodavateli. 

Lidská práva 

Bang & Olufsen se snaží, ve všech záležitostech v rámci kontroly skupiny, podporovat a 

respektovat ochranu mezinárodně uznaných lidských práv. 

Práva zaměstnanců 

Bang & Olufsen si klade za cíl ukázat co největší společenskou odpovědnost vůči našim 
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zaměstnancům. Odsuzujeme diskriminaci v zaměstnání a povolání. Klade velký důraz 

na svobodu sdružování a uznává právo na kolektivní vyjednávání. Chce být tolerantním 

pracovištěm, kde každý zaměstnanec prospívá a má možnost se rozvíjet a vytvořit 

rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. 

Protikorupční 

Bang & Olufsen silně distancuje od všech druhů korupce, včetně vydírání a 

úplatkářství. 

Životní prostředí a klimatu 

Bang & Olufsen má integrované myšlení s ohledem na důsledky pro životní prostředí, 

produkci, výrobky, zaměstnance, zákazníky a okolí. Používá slovo "prostředí" široce na 

pokrytí disciplíny pracovního prostředí, životního prostředí produktu a vnějšího 

prostředí. Jako ekologicky odpovědná společnost se zaměřuje na vytváření udržitelných 

výrobků. Úvahy zapojené do provozu, designu a dlouhou životnost našich výrobků, 

musí být ve vzájemné rovnováze s dopadem výroby na životní prostředí. 

Dále se konkrétněji zaměřuje na oblasti, kde je možné dosáhnout zlepšení: 

 Zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro zdraví a bezpečnost našich 

zaměstnanců. 

 Zabránit nemocem souvisejícími s prací.  

  Zabránit negativní dopadu na životní prostředí z naší produkce a výrobků, 

včetně snižování dopadu na klima [9]. 

3.5 Certifikáty 

Organizace má tyto certifikace: 

 ISO 9001: 2008. 

 ISO / TS 16949: 2009. 

O vrcholné kvalitě produkce svědčí obsáhlé výrobní certifikace: 

ISO / TS 16949: 2009, ve spojení s ISO 9001: 2008, definuje systém managementu 

kvality požadavky na konstrukci a vývoj, výrobu, a pokud je to vhodné, montáž a servis 

automobilových výrobků[9]. 
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Z důvodu utajení know how a citlivosti podnikových dat byla vytvořena technická 

zpráva obsahující praktickou část, ve které je popsána analýza současného stavu, poté 

vyhodnocení tabulek FMEA a zavedení nápravných opatření. Technická zpráva 

navazuje na bakalářskou práci. 
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Závěr 

 

V současné době, kdy je kvalita na prvním místě si žádná firma nemůže dovolit vyrábět 

neshodné produkty a proto se musí neustále snažit předcházet výskytu neshodných 

produktu ve výrobě. Ve společnosti je hodně důležitý aktivní přístup v hledání možných 

vad a pochybení. Tento přístup vede hlavně k rychlému odhalování možných vad, ale 

také ke snižování nákladů, které se ve firmách zvyšují právě díky nekvalitě vyrobených 

produktů. Jedním z nástrojů, kterým lze ovlivnit kvalitu produktů nebo procesu je právě 

výše uvedená metoda FMEA. Zkušenosti ukazují, že právě díky této metody lze odhalit 

až 90 % možných neshod ve fázi návrhu a vývoje. 

Předložená bakalářská práce byla zaměřená na využití metody FMEA při zlepšování 

vybraných procesů ve společnosti Bang & Olufsen s.r.o. 

Nejprve byla podrobně rozebrána metoda FMEA, její výhody a postupy při aplikaci na 

daný návrh produktu nebo procesu. Dále následovalo představení vybrané společnosti, 

historie, její produktové portfolio a certifikace.  

V závěrečné části byla provedena analýza současného stavu ve společnosti. Výsledky 

analýzy FMEA se postupně zaznamenávaly do standardizovaného formuláře, které byly 

následně ohodnoceny hodnotícími kritérií (závažnost, výskyt a odhalitelnost). 

Zpracováním formuláře bylo zjištěno, že v 5 případech byla překročena kritická hodnota 

rizikového čísla. Pro tyto možné vady bylo nutné provedení nápravných opatření, která 

byly poté zavedeny do výroby. Zavedením doporučených opatření se docílilo snížení 

rizikového čísla pod kritickou hodnotu. Díky těchto opatření firma ušetří čas i peníze, 

které by poté mohla dále investovat do nových technologií a neustálého zlepšování. 
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Příloha 3 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady při FMEA návrhu produktu.   
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Příloha 4 Hodnocení závažnosti vady při FMEA procesu.  
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Příloha 5 Hodnocení výskytu vady u FMEA procesu.  
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Příloha 6 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady u FMEA procesu.  
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        FMEA Procesu Číslo dokumentu:  1) 

Objekt: 2) Odpovědnost za proces:  3) Strana                   celkem z  

Model:  5) Rozhodné datum:  6) Vypracoval:   4) 

Řešitelský tým:  7) Datum vypracování FMEA (org.):    8) 
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1) Číslo dokumentu 

2) Objekt: název a číslo systému, subsystému nebo položky, pro kterou se proces 

analyzuje 

3) Odpovědnost za proces: útvar a skupina a také dodavatel pokud je známý  

4) Vypracoval: jméno, společnost technika, odpovědného za vypracování FMEA 

5) Model: příslušné ročníky modelu /programu, pro které bude analyzovaný návrh 

využit anebo co tímto bude ovlivněno 

6) Rozhodné datum: požadovaná lhůtu ukončení FMEA, která nemá byt pozdější 

než plánované datum spuštění výroby 

7) Řešitelský tým: jména odpovědných pracovníků a útvarů odpovědných 

stanovovat anebo vykonávat úkoly. (Doporučuje se, aby bylo v rozdělovníku 

uvedeno jméno, útvar, telefon, adresa atd. každého člena týmu) 

8) Datum vypracování FMEA: datum zpracování prvotní FMEA a datum 

posledního přezkoumání 

9) Funkce procesu (požadavky): stručný popis procesu nebo operace (např. 

svařování, soustružení, šroubování). Tým by měl přezkoumat příslušnou funkci 

materiál, proces, normy pro ochranu životního prostředí a bezpečnost. Kde 

proces zahrnuje četné operace (např. montáž) s různými možnými způsoby 

závad, může být žádoucí pojednat o operacích jako jednotlivých prvcích 

10)  Možná způsoby poruchy: Vypsání možných závad, kterými by proces mohl 

selhat. Může být příčinou související s možným způsobem závady v následné 

operaci nebo jevem souvisejícím s možnou závadou v předcházející operaci. Při 

vypracování FMEA předpokládáme že díly/materiály jsou v pořádku. 

11) Možné důsledky vady: Popsání důsledků závady tak, jak by je mohl pozorovat 

nebo vnímat zákazník. Zamyšlení se nad tím, zda by způsoby závady mohl 

ovlivňovat bezpečnost nebo způsobit neshodu s předpisy.  

12) Závažnost (Z): Je známka spojená s nejvážnějším důsledkem daného způsobu 

závady. Vyjadřuje relativní hodnocení v rámci dané FMEA. Známka závažnosti 
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se dá snížit změnou návrhu systému, subsystému nebo komponenty anebo 

změnou procesu. 

13) Možné příčiny poruchy: Jsou definovány stylem, jakým se závada může 

vyskytnout, popsaným jako něco co se dá napravit nebo zvládnout. Vypracuje se 

pokud je to možné, seznam všech příčin závad, které se dají přiřadit ke každému 

možnému způsobu závady. Popsání příčin tak, aby opatření k nápravě mohla být 

zaměřená na související příčiny. Např. nesprávně nastavený točivý moment, 

nesprávné šroubování 

14) Výskyt (V): Označuje se také jako pravděpodobnost, že se specifická příčina 

nebo mechanismus závady vyskytne. Jediným způsobem, kterým se dá známka 

výskytu snížit, je odstranění nebo zvládnutí příčin/mechanismů závady změnou 

návrhu nebo procesu. Známka výskytu je relativní hodnota v rámci předmětu 

FMEA a nemusí vyjadřovat skutečnou pravděpodobnost výskytu. 

15) Nástroje řízení prevence: Eliminování (odstranění) výskytu příčin poruchy nebo 

způsobu poruchy nebo snížení četnosti jejich výskytu. 

16) Nástroje řízení detekce: Obsahuje popisy opatření, která výskytu způsobu nebo 

příčiny/mechanismu poruchy zabraňují nebo zjišťují způsob nebo 

příčinu/mechanismu závady, kdyby se vyskytla. 

17) Odhalitelnost (O): Je známka, která je přiřazena k nejlepším opatřením 

k odhalení, uvedeným ve sloupci opatření k řízení procesu. Ke snížení 

hodnocení se zpravidla musí zlepšit plánované řízení procesu. Statistický výběr 

je platný nástroj odhalování. 

18)  Rizikové číslo RPN: Je součinem známek závažnosti významu, výskytu a 

odhalitelnosti. RPN = (Z) x (V) x (O) 

19)  Doporučená opatření: Technické přezkoumání pro přípravu preventivního 

opatřeni neboli opatření k nápravě má být zaměřeno nejprve na vysoký význam, 

vysoké RPN a na jiné týmem určené položky. Záměrem jakéhokoli doporučení 

je snížení známek v tomto pořadí: význam, výskyt, odhalitelnost. 

20)  Odpovědnost za doporučená opatření: Pracovník odpovědný za doporučená 

opatření a cílové datum jeho ukončení. 
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21)  Provedená opatření: Jakmile je opatření zavedeno, je zapsán jeho stručný popis 

jeho provedení a datum jeho účinnosti. 

22)  Výsledky opatření: Pro určení preventivního opatřeni / opatření k nápravě, je 

nutné zapsat odhadnout a zapsat výsledné známky závažnosti, výskytu a 

odhalitelnosti. Vypočítat a zapsat výsledné RPN. Pokud není přijato opatření, 

příslušné sloupce známek nevyplňujte. Všechny upravené hodnoty by se měly 

přezkoumat a požaduje-li se za nezbytné další opatření, opakujeme analýzu. 

 

Cílem této analýzy má být neustálé zlepšování. 

 


