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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je pouţití metody FMEA pro zlepšení kvality vybraných 

produktů zemědělské techniky. 

V teoretické části jsou popsány přístupy k managementu kvality se zaměřením na plánování a 

neustálé zlepšování kvality a metodu FMEA. 

V praktické části je popsána aplikace metody FMEA procesu na proces příjem a montáţ 

kabeláţe přístrojové desky společnosti ZETOR TRACTORS a.s. a následně doporučení 

opatření ke sníţení rizik. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to use the FMEAto improve the quality of selected products of 

agricultural technology. 

In the theoretical part there are described the approaches to quality management with a focus 

on planning and continuous improvement of the quality and the FMEA method. 

In the practical part is describedthe application FMEAproces to process the receipt and 

assembly wiring of the instrument panel of the company ZETOR TRACTORS a.s. and then to 

recommend precausions to lower the risks. 
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Seznam pouţitých zkratek 

TQM Total Quality Management 

GMP Good Manufacture Practise (správné výrobní praxe) 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (systém analýzy rizika a stanovení 

kritických kontrolních bodů) 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

API American Petroleum Institute 

EFQM European Foundation for Quality Management (Evropská nadace pro řízení 

kvality) 

PDPC Process Decision Program Chart (rozhodovací diagram) 

QFD Quality Function Deployment  

FTA Fault Tree Analysis (analýza stromu poruchových stavů) 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis (analýza moţných vad a jejich důsledků) 

DFMEA Design Failure Mode and Effects Analysis (analýza moţných vad a jejich 

důsledků při návrhu produktu) 

PFMEA Process Failure Mode and Effects Analysis (analýza moţných vad a důsledků 

poruch v procesu) 

RPN Risk Priority Number (rizikové číslo) 

UŘ I unifikovaná řada 1 

UŘ II unifikovaná řada 2 

UŘ III unifikovaná řada 3 

ZTS Závody ťaţkého strojárstva  

PD přístrojová deska 

PC Personal Computer 

FIFO First In – First Out  
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Úvod 

Kvalita představuje v hospodářsky vyspělých zemích jedno z nejvíce uţívaných slov, zejména 

ve sféře průmyslu, obchodu a v neposlední řadě i sluţeb. Pro zachování 

konkurenceschopnosti v současném globálním světě jsou nezbytné neustálé inovace a kvalita. 

Firma, která chce v dnešní době uspět nad konkurencí, musí získat kvalitativní výhodu, čehoţ 

si je většina podniků dobře vědoma a pojem kvalita se proto čím dál častěji skloňuje ve všech 

pádech. 

Podniky vyuţívají různé metody a nástroje, které jim napomáhají zabezpečit poţadovanou 

kvalitu výroby či sluţeb. Existují metody, které se vyuţívají v oblasti plánování kvality, ale 

také řada metod, jenţ se vyuţívají  v rámci neustálého zlepšování kvality.  

Jednou z moţností, která můţe přispět k vyřešení problému, je mimo jiné i aplikace metody 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), jeţ má za úkol zjistit pomocí týmové spolupráce 

hlavní problémy při výrobě či při návrhu produktu, stanovit následky a příčiny těchto 

problémů a za pomoci bodového hodnocení odhalit nejrizikovější skupinu moţných vad. K 

předcházení vzniku těchto problémů nebo aspoň omezení jejich výskytu potom tým stanovuje 

tzv. doporučená opatření. Tato opatření tým stanovuje pro ty moţné vady, které se jeví jako 

nejrizikovější, respektive mají nejvyšší hodnotu rizikového čísla. Hranici mezi tím co je ještě 

přijatelné riziko a co jiţ ne, si určuje samotný tým, případně zákazník, právě pomocí 

rizikového čísla nebo Paretovy analýzy. V rámci této diplomové práce si tým určil hodnotu 

kritického rizikového čísla po vzájemné dohodě RPNKRIT = 125.  

Cílem diplomové práce je pouţití metody FMEA pro zlepšení kvality vybraných produktů 

zemědělské techniky. Konkrétně tým aplikoval metodu FMEA procesu na proces příjem a 

montáţ svazku rozvodu přístrojové desky traktoru Forterra HD, kde tým identifikoval 

příleţitost ke zlepšení. Při vypracování práce bylo čerpáno z české i zahraniční literatury, 

včetně odborných elektronických článků a také z informačních materiálů, které poskytla 

společnost ZETOR TRACTORS a.s, kde byla tato diplomová práce řešena.  

 



~ 2 ~ 
 

1 Kvalita 

V normě ČSN EN ISO 9000:2016 je kvalita definována jako „stupeň plnění poţadavků 

souborem inherentních znaků“. [1] Řada firem chápe důleţitost kvality a taky skutečnost, ţe 

odpovědnost za kvalitu produkce nebo poskytované sluţby je odpovědností kaţdého 

jednotlivce, který se podílí, a to jakoukoliv měrou, svou činností na výsledném produktu.  

V současné době má často svůj velký podíl na kvalitě i dobře informovaný zákazník. 

Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí, které je stále náročnější a hovoří se aţ o super či 

megakonkurenci, mají zákazníci daleko pestřejší nabídku, coţ je ještě podpořeno moţností 

srovnání výrobků, například na internetu existují i k tomu určené srovnávače. Všechny tyto 

skutečnosti činí spotřebitele citlivější jak vůči kvalitě nabízené produkce, tak i doprovodných 

sluţeb.  

Zatímco dříve byla konkurenční výhoda spatřována v niţší prodejní ceně, dnes ji v rukách 

mají ti výrobci, jejichţ produkce je dostatečně kvalitní. Ke kvalitě se později přidal i faktor 

času, tedy schopnost firmy pruţně reagovat na poţadavky zákazníka. V současné době lze 

říci, ţe konkurenční výhodu mají ty firmy, jeţ dokáţou skloubit všechny tyto atributy- cenu, 

kvalitu a čas.  

Kvalitu je třeba chápat jako určitý stav nadprůměrné výkonnosti v oblasti řízení organizací a 

jimi dosahovaných výsledků, která je nabízena všem zainteresovaným stranám, včetně 

ţivotního prostředí. Tento stav bývá označován také jako excelence organizací. Uspokojit 

poţadavky zákazníka nelze pouze samotnou výrobou výrobků či bezprostředním 

poskytováním sluţeb, rozhodující jsou ty procesy, které výrobě a poskytování sluţeb 

předcházejí, coţ v organizacích vede k rozvíjení určitých subsystémů řízení, jedná se o tzv. 

„systémy managementu kvality“. [4] 

Dle ČSN EN ISO 9000:2016 je pojem managementukvality definován jako „koordinované 

činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče kvality.“[1] 
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2 Koncepce managementu kvality 

Vzhledem k rozmanitosti trhu a tím pádem mnohotvárnosti různých činností 

v podnikatelském, ale i neziskovém sektoru, vznikla řada různých alternativ managementu 

kvality. V současnosti je moţno hovořit o třech základních koncepcích rozvoje systémů 

managementu kvality, jedná se o[4]:  

1. koncepce ISO, 

2. koncepce odvětvových standardů, 

3. koncepce TQM. 

Jednotlivé koncepce je zde třeba chápat jako strategické přístupy, které s různou intenzitou a 

v rozdílném prostředí rozvíjí principy managementu kvality. Kaţdá jedna koncepce je 

zároveň jinak náročná na zdroje a znalosti lidí, také se kaţdá koncepce orientuje na jiné 

zainteresované strany, coţ je moţno vidět na obrázku 1.  

 

 

Obr. 1 Koncepce managementu kvality [4] 

2.1 Koncepce ISO 

Aby bylo moţné vytvořit a pouţívat takové normy, jakými jsou ISO standardy, bylo zapotřebí 

globalizovat trţní prostředí. První normy byly zveřejněny Mezinárodní organizací pro 

normalizaci ISO v roce 1987. Tyto normy byly zaměřeny na poţadavky na systém 

managementu kvality a dostaly označení ISO ř. 9000. ISO normy pro řízení kvality jsou 

souborem aplikovatelných doporučení, díky kterým lze účinně řídit organizaci.[5] 
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Základní rysy koncepce ISO jsou[4]: 

 normy ISO ř. 9000 mají generický charakter, jejich aplikace nezávisí na charakteru 

procesu, ani na povaze výrobků, lze je aplikovat jak na sluţby, tak je jejich aplikace 

moţná i ve výrobních organizacích, v organizacích veřejného sektoru apod., přičemţ 

nezávisí ani na jejich velikosti; 

 normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, pouze doporučující. Jakmile se ale dodavatel 

zaváţe odběrateli k zavedení systému kvality dle těchto norem, je od tohoto okamţiku 

pro daného producenta závazným předpisem. Výjimku tvoří ti dodavatelé výrobků, 

kteří jsou z tzv. regulované sféry, u těch je certifikace podle normy ISO 9000 závazná. 

Přístup, který je zaloţený na normě ISO 9001:2015 poţaduje[5]: 

 udrţování pořádku, 

 respektování zákonných poţadavků, 

 uplatnění pravidel orientace na zákazníka, 

 dokumentování rozhodujících provozních činností, 

 zapojení všech pracovníků do úsilí o kvalitu a plnění poţadavků zákazníka, 

 identifikování klíčových procesů a zajištění jejich způsobilosti, 

 měření a monitorování procesů a výrobků, 

 zjišťování případných neshod a určování nápravných a preventivních opatření, 

 vedení záznamů, 

 vyhodnocování zjištěných údajů. 

Dnes je jiţ naprosto běţné, ţe odběratelé poţadují po svých dodavatelích důkazy o zavedení a 

fungování systémů managementu kvality, které jsou konformní s poţadavky a doporučeními 

norem ISO řady 9000, hlavně pak s poţadavky kriteriální normy ISO 9001. Jako důkaz slouţí 

certifikát, jenţ je vydán nezávislým a akreditovaným certifikačním orgánem.  

Struktura norem ISO řady 9000 je v současné době tvořena základním souborem 4 norem: 

 ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality- Základní principy a slovník 

 ISO 9001.2015 Systémy managementu kvality- Poţadavky 

 ISO 9004:2009 Řízení udrţitelného úspěchu organizace- Přístup managementu kvality 

 ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu  
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2.2 Koncepce odvětvových standardů 

Jedná se o historicky nejstarší koncepci, avšak z hlediska své náročnosti se nachází mezi 

koncepcí ISO a TQM, tak jak je moţno vidět na obrázku 1. Jejich vznik se datuje do 

sedmdesátých let minulého století, kdy si mnohé korporace začaly vytvářet systémové 

přístupy k managementu kvality a poţadavky na tyto systémy zanesly do norem, ty mají 

dodnes platnost v rámci jednotlivých odvětví. [4] 

Pravděpodobně nejstaršími principy k zabezpečování kvality jsou postupy Správné výrobní 

praxe (GMP- Good Manufacturing Practice). Tyto normy jsou vyuţívány ve farmaceutických 

výrobách, ale také při přepravě, skladování a distribuci léků. Účelem je uskutečnit výrobu 

léčiv tak, aby byla zajištěna jejich vhodnost pro zamýšlené pouţití a nedošlo k situaci, kdy by 

pacienti byli vystaveni riziku, způsobeném nedostatečnou kvalitou, neúčinnosti či závadnosti 

léčiva. V potravinářských provozech bývají uplatňovány poţadavky systému HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Points). Jedná se o stanovení kritických bodů v technologii 

výroby. Jako další příklad mohou slouţit tzv. ASME kódy pro oblast těţkého strojírenství, 

API standardy pro zabezpečování kvality produkce olejářských trubek, speciální směrnice 

AQAP pro zabezpečování kvality v rámci NATO apod.[6] 

Základní rysy koncepce odvětvových standardů jsou[4]: 

 respektují platnou strukturu poţadavků normy ISO 9001, zároveň ji doplňují o mnohé 

další poţadavky moderního managementu, 

 vymezují speciální poţadavky, které jsou typické pro dané odvětví, 

 nejsou generické, tzv. nemají platnost pro všechna odvětví, 

 certifikace systému managementu probíhá pomocí speciálních postupů, ty jsou 

mnohem náročnější neţ certifikace podle normy ISO 9001, 

 vzhledem ke své náročnosti jsou v dnešní době respektovány i v některých jiných 

dodavatelských řetězcích, 

 některé odvětvové standardy berou ohled i na jiné zainteresované strany, neţ pouze na 

externí zákazníky, a to díky tomu, ţe v sobě jiţ zahrnují i poţadavky na ochranu 

ţivotního prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců.  

Vydávání odvětvových standardů stále narůstá a to zejména díky tomu, ţe pouhá aplikace 

norem ISO ř. 9000 není dostačující k vybudování moderně pojatého systému managementu 

kvality. 
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2.3 Koncepce TQM (Total Quality Management)  

TQM se začal uplatňovat po druhé světové válce v Japonsku. Oproti koncepci ISO a koncepci 

odvětvových standardů, nejsou jednotlivé prvky v koncepci TQM předepsány kapitolami 

příslušných standardů. Koncepce TQM je na rozdíl od těchto dvou koncepcí velmi otevřenou 

filozofií, která ale sama o sobě k praktické aplikaci nestačí, proto byla na podporu TQM 

vyvinuta celá řada modelů označovaných jako modely excelence organizací. Tyto modely 

mají vţdy společné čtyři pilíře[4]: 

1. uspokojování potřeb a poţadavků všech zainteresovaných stran, 

2. systémy, procesy, 

3. lidé, 

4. nástroje na zvyšování kvality. 

Základní rysy koncepce TQM jsou: 

 koncepce TQM je systémový přístup k managementu kvality, který zahrnuje 

všechny pracovníky podniku (včetně vrcholového vedení) i subdodavatelů - 

systém kvality není cíl, ale prostředek pro dosaţení stanovených cílů kvality, 

 jedná se o filozofii, jednotlivé prvky v koncepci TQM nejsou předepsány 

kapitolami příslušných standardů, 

 k aplikaci TQM se vyuţívají tzv. modely excelence organizací, kdy v Evropě 

nejrozšířenější je EFQM model excelence, 

 zaměření na prevenci – koncepce TQM upřednostňuje předcházení poruchám a 

vadám, namísto následného řešení jejich důsledků, 

 trvalá orientace na zákazníka a jejich uspokojování. 

Na podporu TQM byla vyvinuta řada tzv. kodifikovaných modelů či metodik, které poskytují 

zřetelnější vodítko k praktické aplikaci, jedná se zejména o model Demingovy ceny - tento 

model zahrnuje kritéria jak charakteru „předpoklady“, tak charakteru „výsledky“. (12) 

Dále se jedná například o model Malcolma Baldrige – tento model byl v roce 1987 v USA ve 

třech kategoriích- velké výrobní organizace, malé výrobní organizace a organizace sluţeb. 

V modelu je hodnoceno sedm kritérií, přičemţ kaţdé kritérium má jinou důleţitost. [7] 

Jednotlivé kritéria jsou uvedena v tabulce 1. 
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Tab. 1 Kritéria Ceny Malcolma Baldrige [7] 

Kritéria Body 

Leadership 150 

Informace a analýzy 75 

Strategické plánování 75 

Rozvoj a řízení lidských zdrojů 150 

Řízení kvality procesů 150 

Výsledky podnikání 100 

Uspokojení zákazníků 300 

Celkem 1000 

A v neposlední řadě se jedná o v Evropě nejrozšířenější a velmi respektovaný EFQM model 

Excelence. Ve výsledkových kritériích modelu excelence se vyţaduje popsání kvantitativních 

výsledků podniku vůči všem zainteresovaným stranám. Specifický důraz je v rámci 

systematiky sebehodnocení EFQM kladen na prokázání vztahu mezi předpoklady a 

výsledky.[8] Rámec tohoto modelu je znázorněn na obrázku 2. 

Model Excelence EFQM má 9 základních kritérií, která jsou dále členěna na 32 dílčích 

kritérií. „Nástroje a prostředky“, které představují prvních pět kritérií, představují návod na to, 

jak je moţné dosahovat nadprůměrných výsledků. Tyto výsledky jsou poté posuzovány ve 

zbylých čtyřech kritériích. Zpětná vazba v modelu představuje inovace a učení se. 

 

 

 

Obr. 2 Základní rámec EFQM Modelu Excelence [9]

Nástroje a prostředky Výsledky 

Inovace a učení se 
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3 Procesy systému managementu kvality 

Existuje celá řada činností pro vedení a řízení organizace, co se týče kvality. Tyto činnosti je 

moţno členit do čtyř hlavních kategorií, tak jak je uvedeno na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Základní procesy managementu kvality [4] 

3.1 Plánování kvality 

J.M. Juran pojem plánování kvality popsal jako „proces formování cílů kvality a vývoje 

prostředků pro splnění těchto cílů“.[10] Výsledkem plánování kvality by měl být vhodný 

postup, jakým chce podnik dosáhnout svých cílů. 

Plánování kvality je nezbytná činnost, pokud chce podnik dosáhnout potřebné kvality 

výrobků, zároveň slouţí také k prevenci neshod. Plánování kvality je důleţité zejména 

v těchto případech:  

 v průběhu vývoje nových výrobků nebo procesů, 

 před změnami výrobků nebo procesů, 

 jako odezva po zjištění nedostatků v kvalitě výrobků či procesů.  

Cíle kvality by měly představovat kvantifikované údaje o znacích kvality, kterých je třeba 

dosáhnout k určitému termínu. Od těchto cílů se poté odvíjí i časový harmonogram všech 

činností.  
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Dnes jiţ je běţné, ţe firmy dávají přednost především strategii prevence oproti strategii 

detekce, kdy princip strategie detekce byl zaměřen hlavně na uplatňování a optimalizaci 

metod následné kontroly, které měly za cíl postarat se o to, aby se k zákazníkovi nedostaly 

neshodné produkty. Tento cíl je sice ţádoucí, ale mnohem ekonomičtější je zajistit takové 

podmínky, aby nedocházelo ke vzniku neshod. Přesně toto si za cíl klade strategie prevence, 

kde se velká část problémů s kvalitou řeší ještě dříve, neţ vůbec mají moţnost nastat, coţ 

firmě ušetří nemalé finanční prostředky. Jedná se o tzv. pravidlo deseti, čímţ se označuje 

skutečnost, ţe výdaje spojené s odstraněním neshody ve fázi návrhu mohou být aţ desetkrát 

niţší neţ výdaje spojené s odstraněním neshody zjištěné ve výrobě, stokrát niţší neţ výdaje na 

odstranění neshody zjištěné před expedicí vyrobené dávky výrobků a aţ tisíckrát niţší neţ 

výdaje na odstranění neshody, která se dostane aţ k zákazníkovi. 

S vývojem plánování kvality také souvisí posun od zabezpečování kvality „on-line“ 

k zabezpečování kvality „off-line“, coţ lze charakterizovat jako posun péče o kvalitu z fáze 

výroby do fáze návrhu. Vyuţitím vhodných metod plánování kvality lze předcházet moţným 

problémům, které mohou nastat ve fázích výroby a uţití. [4] 

3.2 Řízení kvality 

Řízení kvality navazuje na plánování kvality, kdy by jiţ organizace měla vědět, čeho chce 

v budoucnu v oblasti kvality dosáhnout a jaké k tomu pouţije metody a zdroje. Řízení, stejně 

tak jako prokazování kvality, jsou oblasti operativního charakteru. Jde například o řízení 

výroby, řízení měřících zařízení, nakupování apod. 

3.3 Prokazování kvality 

Mezi aktivity prokazování kvality se řadí všechny aktivity ověřování a posuzování shody, 

včetně provádění auditů. 

Kvalita produktů je verifikována souhrnem odzkoušených předepsaných vlastností, ověřením 

spolehlivé funkce a bezpečnosti i predikcí ţivotnosti daného produktu. Kvalita kaţdého 

produktu je určena souhrnem poţadavků projektové, konstrukční, technologické, výrobní, 

kontrolní, zkušební, provozní a servisní dokumentace. Kvalita kaţdého produktu se tedy 

ověřuje na základě splnění základních bezpečnostně – technických poţadavků na daný 

produkt. [11] 
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3.4 Neustálé zlepšování kvality 

Jedná se o tu část managementu kvality, která má za úkol zvýšit schopnost plnit poţadavky na 

kvalitu. Zahrnuje všechny aktivity, díky kterým se dosáhne vyšší úrovně kvality v porovnání 

s předchozím stavem. V případě, ţe se organizace rozhodne zaměřit na zlepšování kvality, 

měla by svou pozornost soustředit zejména na tři nejdůleţitější oblasti[10]:  

1. zvyšování vhodnosti k pouţití, 

2. sniţování rozsahu neshod v dodávkách výrobků a sluţeb, 

3. zvyšování účinnosti všech podnikových procesů. 

Zlepšování kvality, ale i jakékoliv jiné aktivity zlepšování, je třeba chápat jako nepřetrţitý 

proces, kdy dosaţený zlepšený stav by měl být východiskem pro další zlepšování.  

Neustále zlepšování je také jedním ze základních principů komplexního managementu kvality 

(TQM), jedná se taky o důleţitou zásadu, z které vycházejí poţadavky na systémy 

managementu kvality, environmentální systémy managementu, systémy managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další systémy managementu. Je to fáze, ve které se 

průměrné organizace oddělí od těch nejlepších ve svém oboru. 

Proces neustálého zlepšování by měl být trvalým cílem kaţdé organizace, která si chce udrţet 

konkurenceschopnost, a to zejména z těchto důvodů[4]: 

 poţadavky zákazníků jsou neustále náročnější a dynamicky se mění, 

 aby mohla organizace nabízet produkty za přijatelnou cenu a zároveň vytvářet 

přiměřený zisk, je nutné odstraňovat jakékoliv vnitřní neefektivnosti, 

 je celá řada příleţitostí ke zlepšování, zejména díky neustálému vývoji vědy a 

techniky, 

 konkurence na trhu je stále ostřejší, 

 stále se zvyšující poţadavky na kvalitu ţivota, 

 neustálá změna vnějších podmínek (podmínky na trhu, legislativa, dostupnost surovin 

aj.) 

 při aktivitách neustálého zlepšování se aktivně zapojují pracovníci do plnění cílů 

organizace. 
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Pro neustálé zlepšování v organizaci, k zajištění budoucnosti organizace a spokojenosti 

zainteresovaných stran je nezbytné, aby vedení vytvářelo kulturu, jeţ pracovníky aktivně 

zapojí do hledání příleţitostí ke zlepšování výkonnosti procesů, činností a produktů. K tomu, 

aby se pracovníci co nejvíce zapojili, by mělo vedení vytvořit takové prostředí, kde jsou 

pravomoci delegovány tak, ţe pracovníci jsouzmocněni a přejímají odpovědnost za 

identifikování příleţitostí ke zlepšení výkonnosti organizace. 

V aktivitách zlepšování by organizace měla uplatňovat proces neustálého zlepšování, který by 

se měl skládat z následujících kroků [10]: 

1. Důvod k zlepšování – v tomto kroku se identifikuje problém procesu a také oblast, ve 

které bude probíhat zlepšování s uvedením důvodu. 

2. Současná situace – zhodnocení efektivnosti a účinnosti stávajícího procesu. V tomto 

kroku se shromaţďují a analyzují údaje, z nichţ se poté zjistí, které typy problémů se 

vyskytují nejčastěji. Vybere se problém a stanoví se cíl zlepšování. 

3. Analýza – zde dochází k identifikaci a ověření kořenové příčiny problému. 

4. Identifikování možných řešení – je třeba prozkoumat, zda je zde moţnost 

alternativního řešení. V tomto kroku dochází k výběru a uplatnění řešení, díky 

kterému dojde k odstranění kořenových příčin problému a zabrání se jejich 

opakovanému výskytu.  

5. Vyhodnocení efektů – v tomto kroku je třeba zjistit, zda se problém a jeho kořenové 

příčiny podařilo odstranit či bylo jejich působení sníţenoa také to, jestli navrhnuté 

řešení funguje a byly splněny cíle zlepšování. 

6. Uplatňování a standardizace nového řešení – starý proces se nahradí zlepšeným 

procesem, tím se předejde opakovanému výskytu problému a jeho kořenových příčin. 

7. Hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu s dokončeným opatřením ke zlepšení – 

vyhodnocuje se efektivnost a účinnosti projektu zlepšování a uvaţuje se o vyuţití 

tohoto řešení i jinde v organizaci. 

Proces je třeba opakovat na zbývající problémy a zároveň je nutné rozvíjet cíle a řešení 

pro další zlepšování procesu.[13]Jednotlivé kroky procesu neustálého zlepšování jsou 

znázorněny na obrázku 4. 
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Obr. 4 Algoritmus procesu zlepšování kvality [13] 

Regulace procesu – jedná se o monitorování procesu, které má za cíl zjistit, zda daný proces 

pracuje tak, jak se od něj očekává. Vhodným nástrojem pro monitorování procesu můţe být 

např. regulační diagram. V případě, ţe proces nepracuje dle očekávání, je třeba provést 

nápravná opatření, jeţ proces vrátí do původního stavu.  

Reaktivní zlepšování – zaměřuje se na ty procesy, které nemají uspokojivé výsledky. 

Reaktivní řešení se zavádí v případě, ţe kvalita výstupů z procesu není vyhovující a nápravná 

opatření nepomohou. Poté je třeba shromáţdit a analyzovat data, najít kořenové příčiny 

problémů a zavést vyhovující nápravná opatření.  

Proaktivní zlepšování – přichází na řadu tehdy, pokud není známá představa o konkrétní 

potřebě zlepšování a správný směr aktivit zlepšování se teprve bude vybírat. Patří sem 

zejména ty aktivity, jeţ mají za úkol odstraňovat příčiny moţných neshod, tak aby se předešlo 

jejich výskytu. [4] 

Cyklus PDCA 

Základním modelem procesu neustálého zlepšování je Demingův cyklus PDCA. Jedná se o 

cyklus, který se skládá ze čtyř fází, v kterých by mělo probíhat zlepšování kvality či 

provádění změn. [14] Cyklus PDCA je moţno vidět na obrázku 5. 
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Obr. 5 Cyklus PDCA [14] 

Jak je patrné z obrázku 5, jedná se o cyklus, který nikdy nekončí a pro zajištění neustálého 

zlepšování by se měl stále opakovat. Cyklus PDCA se skládá z těchto čtyř kroků[14]: 

1. Plan (plánuj)–v první fázi je třeba se zaměřit na identifikaci a analýzu problému. V tomto 

kroku je také třeba formulovat cíl, kterého je třeba dosáhnout a také způsob jakým 

organizace daného cíle bude dosahovat.  

2. Do (dělej) – jedná se o druhý krok cyklu PDCA, ve kterém se uvádí v pohyb aktivity, jeţ 

mají zajistit splnění cíle, který se definoval v první fázi cyklu. Jedná se v podstatě o 

samotnou realizaci plánu.  

3. Control (kontroluj) – tato fáze má za úkol monitorovat a analyzovat dosaţené výsledky a 

ty poté porovnat s plány a cíli, které se stanovily v první kroku cyklu.  

4. Act (jednej) – pokud jsou splněny cíle, tak v tomto kroku následuje standardizace 

provedených opatření či metod. V případě, ţe se nepodařilo cíle splnit, je třeba hledat 

další moţná řešení, díky kterým se podaří dané cíle splnit. [14] 

Zlepšování kvality je moţné realizovat pomocí preventivních opatření či pomocí opatření 

k nápravě, přičemţ upřednostňován by měl být první způsob. A to zejména díky ekonomické 

výhodnosti preventivních opatření vůči opatřením nápravným. [4] 

Aby proces neustálého zlepšování probíhal co nejefektivněji, má organizace k dispozici řadu 

metod a nástrojů, díky kterým se úspěšnost aktivit zlepšování značně zvyšuje. 
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4 Metody a nástroje managementu kvality 

Mezi základní metody, které se uplatňují v managementu kvality, se řadí především skupiny 

sedmi základních a sedmi „nových“ nástrojů managementu kvality a metody, které jsou 

orientované na plánování kvality, přičemţ vhodnost uplatnění jednotlivých metod je moţno 

vidět v tabulce 2. 

Tab. 2Vhodnost uplatnění jednotlivých metod v různých fázích procesu zlepšování [4] 
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Afinitní diagram AA 

 

A AA 

  

A 

Diagram vzájemných vztahů AA 

 

A A 

  

A 

Systematický diagram AA 

 

A A 

  

A 

Maticový diagram A A 

 

A 

 

AA A 

Analýza údajů v matici A A 

 

A A 

 

A 

Diagram PDPC AA 

  

AA 

 

A A 

Síťový graf A 

  

A 

  

A 

Metoda QFD A A A A 

  

A 

Metoda FMEA A 

 

AA AA A 

 

A 

Metoda FTA A 

 

AA A A 

 

A 

Navrhování experimentů 

  

AA AA A 

 

A 

Analýza způsobilosti procesu A AA A A A A A 

Analýza způsobilosti výrobního zařízení A AA A A A 

 

A 

Analýza systému měření A AA A 

 

A 

 

A 

Vývojový diagram AA A 

 

A 

 

AA A 

Diagram příčin a následků 

  

AA 

 

A 

 

A 

Formulář pro sběr údajů 

 

AA AA A A A A 

Paretův diagram AA A AA 

 

A 

 

A 

Histogram A AA A 

 

A A A 

Bodový diagram A 

 

AA 

 

A 

 

A 

Regulační diagram AA AA A A A A A 

AA – nástroj je zvláště vhodný pro pouţití v dané fázi 

A – nástroj je vhodný pro pouţití v dané fázi 

Fáze 

 



~ 15 ~ 
 

4.1 Sedm základních nástrojů managementu kvality 

Vývojový diagram 

Jedná se o grafické znázornění procesu, umoţňuje zachytit skutečný tok či posloupnost 

operací v procesu, jimţ prochází daný výrobek či sluţba. Můţe se jednat o jednoduchý 

vývojový diagram makro úrovně, nebo podrobnější diagram, který zobrazí kaţdý konečný 

úkon a rozhodovací bod. [10] 

Ovál slouţí ve vývojovém diagramu k zachycení toho, ţe materiály, informace či 

úkony (vstupy) zahajují proces, nebo jako zobrazení výsledků na konci procesu 

(výstup). 

Čtverec zobrazuje ty úkony, jenţ zobrazují úkol nebo činnosti, které jsou prováděny 

v procesu.  

Kosočtverec zobrazuje ty úkony v procesu, kde je třeba se rozhodnout nebo se klade 

otázka, na kterou je třeba odpovědět ANO / NE . 

Kruh, který v sobě má číslo či písmeno značí přerušení vývojového diagramu a jeho 

pokračování na jiné nebo stejné straně.[15] 

Diagram příčin a následků 

Pouţívá se v případech, kdy je třeba zjistit klíčové příčiny, která ať negativně či pozitivně 

ovlivňují výsledek (následek).  Je známý také jako Ishikawův diagram či diagram „rybí 

kostry“. [16] 

Formulářpro sběr údajů 

Jedná se o kontrolní záznamníky, které slouţí k systematickému shromaţďování údajů 

relevantních pro řízení a zlepšování kvality. [10] 

Paretův diagram 

Diagram, který se zaměřuje na klíčové problémy. Umoţňuje se zaměřit na největší potenciál 

pro zlepšování pomocí zobrazení relativní četnosti výskytu nebo velikosti, a to formou 

klesajícího sloupcového diagramu.[16] 

Histogram 

Histogram představuje grafické znázornění intervalového rozdělení četnosti. Jedná se o 

sloupcový graf, kde na ose x se nachází šířka intervalu a na ose yzase četnost hodnot v tomto 

intervalu. Díky tvaru histogramu je moţné si udělat obrázek o zkoumaném jevu. V praxi by 

měl mít histogram přibliţně zvonovitý tvar. [13] 

A 
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Bodový diagram 

Bodový diagram slouţí k orientačnímu zjištění závislosti mezi dvěma soubory dat. Zjišťuje, 

co se děje s první proměnnou v případě, ţe dojde ke změně druhé proměnné. Pomocí 

bodového diagramu je moţno zjistit, zda jsou na sobě proměnné závislé, pokud ano, tak jaká 

je povaha této závislosti, popřípadě zda se jedná o slabou či silnou závislost. To vše lze vyčíst 

podle uspořádání bodů v klasické souřadnicové soustavě diagramu XY.[3] 

Regulační diagram 

Mezi všemi kritickými problematickými otázkami existují vztahy, regulační diagram 

umoţňuje systematicky zjišťovat, analyzovat a třídit tyto vztahy příčiny a následku. Jedná se 

o základní nástroj statistické regulace procesu a preventivní přístup k řízení kvality. Regulační 

diagram má za úkol vyhodnocovat odchylky výstupní veličiny od ţádané hodnoty a v případě, 

ţe se odchylka nachází mimo regulační mez dát signál obsluze, tak aby bylo moţné provést 

včasný zásah.[15] 

4.2 Sedm „nových“ nástrojů managementu kvality 

Afinitní diagram 

Hodí se v těch případech, kdy je třeba shromáţdit a seskupit velké mnoţství nápadů či 

problematických otázek, z kterých je nutné sestavit skupiny tak, aby bylo moţné se 

dopracovat k podstatě problému a efektivně jej vyřešit. Vyuţívá se zejména tehdy, pokud je 

řešený problém příliš sloţitý a hůře zpracovatelný. [4] 

Diagram vzájemných vztahů  

Pomáhá pochopit vzájemné vztahy mezi jednotlivými náměty, které se vztahují k řešenému 

problému. Hodí se zejména v těch případech, kdy daný problém charakterizují sloţité logické 

nebo příčinné vazby. V diagramu zjištěné vztahy znázorňují šipky, které směřují buď od 

příčiny k následku (v případě příčinných vztahů) či od východiska k následku (v případě 

logických vztahů). [10] 

Systematický diagram 

Nazývaný také jako stromový diagram slouţí k mapování úkolů pro zlepšování. Pomocí 

systematického diagramu je moţné graficky analyzovat rozsáhlý cíl na rostoucí úroveň 

podrobných opatření, jeţ musí být vyřešeny, pokud chce organizace dosáhnout definovaných 

cílů. Jeho zpracování spočívá v systematické dekompozici řešeného problému. [15] 

Maticový diagram 

Pomocí tabulkového uspořádání informací o skupinách znaků se dosáhne komplexního 

pohledu na problém, poté je snadnější jeho analýza a vyhodnocení. Slouţí zejména 
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k posouzení vzájemných vztahů mezi jednotlivými oblastmi problému. Existuje celá řada typů 

matic (matice tvaru L, tvaru střecha, tvaru T, tvaru Y, tvaru X, tvaru C). [3] 

Analýza údajů v matici 

Slouţí k odhalení „skrytých“ vztahů a zkoumání údajů o vícenásobných proměnných. K tomu 

vyuţívá zejména tyto metody – analýza hlavních komponentů, stanovení „vzdáleností“ mezi 

vícerozměrnými proměnnými, mapa (vjemová, poziční) a plošný diagram. Výsledná varianta 

se vybere dle poţadovaných kritérií tak, aby byla co nejblíţe optimální variantě. [4] 

Diagram PDPC 

Nástroj, jehoţ pomocí je moţné minimalizovat moţné problémy, jeţ se mohou vyskytnout při 

realizaci plánovaných činností, a to pomocí vhodných protiopatření. Diagram PDPC je 

zaloţen na stromovém diagramu a skládá se z několika jednoduchých kroků – ke kaţdé 

plánované činnosti se přiřadí moţné problémy, ke kaţdému moţnému problému vhodná 

protiopatření a nakonec se vyberou ty nejvhodnější protiopatření, která se zabudují do 

revidovaného plánu.[10] 

Síťový graf 

Pomáhá stanovit reálný časový plán průběhu projektu za pomoci grafického zobrazení 

celkové doby dokončení. Z grafu je moţné vyčíst posloupnost úkolů, jeţ mohou být 

prováděny současně a zároveň monitorovat kritické úkoly, které by mohly prodlouţit 

celkovou dobu projektu. [15] 

4.3 Metody plánování kvality 

Metoda QFD 

Jedná se o metodu, jeţ má převést potřeby zákazníka do výrobku a následného řízení procesu. 

K tomu si dopomáhá grafem, známým jako dům kvality. Dům kvalityznázorňuje vztahy mezi 

znaky kvality a poţadavky zákazníka, které převádí do konkrétních měřitelných znaků. [17] 

Metoda FTA 

Pouţívá se v těch případech, kdy je třeba analyzovat spolehlivost a bezpečnost sloţitých 

systémů, a vada či problém je následkem kombinace řady dějů. V podstatě se jedná o 

rozloţení problému či vady na jednotlivé dílčí události v uspořádaném sledu na různých 

úrovních, přičemţ jednotlivé úrovně spojují tzv. hradla, která jasně specifikují podmínky, za 

kterých dané události na vyšší úrovni nastanou.[3] 

Analýza způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů měření 

To, zda vyráběný produkt bude dostatečně kvalitní, určuje zejména kvalita procesů, pomocí 

nichţ dané produkty vznikají. K hodnocení kvality procesů slouţí analýza způsobilosti 
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procesů, kdy se pomocí indexů způsobilosti určuje, zda je proces schopný trvale poskytovat 

produkty splňující poţadovaná kritéria kvality. Podobně je na tom i hodnocení způsobilosti 

výrobních zařízení, kdy v případě, ţe je zařízení způsobilé, je schopno poskytovat výrobky, 

jeţ splňují poţadovaná kritéria kvality. Stejně tak analýza způsobilosti systémů měření, kdy 

se hodnotí měřící systém jako celek. Vzhledem k tomu, ţe se vychází z předpokladu, ţe pouze 

přesné měřidlo nám nezaručí správné měření. V potaz je třeba brát také vliv jiných faktorů, 

které mohou působit na variabilitu výsledků měření. [10] 

FMEA metoda 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je systémový přístup 

kidentifikacimoţných problémů či vad u posuzovaného návrhu, procesu či produktu,předtím 

neţ k nim dojde. FMEA metoda je zaměřena především na prevenci vzniku vad, zvýšení 

bezpečnosti a spokojenosti zákazníka. V ideálním případě by metoda FMEA měla být 

prováděna u návrhu produktu či procesu, ale lze ji aplikovat s úspěchem také na stávající 

produkt či proces.Metoda FMEA se dělí na – FMEA návrhu výrobku, FMEA procesu a 

systémová FMEA procesu a výrobku. [18]Pouţití metody FMEA je tématem této diplomové 

práce, proto je jí věnováno více pozornosti v následující kapitole 5. 

 

  

 



~ 19 ~ 
 

5 FMEA metoda 

FMEA metoda je navrţena k včasnému odhalení moţných vad a jejich příčin. Jedná se o 

týmovou analýzu, jejíţ součástí je i vyhodnocení důsledků potenciálních vad pro daný 

výrobek, proces či uţivatele. Umoţňuje také vyhodnotit riziko, které se k těmto moţným 

vadám váţe a dle priorit poté stanovit preventivní opatření. Metoda FMEA by měla být 

vodítkem k vytvoření kompletního souboru opatření, která sníţí rizika spojená se systémem 

nebo výrobním procesem na přijatelnou úroveň.[19] Z toho plyne, ţe FMEA je nedílnou 

součástí managementu rizik a podporuje neustálé zlepšování. 

FMEA je týmovou analýzou, je tedy nutné zajistit průřezový tým, kde by neměl chybět 

vlastník procesu a vrcholové vedení. Samotný postup realizace bude značně odlišný, a to 

zejména kvůli závislosti na velikosti a struktuře dané organizace. Mezi charakteristické rysy 

metody patří[3]: 

 systémový přístup – daný produkt či proces je povaţován za ucelený a přesně 

ohraničený funkční systém, který má jasně definované vnitřní vazby a vztahy k okolí, 

 induktivní charakter – sledovaný produkt či proces si rozloţí na jednotlivé díly nebo 

operace, poté je podrobí analýze, výsledky této analýzy jsou vztahovány k funkcím 

celého systému, 

 preventivní charakter – FMEA zkoumá a odhaluje existující i moţné vady, zjišťuje 

jejich příčiny tak, aby se v následných procesech či při pouţívání produktů zabránilo 

moţnosti jejich výskytu, 

 týmový přístup–FMEA je nutné vţdy aplikovat v týmu, kde by všichni členové měli 

být obeznámeni s daným problémem, stejně tak jako s aplikací metody FMEA. 

Je nutné na metodu FMEA nepohlíţet jako na jednorázovou událost, mělo by se jednat o 

dlouhodobé pracovní nasazení, jeţ doplňuje vývoj produktu a procesu. FMEA je ţivý 

dokument a jako taková by měla vţdy odráţet nejnovější stav a s tím svázaná nejnovější 

příslušná opatření.[20] 

Nejčastěji se metoda FMEA aplikuje na návrh výrobku (FMEA konstrukce), která se vyuţívá 

k analýze návrhu výrobků a FMEA procesu, jeţ slouţí k analýze procesů, v kterých dané 

výrobky vznikají. Stejně tak dobře lze FMEA aplikovat také na návrh sluţby, systému nebo 

procesu řízení kvality či jakéhokoliv jiného procesu. [10] 
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V normách souboru ISO řady 9000 je pouţití metody FMEA doporučeno, ve standardech pro 

oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů je dokonce striktně vyţadováno.Celý 

průběh analýzy FMEA se zaznamenává do formuláře FMEA, tento formulář je moţno vidět 

v příloze 1. 

5.1 Realizace metody FMEA 

Neexistuje pouze jeden jediný správný postup pro vypracování metody FMEA. Obecné 

zásady, ale mají všechny druhy FMEA stejné[20]: 

1. Identifikovat tým 

Je nezbytně nutné aplikovat metodu FMEA v týmu tak, aby se vyuţilo znalostí a zkušeností 

celé řady odborníků. 

2. Definovat předmět 

Objekt je třeba brát jako systém, jenţ plní celou řadu funkcí. Tento systém je ţádoucí rozloţit 

na jednotlivé dílčí prvky (části, díly, operace) a definovat jejich vztah k celku. Předmět 

v podstatě definuje hranice analýzy FMEA a je nutné ho stanovit hned na začátku, aby byl 

zajištěn vhodný směr a zaměření. 

3. Definovat zákazníka 

Je důleţité správně identifikovatzákazníka, popřípadě zákazníky, tak aby bylo moţnézajistit 

správné směřování vypracování FMEA. 

4. Identifikovat funkce, poţadavky a specifikace 

Účelem tohoto kroku je vyjasnit si záměr návrhu produktu či účelu procesu.  

5. Identifikovat moţné způsoby poruch 

Jedná se o zpracování přehledu všech moţných vad/poruch, díky kterým by mohl daný 

produkt či proces selhat, avšak nutně to neznamená, ţe se daná porucha opravdu vyskytne. 

Čím stručněji a srozumitelněji bude daná porucha popsána, tím lépe.  

6. Identifikovat moţné důsledky 

Moţné důsledky by měly být popsány tak, jak je vnímá zákazník. U kaţdé moţné 

vady/poruchy tým posuzuje její dopad na fungování dílčího prvku (lokální důsledky), stejně 

tak jako na plnění funkcí celého objektu (konečné důsledky). 

7. Identifikovat a analyzovat moţné příčiny 

Pokud existuje vada, musí k ní existovat také jedna či více příčin. Tyto příčiny by měly být 

dostatečně podrobně identifikovány, coţ poté umoţní zvolit vhodné nástroje řízení a akční 

plány. Samotná příčina můţe spočívat v konstrukci výrobku, v zařízeních a nástrojích, 

v provedení výrobních operací, v lidech nebo v reálných podmínkách prostředí. Analýza 
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příčin pomůţe určit nejčastěji se vyskytující příčiny; příčiny, jeţ mohou vyvolat více vad 

najednou či příčiny, které musí působit současně, tak aby došlo k vyvolání příslušného rizika. 

8. Identifikovat nástroje řízení 

Mezi nástroje řízení patří ty nástroje, jeţ zabrání vzniku příčiny nebo tuto příčinu či způsob 

poruchy odhalí. Při vypracování nástrojů je nutné nejprve zjistit, co se dělá špatně, proč a jak 

je moţné tomu zabránit či jak je moţné to odhalit, přičemţ opět platí, ţe nejefektivnější jsou 

nástroje řízení zaměřené na prevenci.  

9. Identifikování a posuzování rizika 

Jedná se o jeden z nejdůleţitějších kroků postupu FMEA. Nelze se zaměřit na všechny rizika 

najednou a všem věnovat stejnou pozornost, je nutné identifikovat kritičnost vady (míru 

rizika), coţ umoţní určit priority v komplexním posouzení. Rizika se posuzují z hlediska tří 

charakteristik: 

a) význam vady (závaţnost) 

b) pravděpodobnost vzniku vady (výskyt) 

c) odhalitelnost vady (detekce) 

Rizikové číslo= Výskyt x Závaţnost x Detekce 

Součin těchto tří kritérií tvoří tzv. rizikové číslo, jeţ určuje míru rizika. Kaţdé jedno kritérium 

se hodnotí na bodové stupnici od 1 do 10 bodů, ke kaţdé úrovni hodnocení je vţdy uvedena 

stručná charakteristika.  

Závaţnost vady se hodnotí dle toho, jaký význam má daná vada pro zákazníka. Pokud by 

daná vada měla více následků, hodnotí se následek nejzávaţnější.  

V případě výskytu vady se hodnotí pravděpodobnost vzniku vady v průběhu doby 

plánovaného ţivota produktu či dílu. Při hodnocení je třeba brát v potaz pouţívaná 

preventivní opatření.  

Detekce vady se hodnotí dle reálných moţností odhalitelnosti vady přímo v organizaci, tedy 

z posouzení účinnosti stávajících kontrolních postupů.Samotné rizikové číslo tedy závisí na 

schopnosti hodnotitelů přiřadit reálné ocenění daným situacím.  

Poté by měly být vybrány ty skupiny moţných vad či poruch, které mají vysoké hodnoty 

rizikového čísla, a u těch je nezbytné přijmout a provést nápravná či preventivní opatření. Zda 

je rizikové číslo jiţ za „hranicí“ nám pomůţe stanovit tzv. kritická hodnota, kterou obvykle 
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stanovuje zákazník či je moţno ke stanovení priorit pouţít také Paretovu analýzu. Nejčastěji 

se kritická hodnota pohybuje kolem hodnoty 100, můţe být ovšem i niţší. Kromě samotné 

hodnoty celkové míry rizika, by měly být prověřeny ty vady, kde jednotlivé dílčí kritéria 

dosahují vysoké hodnoty.[10] 

10. Doporučená opatření a výsledky 

U těch vad/poruch, které jiţ přesáhnou kritickou hodnotu, je nutné přijmout a provést 

nápravná a preventivní opatření, tak aby bylo riziko co nejvíce sníţeno. Pokud by se jednalo o 

nebezpečné následky, je třeba se ze všeho nejdříve zaměřit na sníţení významu, v opačném 

případě má přednost sníţení pravděpodobnosti výskytu vady, zvyšování detekce vady 

následuje jako poslední.[10] 

Po realizaci zlepšení by měl být proveden opětovný výpočet rizikového čísla, kdy tým 

odhadem určí, jak budou provedená nápravná opatření účinná. V případě, ţe se u některých 

vad/poruch nepodaří dostat rizikové číslo pod kritickou hodnotu, je nutné navrhnout účinnější 

opatření a celý proces opakovat.[3] 

5.2 DFMEA 

DFMEA neboli FMEA návrhu produktu, jedná se o analýzu moţných způsobů a důsledků 

poruch při návrhu produktu. Má za úkol podpořit návrh produktu při zmírňování rizik poruch 

tak, aby se jiţ v etapě návrhu produktu podařilo odhalit všechny moţné nedostatky, jeţ by se 

mohly na navrhovaném produktu vyskytnout a realizovat opatření,která tyto nedostatky 

odstraní. Pouţití metody DFMEA je účelné převáţně v těchto případech[10]:  

 u návrhu nových dílů či jejich změny, 

 návrh pouţití jiných materiálů, 

 změna poţadavků zákazníka, 

 pouţívání výrobků v jiných podmínkách, 

 změna poţadavků na ekologickou nezávadnost a bezpečnost, 

 díly, u kterých se v minulosti objevily provozní nedostatky, 

 díly, u kterých lze očekávat problémy.  

V případě samotné realizace DFMEA je nutné postupovat v krocích tak, jak popsáno 

v kapitole 5.1, přičemţ k identifikování a posuzování rizika se vyuţívají pomocné tabulky, jeţ 

pro kaţdé jednotlivé kritérium uvádí stručné charakteristiky, které odpovídají úrovni 

hodnocení.  
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V případě závaţnosti vady se hodnota spojuje s nejzávaţnějším důsledkem v případě daného 

způsobu poruchy. [10] Doporučená kritéria hodnocení závaţnosti je moţno vidět v tabulce 3.  

Tab. 3 Hodnocení závaţnosti vady při DFMEA [20] 

 Důsledek Kritéria závaţnosti Hodnocení  

Nesplnění 

bezpečnostních 

poţadavků a/ nebo 

poţadavků předpisů 

  

Moţný způsob poruchy, kdy vada bez výstrahy ovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla a/nebo znamená nesoulad s právními předpisy.  10 

 Moţný způsob poruchy, kdy vada i s výstrahou ovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla a/nebo znamená nesoulad s právními předpisy.  9 

 Ztráta nebo zhoršení 

primární funkce 

 Ztráta hlavní funkce (vozidlo je nepojízdné, neovlivňuje bezpečný 

provoz vozidla)  8 

 Zhoršení hlavní funkce (vozidlo je sice funkční, ale má sníţenou 

výkonnost). Zákazník velmi nespokojen.  7 

 Ztráta nebo zhoršení 

sekundární funkce 

 

 Vozidlo/prvek je sice funkční, ale části, jeţ zajišťují pohodlí, 

nefungují. Zákazník nespokojen.  6 

 Vozidlo/prvek je sice funkční, ale části, jeţ zajišťují pohodlí, jsou 

na niţší úrovni výkonu. Zákazník poněkud nespokojen.  5 

Nepříjemnost 

 

 

 

 

 

 Vzhled či hluk vozidla neodpovídají. Vozidlo je pojízdné, ale 

produkt není ve shodě. Vadu zaznamená většina zákazníků (přes 75 

%).  4 

 Vzhled či hluk vozidla neodpovídají. Vozidlo je pojízdné, ale 

produkt není ve shodě. Vadu zaznamená hodně zákazníků (50 %).  3 

 Vzhled či hluk vozidla neodpovídají. Vozidlo je pojízdné, ale 

produkt není ve shodě. Vadu zaznamenají nároční zákazníci (25 %).  2 

 Ţádný  Ţádný znatelný důsledek.  1 

V případě pravděpodobnosti výskytu vady tým hodnotí, s jakou pravděpodobností se 

vyskytne specifická příčina/mechanizmus, která má za následek způsob poruchy v průběhu 

projektované doby ţivota. Je třeba pouţívat stabilní systém známkování výskytu, aby byla 

zajištěna kontinuita. [20]Doporučená kritéria hodnocení výskytu v rámci DFMEA jsou 

uvedena v tabulce 4. 

V případě detekce vady se posuzuje účinnost stávajících kontrolních postupů, jeţ se vyuţívají 

k posuzování návrhu produktu, a vztahuje se vţdy k nejlepšímu nástroji řízení 

detekce.Doporučeným přístupem pro nástroj řízení detekce je předpoklad, ţe se porucha 

vyskytla a následné posouzení způsobilosti nástrojů řízení stávajícího produktu při odhalování 

způsobu poruchy. Nízké bodové hodnocení znamená,ţe detekce vady či její příčiny je vysoká, 

naopak vysoké bodové hodnocení značí, ţe vadu ani její příčinu stávajícími kontrolními 

postupy prakticky nelze odhalit. [20]Doporučená kritéria hodnocení detekce vady jsou 

uvedena v tabulce 5.
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Tab. 4 Hodnocení výskytu vad DFMEA [20] 

Pravděpodobnost 

poruchy Výskyt (počet případů na počet objektů)  Hodnocení  

 Velmi velká 

≥ 100 na tisíc 

≥ 1 z 10  10 

 

 Velká 

  

 50 na tisíc 

1 z 20  9 

 20 na tisíc 

1 z 50  8 

 10 na tisíc 

1 ze 100  7 

Střední 

  

2 na tisíc 

1 z 500   6 

 0,5 na tisíc 

1 z 500  5 

 0,1 na tisíc 

1 z 2000  4 

  

 Malá 

0,01 na tisíc 

1 z 100 000   3 

≤0 0,001 na tisíc 

1 z 1 000 000  2 

 Velmi malá Porucha je eliminována nástroji řízení prevence   1 

Tab. 5 Hodnocení detekce vady při DFMEA [20] 

Odhalitelnost 

 Pravděpodobnost detekce vady při posuzování návrhu 

produktu  Hodnocení 

Téměř nemoţná 

 Ţádný nástroj řízení stávajícího produktu; nelze odhalit či není 

analyzováno  10 

Velmi mizivá 

 Je velmi nepravděpodobné, ţe posuzování návrhu produktu odhalí 

moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  9 

Mizivá 

 Je nepravděpodobné, ţe posuzování návrhu produktu odhalí 

moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  8 

Velmi malá 

 Je velmi málo pravděpodobné, ţe posuzování návrhu produktu 

odhalí moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  7 

Malá 

 Je málo pravděpodobné, ţe posuzování návrhu produktu odhalí 

moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  6 

Střední 

 Průměrná pravděpodobnost, ţe posuzování návrhu produktu odhalí 

moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  5 

Středně velká 

 Mírně nadprůměrná pravděpodobnost, ţe posuzování návrhu 

produktu odhalí moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  4 

Velká 

 Je vysoce pravděpodobné, ţe posuzování návrhu produktu odhalí 

moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  3 

Velmi velká 

 Je velmi vysoká pravděpodobnost, ţe posuzování návrhu produktu 

odhalí moţnou příčinu vady nebo vadu následnou.  2 

Téměř jistota 

 Téměř jistě se při posuzování návrhu produktu odhalí moţná příčina 

vady nebo vada následná.  1 

Po počáteční identifikaci způsobů a důsledků poruch, příčin a nástrojů řízení, včetně 

známkování a výpočtu RPN, je třeba přejít k výběru těch poruch, u nichţ jsou hodnoty 

závaţnosti 9 nebo 10 či přesáhnou kritickou hodnotu RPN. Na tyto vady/poruchy je třeba 

přijmout a provést doporučená opatření, přičemţ preventivní opatření mají přednost před 

opatřeními k odhalení, zároveň by sníţení známek mělo probíhat v pořadí – závaţnost, 

výskyt, detekce. [3] 
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5.3 PFMEA 

Jednotlivé kroky PFMEA neboli FMEA procesu jsou stejné jako u DFMEA, přičemţ se 

postupuje v krocích, tak jak je uvedeno v kapitole 5.1., s tím rozdílem, ţe PFMEA nehledá 

příčiny moţných vad v navrhovaném řešení výrobku, u něj se jiţ předpokládá splnění záměru, 

ale v navrhovaném technologickém postupu. 

PFMEA podporuje vývoj výrobního procesu při zmírňování rizik poruch pomocí[20]:  

 identifikace a hodnocení funkcí procesu a poţadavků na proces, 

 identifikace a hodnocení moţných způsobů poruch, jeţ se vztahují k procesu a 

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

 identifikace moţných příčin v montáţním či výrobním procesu, 

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

procesu pro sniţování výskytu nebo zvyšování detekce podmínek poruch, 

 moţnost stanovit systém priorit pro preventivní nebo nápravná opatření a nástrojů 

řízení.  

K identifikování a posuzování rizika se vyuţívají i v případě PFMEA pomocné tabulky, kde 

je pro kaţdé jednotlivé kritérium uvedena stručná charakteristika, jeţ odpovídá úrovni 

hodnocení. 

V případě závaţnosti vady tým posuzuje, jak moc je moţný následek vadyzávaţný pro 

zákazníka, přičemţ je moţné přihlíţet taky k významu pro organizaci (ohroţení pracovníků, 

poškození zařízení apod. [3] 

Doporučená kritéria hodnocení závaţnosti vady je moţno vidět v tabulce 6. Stejně jako 

v případě DFMEA se hodnota vztahuje k nejzávaţnějšímu důsledku v případě daného 

způsobu poruchy. 
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Tab. 6 Hodnocení závaţnosti vady při PFMEA [20] 

 Důsledek Kritéria závaţnosti Hodnocení  

Nesplnění 

bezpečnostních 

poţadavků  a/ nebo 

poţadavků předpisu 

Můţe ohrozit pracovníka obsluhy zařízení či montáţe. Vada nastane 

bez výstrahy a ohroţuje bezpečnost nebo dodrţení zákonných 

poţadavků.  10 

S varováním můţe ohrozit operátora (stroj nebo montáţní sestavu). 

Vada nastane s výstrahou a ohroţuje bezpečnost nebo dodrţení 

zákonných poţadavků.  9 

 Ztráta nebo zhoršení 

primární funkce 

 

 

Významná porucha na výrobní lince, 100 % výrobků je neshodných. 

Ztráta hlavní funkce, výrobek je nefunkční. Zákazník velmi 

nespokojen.   8 

Menší porucha na výrobní lince, méně neţ 100 % neshodných 

výrobků, je nutné vytřídění výrobků. Výrobek je funkční, ale 

s omezením. Zákazník nespokojen.  7 

 Ztráta nebo zhoršení 

sekundární funkce 

 

 

Menší porucha na výrobní lince, je nutné vyřazení části výrobků 

(bez třídění). Výrobek je funkční, ale části, jeţ zajišťují pohodlí, jsou 

nefunkční. Zákazník pociťuje nepohodlí.  6 

Menší porucha na výrobní lince, je nutné 100 % výrobků 

přepracovat. Výrobek je funkční, ale části, jeţ zajišťují pohodlí, mají 

sníţenou úroveň. Zákazník poněkud nespokojen.  5 

 Nepříjemnost 

 

 

 

 

 

 

Menší porucha na výrobní lince, je nutné výrobky protřídit a část 

pak přepracovat.  

Vzhled či hluk vozidla neodpovídají. Vadu zaznamená většina 

zákazníků (přes 75 %).  4 

Menší porucha na výrobní lince, je nutné část výrobků přepracovat, 

ale mimo výrobní cyklus. 

Vzhled či hluk vozidla neodpovídají. Vadu zaznamená hodně 

zákazníků (50 %).  3 

Menší porucha na výrobní lince, je nutné část výrobků přepracovat, 

ale bez narušení výrobního cyklu. 

Vzhled či hluk vozidla neodpovídají. Vozidlo je pojízdné, ale 

produkt není ve shodě. Vadu zaznamenají nároční zákazníci (25 %).  2 

 Ţádný  Ţádný znatelný důsledek.  1 

K hodnocení výskytu vady je doporučené hodnocení uvedeno v tabulce 7. Výskyt značí 

pravděpodobnost výskytu specifické příčiny poruchy. Stejně tak jako u hodnocení detekce 

vady při DFMEA je nutné pouţívat stabilní systém známkování výskytu tak, aby byla 

zajištěna kontinuita. 

Kritéria doporučená k hodnocení detekce vady jsou uvedena v tabulce 8. Hodnocení detekce 

souvisí s účinností nejlepších stávajících kontrolních postupů, které se vyuţívají k posuzování 

procesu. V případě, ţe existuje více neţ jeden nástroj řízení, hodnota se bude vztahovat 

k nejúčinnějšímu opatření. [20] 
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Tab. 7 Hodnocení výskytu vad při PFMEA [20] 

 Pravděpodobnost 

poruchy Výskyt (počet případů na počet objektů i vozidel)  Hodnocení  

 Velmi velká 

≥ 100 na tisíc 

≥ 1 z 10  10 

 

 Velká 

  

50 na tisíc 

1 z 20  9 

20 na tisíc 

1 z 50  8 

10 na tisíc 

1 ze 100  7 

Střední 

  

2 na tisíc 

1 z 500   6 

0,5 na tisíc 

1 z 500  5 

0,1 na tisíc 

1 z 2000  4 

  

 Malá 

0,01 na tisíc 

1 z 100 000   3 

≤ 0 0,001 na tisíc 

1 z 1 000 000  2 

 Velmi malá Porucha je eliminována nástroji řízení prevence   1 

Tab. 8 Hodnocení detekce vady při PFMEA [20] 

Odhalitelnost 

 Pravděpodobnost toho, ţe vada či její příčina budou odhaleny 

před další operací nebo dříve neţ součást opustí místo výroby 

nebo montáţe  Hodnocení 

Téměř nemoţná  Ţádný nástroj řízení nebo kontroly k odhalení vady není k dispozici.  10 

Velmi mizivá Je velmi nepravděpodobné, ţe by stávající kontrola vadu odhalila.  9 

Mizivá  Je nepravděpodobné, ţe by stávající kontrola vadu odhalila.  8 

Velmi malá 

 Je velmi málo pravděpodobné, ţe by stávající kontrola vadu 

odhalila.  7 

Malá  Je málo pravděpodobné, ţe by stávající kontrola vadu odhalila.  6 

Střední  Průměrná pravděpodobnost, ţe by stávající kontrola vadu odhalila.  5 

Středně velká 

Mírně nadprůměrná pravděpodobnost, ţe by stávající kontrola vadu 

odhalila.  4 

Velká  Je vysoce pravděpodobné, ţe by stávající kontrola vadu odhalila.  3 

Velmi velká 

 Je velmi vysoká pravděpodobnost, ţe by stávající kontrola vadu 

odhalila.  2 

Téměř jistota  Téměř jistě by stávající kontrola vadu odhalila.  1 

V případě výběru vad, u kterých bude tým navrhovat vhodná opatření, platí stejná pravidla 

jako v případě DFMEA. V prvé řadě je třeba se zaměřit na ty poruchy, u kterých je hodnota 

závaţnosti 9 nebo 10, poté na sniţování pravděpodobnosti výskytu vady a nakonec následuje 

zvyšování detekce vady.Tím končí první fáze práce týmu FMEA, vedoucímu by měly být 

předloţeny návrhy opatření ke schválení, přidělení odpovědnosti za realizaci a stanovení 

příslušných termínů. [4] 
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V poslední etapě analýzy PFMEA by tým měl opětovně hodnotit rizika vad, u nichţ byla 

zavedena nápravná opatření. Díky tomu, je poté moţné posoudit účinnost jednotlivých 

opatření a v případě, ţe stále existují vady, u kterých přetrvává vysoká míra rizika navrhnout 

nová opatření.[10] 
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6 Představení společnosti 

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. je společnost, která vyrábí traktory jiţ déle neţ 70 let. 

Její zaloţení se datuje do roku 1946 a za dobu své existence vyváţel ZETOR 

TRACTORS a.s. své produkty do 136 zemí s celkovým počtem prodaných traktorů 1,3 mil. 

(období 1946 – 2015). V současné době společnost ZETOR své produkty vyváţí do více neţ 

70 zemí v Evropě, Americe, Asii a Africe.[21] 

Společnost ZETOR klade důraz na jednoduché, chytré a praktické provedení traktorů, aby 

bylo dosaţeno vynikající spolehlivosti a zároveň jednoduchosti údrţby. Zároveň traktory 

ZETOR patří k nejúspornějším traktorům, čemuţ dopomáhají nejlepší moţné kombinace 

výkonu motoru a hmotnosti traktoru při současném zachování maximálního výkonu. [21] 

6.1 Historie ZETOR TRACTORS a.s. 

1946 – 1955 15. března 1946 jsou zákazníkům dodány první tři traktory Z 25, téhoţ roku 

Obchodní ţivnostenská komora Republiky československé vydala ochrannou 

známku pro společnost Zetor. V roce 1947 se začne vyrábět úsporná varianta 

traktoru Z 25, traktor Z 15. V dalších letech Zetor přichází na trh ještě 

s inovovaným traktorem Z 25 K, Z 25 A. V roce 1954 je zaloţena 

výzkumně - vývojová základna Zetoru, která vyuţívá znalostí a zkušeností 

techniků Zbrojovky Brno.[21] 

1956 – 1965 V roce 1956 Zetor začal vyrábět pásový traktor Zetor Super P a o několik let 

později přišel Zetor jako první na světě s progresivní a jedinečnou koncepcí 

vyuţití unifikovaných prvků při výrobě traktorů, čímţ značně zjednodušil svou 

výrobu a servis. V roce 1960 na trh uvedl traktor s označením Zetor 3011, 

jednalo se o základní model revoluční unifikované řady UŘ I. Poté následovaly 

další modely z téţe řady, ZETOR 2011 a 4011.[21] 

1966 – 1975 V roce 1966 je řada UŘ I rozšířena o model 5511 a v roce 1967 začíná Zetor 

s výrobou nových modelů: 2511, 3511 a 4511. V roce 1968 jde do sériové 

výroby první model řady UŘ II, jeţ nese název Crystal. I díky němu se Zetor 

dostává na přední místo mezi světovými výrobci traktorů. V následujících 

letech se neustále modernizují traktory UŘ I a zároveň se řada rozšiřuje o další 
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nové modelysérie „7“ (4712, 5711, 6711 a 2511). V roce 1975 je na trh uveden 

první šestiválcový model 12011 a 12045.[21] 

1976 – 1985 1. listopadu 1976 se značka Zetor zároveň stává i názvem firmy, přičemţ i 

nadále pokračoval vývoj traktoru UŘ II a UŘ I a koncem sedmdesátých let se 

výroba pomalu začalo přesouvat do slovenského podniku Závody ťaţkého 

strojárstva (ZTS) Martin, kde se inovované typy traktorů dočkaly dalších tří 

modernizací. [21] 

1986 – 1995 V těchto letech začal Zetor s výrobou traktorů UŘ III, jeţ splňovaly svou 

koncepcí a technickými parametry zvýšené nároky. Nadále však probíhala 

modernizace UŘ I – v roce 1992 se na trhu poprvé objevily inovované traktory 

nesoucí obchodní název Major. 1. července 1993 se v rámci privatizace část 

majetku státního podniku Zetor převádí na společnost s názvem Zetor, a.s., 

jejíţ většinový podíl patří Konsolidační bance. [21] 

1996 – 2005 V roce 1997 přišel Zetor s traktory, které nesly obchodní název Super a byly 

poháněny tříválcovými a čtyřválcovými motory. V roce 2000 byl přijat 

revitalizační program a v roce 2002 vláda České republiky schválila prodej 

majetkové účasti státu společnosti HTC holding. Po prodeji společnost ihned 

zahájila finanční stabilizaci spolu s masivní restrukturalizací. Inovace řady 

UŘ I probíhaly i nadále, a to zejména z hlediska plnění zpřísňujících se 

předpisů na ochranu ţivotního prostředí na vyspělých trzích. V roce 2004 byly 

modely řady UŘ I nahrazeny moderními traktory známými jako řada Proxima, 

řada UŘ III byla zase v roce 1998 nahrazena inovovanými traktory, které nesly 

obchodní název Forterra. [21] 

2006 – 2015 V roce 2007 přichází Zetor s novou sérií Proxima Plus, koncem roku 2008 

začíná s výrobou řady Proxima Power, jeţ je vybavena novinkou - 

převodovkou s elektrohydraulickým reverzním řazením, která umoţňuje řazení 

zpětné rychlosti pod zatíţením, a i nadále probíhají inovace řady Proxima, 

Proxima Plus a Proxima Power. V roce 2012 vstupuje Zetor na trh 

s novinkou – nejsilnějším a nejlépe vybaveným traktorem, který nese obchodní 

název Forterra HSX. Modelová řada Forterra i Forterra HSX je od roku 2011 
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vybavena systémem HitchTronic – automatickou regulací zadního tříbodového 

závěsu.[21] 

6.2 Organizační struktura 

Organizační strukturu společnosti ZETOR TRACTORS a.s. je moţno vidět na obrázku 6. 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Organizační struktura ZETOR TRACTORS a.s. [21] 

6.3 Produktové portfolio 

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. v současné době prodává čtyři řady traktorů, které spolu 
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1. Traktory řady Major (60 - 80 koní) 

Vzhledem k velmi dobrému poměru cena / výkon, se traktory z téhle řady hodí zejména pro 

menší a rodinné farmy, pro lehčí práci v lese nebo pro komunální sluţby. Motor vyniká 

nízkou spotřebou paliva, vysokou spolehlivostí a jednoduchou konstrukcí. Traktory řady 

Major se vyrábí ve třech modelech – Major 60, Major 80 a Major HS 80. 

2. Traktory řady Proxima (80 - 120 koní) 

Traktory z téhle řady patří k nejoblíbenějším modelům Zetor. Jedná se o univerzální, 

spolehlivé a robustní stroje, které splňují náročné poţadavky zákazníků pro práci 

v zemědělství, lesnictví a komunálních sluţbách. Vybírat je moţno ze tří modelů – 

Proxima CL, Proxima GP a Proxima HS.  

3. Traktory řady Crystal (150 - 160 koní) 

Jde onejsilnější traktory, kteréspolečnost vyrábí. Traktory z téhle řady jsou vybaveny 

šestiválcovými motory o vysokém výkonu 144 a 163 koňských sil, coţ umoţňuje maximální 

nasazení traktoru. Traktory řady Crystal se vyrábí ve dvou modelech – Crystal 150 a Crystal 

160. 

4. Traktory řady Forterra (100 - 150 koní) 

Traktory z řady Forterra v sobě kombinují silný motor a vyšší hmotnost. Díky tomu je moţno 

dosáhnout maximálního výkonu za kaţdých podmínek. Jedná se o modely, jeţ jsou odolné i 

při maximálním nasazení. Traktory Forterra jsou konstruovány jako spolehlivé stroje 

s dlouhou ţivotností. V rámci řady Forterra jsou v prodeji tři varianty – Forterra CL, 

Forterra HSX a Forterra HD. Vzhledem k tomu, ţe náplní této diplomové práce je aplikace 

metody FMEA na svazek rozvodu přístrojové desky traktoru Forterra HD, na následujících 

řádcích bude tento model blíţe charakterizován. 

Forterra HD 

Traktor Forterra HD je vybaven úsporným motorem s 16ventilovou hlavoua velmi nízkou 

měrnou efektivní spotřebou paliva, zároveň disponuje výkonem 147 koňských sil. Motor se 

také vyznačuje vysokým stupněm převýšení točivého momentu 35 %, výbornou 

startovatelností i za teplotně nepříznivých podmínek a vysokou ţivotností aţ 8 000 
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motohodin. Traktor je také vylepšen o přední hnanou nápravu se 100% uzávěrkou a o 

přídavný čtyřsekční rozvaděč hydrauliky s elektrohydraulickým ovládáním. Převodovka 

v tomto modelu je plně synchronizovaná mechanická s třístupňovým automatickým 

násobičem a třiceti rychlostními stupni pro jízdu vpřed i vzad. Maximální rychlost traktoru je 

40 km/hod. Zároveň je kabina modelu Forterra HD vybavena ergonomickým multifunkčním 

panelem s ovládacími prvky tak, aby měl řidič všechny potřebné ovladače po ruce. To vše 

dělá z traktoru Forterra HD jeden z nejvýkonnějších a nejlépe vybavených modelů, které lze 

v portfoliu společnosti ZETOR TRACTORS a.s. najít. [21] 

6.4 Politika společnosti 

Rozhodující předpoklad pro dlouhodobé zabezpečení postavení společnosti ZETOR 

TRACTORS a.s. mezi nejlepšími ve svém oboru je trvalé zlepšování kvality produktů a 

sluţeb, čehoţ lze dosáhnout pouze cestou neustálého zlepšování kvality práce na všech 

úrovních společnosti. [21] 

Mezi hlavní cíle společnosti ZETOR TRACTORS a.s. v oblasti politiky kvality patří 

zejména [21]: 

1. Splnit současné poţadavky a překonat očekávání zákazníků - pro porozumění 

současným i budoucím potřebám trhu je nutný osobní kontakt, jak se současnými, tak i 

budoucími zákazníky.  

2. Vysokou kvalifikací ke stále lepším produktům – správně motivovaný a dokonale znalý 

pracovník svého oboru, procesů a problematiky výroby, je jeden z nejdůleţitějších článků 

dobře fungující firmy.  

3. Kvalitní výroba hned napoprvé – pracovat standardně, odpovědně a disciplinovaně, tak 

aby se předešlo výrobě zmetků.  

4. Neustálé zlepšování –za pomoci aktivního přístupu k problematice přispívat ke zlepšení 

výkonů a kvalitě výrobků.  

5. Dodávky v daném termínu, objemu, kvalitě a ceně –cesta ke kvalitnímu výrobku 

v poţadovaném termínu, objemu a ceně tkví v propracované logistice dodávek všech 

vstupů, spolu s optimalizací výroby.  

6. Splnění i netypických poţadavků zákazníka – kaţdý nový poţadavek na změnu je 

správnou příleţitostí k růstu.  
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7. Výběr a budování spolupráce s dodavateli – pro vytvoření kvalitního a 

konkurenceschopného výrobku, je třeba nejlepších komponentů, materiálu a surovin. 

8. Rozvoj vztahů s dodavateli – poté lze přenášet plnění poţadavků do procesů dodavatelů.  

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. je také drţitelem certifikátu o zavedení a pouţívání 

systému managementu kvality v oboru návrh, vývoj, výroba a servis traktorů a motorů a 

prodej náhradních dílů dle ČSN EN ISO 9001:2009, viz obrázek 7. 

 

Obr. 7 Certifikát ISO 9001 společnosti ZETOR TRACTORS a.s. [21] 

Pro zabezpečení postavení společnosti ZETOR TRACTORS a.s. mezi nejlepšími v oboru je 

třeba nejen trvale zlepšovat kvalitu produktů a sluţeb, ale také eliminovat negativní dopady 

na ţivotní prostředí a sniţování energetické náročnosti svých procesů za pomoci neustálého 

zlepšování kvality práce na všech úrovních společnosti. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. 

se v oblasti environmentální a energetické politiky zavazuje [21]: 

1. Sniţovat negativní dopady svých činností–neustále zlepšovat environmentální profil 

společnosti, předcházet vzniku znečištění ţivotního prostředí. 

2. Plnění předpisů a poţadavků –plnění relevantních právních předpisů a poţadavků 

z environmentální oblasti, které se na společnost vztahují či se k nim zavázala.  

3. Ověřování environmentálního systému společnosti – pravidelně vyhodnocovat cíle a 

cílové hodnoty v environmentální oblasti tak, aby bylo moţné neustále zlepšovat 

environmentální profil společnosti.  

4. Pravidelné školení – motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich odbornou úroveň v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí prostřednictvím pravidelných školení. 

5. Opatření k neustálému sniţování energetické náročnosti – zavést takové kroky a 

opatření, které budou mít za cíl neustále sniţovat energetickou náročnost v celém 

výrobním procesu.  



~ 35 ~ 
 

6. Uvolňovat dostatečné zdroje a informace – dosahovat stanovených cílů 

v environmentální oblasti za pomoci dostatečných zdrojů a informací. 

7. Dodrţování legislativy a platných závazků –společnost se zavazuje dodrţovat platnou 

legislativu a další závazky, jeţ jí plynou ve vztahu k vyuţití a spotřebě energií a 

energetické náročnosti. 

8. Stanovení cílových hodnot spotřeby energie – udrţet přehled o svých významných 

spotřebách energie a stanovit cíle a cílové hodnoty těchto spotřeb.  

9. Nakupovaní energeticky úsporných produktů a sluţeb – podpořit nákup energeticky 

úsporných produktů a sluţeb za neustálé snahy o sníţení energetické náročnosti zařízení, 

procesů a sluţeb.  

10. Sníţení energetické náročnosti bez negativního dopadu na kvalitu – sniţovat 

energetickou náročnostbez negativního vlivu na plnění závazků společnosti vůči klientům 

či kvalitu výrobku. 

Integrovanou součástí systému řízení společnosti je prokazování shody se systémem 

environmentálního managementu podle ISO 14001 a systémem hospodaření s energiemi dle 

ISO 50001, viz obrázek 8. 

 

Obr. 8 Certifikáty společnosti ZETOR TRACTORS a.s. [21] 

6.5 Identifikace příleţitostí ke zlepšení 

Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit kvalitu jiţ stávajícího produktu zemědělské 

techniky – traktoru Forterra HD společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Po konzultaci 

s manaţerem výroby a inţenýrem kvality se rozhodlo, ţe se bude aplikovat metoda FMEA 

procesu ke zlepšení procesu příjmu a montáţe svazku rozvodu PDtraktoru Forterra 

HD.Přístrojovou desku traktoru Forterra HD lze vidět na obrázku 9. 
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Obr. 9 Přístrojová deska Forterra HD 

Tým se rozhodl aplikovat metodu FMEA na svazek přístrojové desky z důvodu častých 

poruch a problémů, které vznikají jak při příjmu svazku, tak i při samotné montáţi svazku do 

traktoru. Velká část těchto problémů souvisí především se špatnou dodavatelskou kvalitou, 

proto budou výsledky metody FMEA zahrnuty do poţadavků na dodavatele.  

Ve společnosti se momentálně metoda FMEA nevyuţívá, ale vzhledem k její politice kvality 

a snahy společnosti plnit přísná nařízení automobilového průmyslu se na samotném zavedení 

metody jiţ pracuje a hledá se vhodný kandidát na obsazení pozice FMEA inţenýr. 
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7 Realizace metody FMEA ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 

Výběr oblasti, na kterou bude aplikovaná metoda FMEA, proběhl po konzultaci autorky 

diplomové práce s manaţerem výroby a inţenýrem kvality z výroby. Vzhledem k častým 

poruchám, které souvisejí se svazkem přístrojové desky u traktoru Forterra HD, se tým 

rozhodl aplikovat metodu FMEA právě na svazek výše zmíněné přístrojové desky, dále 

jen PD.  

Do tohoto procesu se tým rozhodl zahrnout nejen samotnou montáţ svazku do traktoru, ale 

také příjem a skladování svazku.Jednotlivé operace procesu příjmu a montáţe svazku rozvodu 

PD, které byly analyzovány pomocí metody FMEA procesu lze vidět v tabulce 9. 

Tab. 9 Jednotlivé operace procesu příjmu a montáţe svazku rozvodu PD 

Operace 

 
Operace 

 1  Vykládka materiálu 9  Předmontáţ PD 

2  Kontrola mnoţství 10  Zapojení PD 

3  Vstupní kontrola  11 Vyvázání PD 

4  Naskladnění 12 Zapojení hlavního svazku do PD 

5  Uskladnění 13 Montáţ panelu pojistek 

6 Vyskladnění 14 Montáţ PD 

7 Přeprava materiálu do výroby 15 Zapojení svazku X 77 

8 Manipulace s materiálem 

  

Momentálně velká část problémů, které přímo souvisejí se svazkem, je z důvodu její špatné 

dodavatelské kvality, proto manaţer výroby hodlá výsledky z aplikace metody FMEA 

zahrnout také do poţadavků na dodavatele.  

7.1 Sestavení týmu 

Vzhledem k tomu, ţe se metoda FMEA nebude aplikovat pouze na samotnou montáţ svazku 

PD do traktoru, ale bude zahrnovat také příjem a sklad svazku, je třeba mít v týmu kromě 

zástupce z výroby, také odborníky z oblasti logistiky. Tým FMEA vedla autorka této 

diplomové práce a dále byl přítomen: 

1. Manaţer výroby 

2. Inţenýr kvality 

3. Vedoucí výroby 

4. Představitel logistiky 
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V první části porady bylo třeba všechny zúčastněné seznámit s metodou FMEA, vysvětlit 

princip metody a způsob jakým bude probíhat samotná aplikace metody na svazku PD 

traktoru Forterra HD, včetně příkladu na první operaci.  

Poté se tým seznámil s formulářem FMEA a hodnotícími tabulkami, přičemţ po domluvě 

moderátora s ostatními zúčastněnými bylo dohodnuto, ţe porada bude rozdělena na dvě části. 

V první části tým ke kaţdé operaci identifikuje moţné vady, jejich následky, příčiny, stávající 

způsoby kontroly a ohodnotí jejich závaţnost, výskyt a detekci. Do další porady autorka 

diplomové práce dle vypočítaných hodnot rizikového čísla určí důleţitou menšinu rizik, na 

kterou se tým zaměří v rámci druhé porady, kde se určí doporučená opatření k příčinám, které 

způsobují tyto moţné vady. 

Následně se přešlo k samotné realizaci metody FMEA, kdy byl tým vţdy obeznámen 

s aktuálně řešeným problémem a kaţdý z účastněných měl dostatek prostoru k tomu, se 

vyjádřit k danému problémutak, aby byla zajištěna co největší objektivita.  

7.2 Svazek rozvodu PD traktoru Forterra HD 

Svazek rozvodu PD traktoru Forterra HD, na kterou proběhla aplikace metody FMEA, se řadí 

mezi sloţitější kabeláţ, se kterou se lze v traktorech společnosti setkat, coţ je moţno vidět i 

na obrázku 10. 

 

Obr. 10 Svazek rozvodu PD traktoru Forterra HD
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V současné době je za velkou částí problémů, se kterými se společnost u traktoru Forterra HD 

setkává, právě výše zmíněný svazek rozvodu, a to zejména kvůli jeho špatné dodavatelské 

kvalitě.  

Vzhledem ke kvalitě a balení svazku v tuto chvíli neprobíhá nejen jeho vstupní kontrola, ale 

ani kontrola mnoţství. Pracovník, který má kontrolu mnoţství na starosti, se musí spokojit 

pouze s tím, ţe porovnává objednané mnoţství s mnoţstvím na kanban kartě, která došla 

společně se svazky. Na obrázku 11 je moţno vidět, v jakém stavu momentálně svazek 

rozvodu do společnosti přichází. Z obrázku je patrné, ţe není moţné rozpoznat, zda došlo 

správné mnoţství.  

 

Obr. 11 Příjem svazku rozvodu PD traktoru Forterra HD 

V kaţdé kanban přepravce by měly být dva svazky rozvodu od sebe oddělené pouze 

smršťovací fólií, díky tomu se stává, ţe jsou do sebe svazky zapletené a není poznat, jaké 

mnoţství v přepravce skutečně je. Pokud by pracovník tyto svazky od sebe odděloval, hrozilo 

by poškození svazku, proto v současné době kabeláţ tak jak přijde, tak putuje na sklad – bez 

kontroly mnoţství či vstupní kontroly kvality.  

Vstupní kontrola kvality neprobíhá ze stejných důvodů jako kontrola mnoţství. Kvalita a 

balení svazku rozvodu to momentálně neumoţňuje. Jak je patrné z obrázku 12, příliš 

pestrobarevná kabeláţ je nepřehledná, také vyvázání kabeláţe je špatné, spolu s nechráněnými 
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konektory a různě dlouhými kabely ve svazku to vede k nemoţnosti jakékoliv vstupní 

kontroly, společnost se musí spokojit s deklarovanou kvalitou od dodavatele. Přičemţ ze 

zkušeností lze říci, ţe tato kvalita je nedostatečná, respektive kvalita kabeláţe od stávajícího 

dodavatele stačila v době, kdy v sobě traktory neměly zdaleka tolik elektroniky, jako mají 

dnes.  

 

Obr. 12 Kvalita svazku rozvodu PD traktoru Forterra HD 

Po nezbytné manipulaci se svazkem probíhá jeho převoz na sklad, materiál je uloţen v kanban 

přepravkách na paletě. Následně probíhá naskladnění svazku do PC, coţ poté umoţní 

kontrolu materiálu bez pohybu, tak aby nedocházelo k sedání prachu na svazek, coţ by mohlo 

mít za následek poškození svazku či znečištění interiéru při montáţi.  

Konečná montáţ, tedy montáţ svazku rozvodu do traktoru Forterra HD, jiţ probíhá na 

výrobní lince, kde opět, převáţně kvůli špatné dodavatelské kvalitě svazku, hrozí poškození 

kabeláţe. Zde je jiţ nezbytně nutné od sebe jednotlivé svazky rozvodu oddělit a připravit 

k montáţi do traktoru.  

Časté problémy souvisejí především s nepřehledností svazku, kdy dochází zejména k záměně 

konektorů či poškození kabelu nebo konektoru. Na obrázku 13 lze vidět montáţ PD do 

traktoru. 
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Obr. 13 Montáţ PD do traktoru Forterra HD 

7.2.1 Operace 

Vykládka materiálu 

Vykládka materiálu probíhá za pomoci vysokozdviţného vozíku z kamionu do prostor 

společnosti určených pro příjem materiálu. Při neodborné manipulaci s vysokozdviţným 

vozíkem hrozí pád palety a poškození materiálu. 

Kontrola množství 

Pracovník pověřený kontrolou mnoţství by měl zjistit, zda objednané mnoţství skutečně sedí 

s mnoţstvím, které dorazilo. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 7.2, kontrola mnoţství 

v současné době neprobíhá, a to kvůli špatné dodavatelské kvalitě a balení svazku, kdy při 

manipulaci hrozí riziko poškození. Z toho vyplývá, ţe je téměř jisté, ţe se špatné mnoţství 

materiálu neodhalí zavčasu. 

Vstupní kontrola 

Při vstupní kontrole by pracovník měl prověřit, zda je svazek rozvodu v pořádku a odpovídá 

deklarované kvalitě. Svazek rozvodu PD traktoru Forterra HD spadá dle interních předpisů do 
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kategorie B, kde by měla probíhat kontrola 4 kusů z 10. Momentálně, jak bylo zmíněno výše 

v kapitole 7.2, neprobíhá vstupní kontrola ţádná, a to opět vzhledem ke špatné dodavatelské 

kvalitě a balení svazku. Společnost se stoprocentně spoléhá na kvalitu, kterou deklaruje 

dodavatel. Špatná nebo nedostatečná kvalita svazku by byla odhalena aţ při samotné montáţi 

svazku rozvodu do traktoru. 

Naskladnění 

Materiál čeká na paletě v kanban přepravkách na převoz do skladu. Převoz probíhá za pomoci 

vysokozdviţného vozíku a před samotným uskladněním je ještě třeba materiál naskladnit do 

PC. Opět zde hrozí při neodborné manipulaci s vysokozdviţným vozíkem pád palety s kanban 

přepravkami a následné poškození materiálu. 

Uskladnění 

Materiál je pomocí vysokozdviţného vozíku uskladněn ve skladu, kde nemá své pevné místo, 

ale jeho momentální poloha by měla být vţdy k dohledání v PC. Můţe se také stát, ţe materiál 

bude špatně elektronicky zaskladněn a poté nebude k dohledání, respektive bude obtíţně 

dohledatelný. U materiálu, který je naopak příliš dlouho bez pohybu, probíhá kontrola.  

Vyskladnění 

Vyskladnění probíhá opět za pomocí vysokozdviţného vozíku na popud následujícího 

pracoviště. Při vyskladnění materiálu hrozí při neodborné manipulaci s vysokozdviţným 

vozíkem pád palety s kanban přepravkami a následné poškození materiálu. 

Přeprava materiálu do výroby 

Materiál je poté převezen pomocí plošinového vozíku do výroby, kde si ho jiţ převezme 

pracovník montáţe. 

Manipulace s materiálem 

V rámci této operace je jiţ nezbytně nutné od sebe jednotlivé svazky rozvodu PD oddělit a 

připravit k montáţi, přičemţ opět, vzhledem ke špatnému balení svazku, hrozí poškození 

kabeláţe a vytrţení drátu z konektoru, coţ by mělo za následek nefunkční kabeláţ. 
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Předmontáž PD 

Kostru startéru je třeba namontovat na kolík KM1. Poté se celek PD uloţí na konzolu řízení, 

přičemţ je třeba brát ohled na svazky vodičů. Následuje přišroubování panelu relé směrem 

dopředu a provléknutí panelu s pojistkami a se ţhavením vnitřkem konzoly řízení na levou 

stranu (z pohledu od řidiče). Nakonec se napájecí kabely našroubují na kolík pojistkové 

skříně. V rámci této operace hrozí poškození kabeláţe či vytrţení drátu z konektoru, a to 

hlavně díky nepřehlednosti svazku rozvodu nebo neopatrnosti pracovníka. V případě, ţe by 

došlo k situaci, ţe by nebyl dostatečně utaţený šroub, hrozí zde v nejhorším případě aţ 

zahoření traktoru. 

Zapojení PD 

V rámci této operace je třeba propojit konektory dle barev a uloţit svorky dle jejich velikosti. 

Zejména díky pestrobarevnosti svazku hrozí záměna konektorů, při nepozornosti pracovníka 

zase špatně docvaknutý konektor či vytlačení pinů z tělesa konektoru. Díky špatnému vývazu 

svazku a různě dlouhým kabelůje zde riziko přetrhnutí nebo vytrţení kabelu. To vše by mělo 

za následek nefunkčnost PD či její části. V případě vytlačení pinů z tělesa konektoru  by k 

nefunkčnosti PD mohlo dojít aţ časem u konečného uţivatele.  

Vyvázání PD 

Při této operaci probíhá uloţení vodičů za řídící jednotku tak, aby došlo k oddálení od pruţin 

pedálů. Poté probíhá vyvázání kabelů z PD ke konzole řízení za pomoci stahovací pásky. 

Nakonec probíhá uloţení svazku s 22místným a 15místnným konektorem. Veškerou kabeláţ 

je třeba před manipulací vyvázat stahovací páskou, pokud by došlo k přílišnému stáhnutí 

páskou, hrozí, ţe dojde k poškození vodičů či rezistoru ve svazku. Opět je zde i riziko 

přetrhnutí či vytrţení kabelu či poškození vodičů. Všechny zmíněné vady by měly za 

následek nefunkčnost PD či její části. 

Zapojení hlavního svazku do PD 

V tomto kroku probíhá pod šikmou podlahou propojení řady konektorů. V této operaci se 

mohou vyskytnout v podstatě stejné vady jako v operaci zapojení PD, a to - záměna 

konektorů díky pestrobarevnosti svazku, špatně docvaknutý konektor vinou nepozornosti 

pracovníka či vytlačení pinů z tělesa konektoru. Vzhledem k velkému mnoţství konektorů, 

které se v tomto kroku zapojují, je zde také riziko, ţe se pracovník přehlédne a nezapojí 
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všechny konektory. Tyto všechny potenciální vady by vedly k nefunkčnosti PD nebo její 

části. V případě vytlačení pinů z tělesa konektoru by k nefunkčnosti PD mohlo dojít aţ časem 

u konečného uţivatele. 

Montáž panelu pojistek 

Proces spočívá v namontování panelu pojistek na konzolu řízení za pomoci matice, podloţky 

a závrtných šroubů, samotnému namontování předchází ještě seřízení spojky. V této operaci 

se jeví jako největší problém moţné vyjetí konektorů, příčina této vady je nejčastěji v špatné 

kvalitě od dodavatele, jedná se zejména o krátký vývaz. Příčinu je moţno hledat i 

v nepozornosti pracovníka, kaţdopádně by to vţdy mělo za následek nefunkčnost PD nebo 

její části. Případné nedotaţení šroubů by vedlo k uvolnění panelu či poškození pojistek. 

Montáž PD 

Před samotnou montáţí PD je třeba ustavit a přimontovat panel relé, poté se PD ustaví na 

otvory konzoly řízení a přišroubuje se pomocí šroubu a podloţky, přičemţ je třeba, aby byla 

PD před montáţí zkontrolována dle předpisu. Při samotné montáţi PD hrozí přerušení vodičů 

(přiskřípnutí) nebo povytaţení či přerušení kabeláţe, příčina této poruchy je v nepozornosti 

pracovníka nebo v špatné kvalitě svazku (nepřehlednosti svazku). V případě, ţe by došlo 

k nedostatečnému utaţení šroubů, je zde riziko nelícování plastů.  

Zapojení svazku X77 

V této operaci je třeba připojit konektor svazku PD- tělo k svazku PD- kabina. V této operaci 

je riziko vytlačení pinů z tělesa konektoru, přičemţ zde opět platí, ţeby k nefunkčnosti PD 

mohlo dojít aţ časem u konečného uţivatele. Vytlačení pinů je obvykle skrytá vada od 

dodavatele. 

Na obrázku 14 je znázorněn vývojový diagram procesu, na který byla metoda FMEA 

aplikovaná. 

 

 

 

  

Začátek 
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Obr. 14 Vývojový diagram procesu 
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7.3 Moţné vady 

V první řadě bylo třeba, aby se tým zaměřil na všechny moţné způsoby poruchy či vady, 

které ohroţují daný proces. Tým identifikoval všechny moţné vady tak, jak jsou uvedeny 

v následující tabulce 10. Z tabulky je také zřejmé, ţe některé vady se opakují, jedná se 

zejména o záměny konektorů, vytrţení kabelů, vytlačení pinů z konektoru aj. 

Tab. 10 Moţné vady 

 

Č. op. 

 

Operace Moţná vada/porucha 

1 Vykládka materiálu 
poškození materiálu 

2 Kontrola mnoţství materiálu 
špatné mnoţství materiálu 

3 Vstupní kontrola 
příjem neshodného materiálu 

4 Naskladnění 
poškození materiálu 

5 Uskladnění 
zaprášení kabeláţe 

nezaskladněno (elektronicky) 

6 Vyskladnění 
poškození materiálu 

7 Přeprava materiálu do výroby 
poškození materiálu 

špatný závoz do výroby 

8 Manipulace s materiálem 
vytrţení drátu z konektoru 

9 Předmontáţ PD 
vytrţení drátu z konektoru 

špatně dotaţený šroub 

10  

 

Zapojení PD 

záměna konektorů 

vytlačení pinů z konektoru 

nedocvaknutý konektor 

vytrţení kabelu 

11  

 

Vyvázání PD 

vytrţení kabelu 

poškození konektoru 

poškození vodičů  

poškození rezistoru ve svazku 

12 Zapojení hlavního svazku do 

PD 

 

vytlačení pinů z konektoru 

nezapojení konektoru 

13 Montáţ panelu pojistek 
nedotaţení šroubů 

vyjetí konektoru 

14  

Montáţ PD 
přerušení vodičů 

povytaţení nebo přerušení kabeláţe 

nedotaţení šroubů 

15 Zapojení svazku X77 
vytlačení pinů z konektoru 

nezapojení konektoru 
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7.4 Moţné následky vad 

Tým ke kaţdé moţné vadě přiřadil i její následky, přičemţ se braly v potaz jak následky pro 

konečného a interního uţivatele, tak i následky, jeţ má vada na následující procesy. 

V případě, ţe k jedné vadě tým identifikoval více neţ jeden následek, hodnotil se vţdy 

následek nejzávaţnější. K hodnocení závaţnosti následků byla vyuţita tabulka 6 

z kapitoly 5.3. Moţné následky vady, tak jak je identifikoval tým, jsou vypsány v tabulce 11. 

Tab. 11 Moţné následky vad 

 

Č. op. Moţná vada/porucha 

 

Moţný následek vady 

1 
poškození materiálu 

nefunkčnost PD nebo její části 

2 
špatné mnoţství materiálu 

ohroţena plynulost linky 

3 
příjem neshodného materiálu 

nefunkčnost PD nebo její části 

4 
poškození materiálu 

nefunkčnost PD nebo její části 

5 
zaprášení kabeláţe 

znečištěný interiér 

nezaskladněno (elektronicky) 
ohroţena plynulost linky/ zvýšená pracnost 

6 
poškození materiálu 

nefunkčnost PD nebo její části 

7 
poškození materiálu 

nefunkčnost PD nebo její části 

špatný závoz do výroby 
ohroţena plynulost linky 

8 
vytrţení drátu z konektoru 

nefunkčnost PD nebo její části 

9 
vytrţení drátu z konektoru 

nefunkčnost PD nebo její části 

špatně dotaţený šroub 
zahoření traktoru 

10 
záměna konektorů 

nefunkčnost PD nebo její části 

vytlačení pinů z konektoru 
časem nefunkčnost PD nebo její části 

nedocvaknutý konektor 
nefunkčnost PD nebo její části 

vytrţení kabelu 
nefunkčnost PD nebo její části 

11 
vytrţení kabelu 

nefunkčnost PD nebo její části 

poškození konektoru 
nefunkčnost PD nebo její části 

poškození vodičů  
nefunkčnost PD nebo její části 

poškození rezistoru ve svazku 
nefunkčnost PD nebo její části 

12 
vytlačení pinů z konektoru 

časem nefunkčnost PD nebo její části 

nezapojení konektoru 
nefunkčnost PD nebo její části 

13 
nedotaţení šroubů 

uvolnění panelu/ poškození pojistek 

vyjetí konektoru 
nefunkčnost PD nebo její části 

14 
přerušení vodičů 

nefunkčnost PD nebo její části 

povytaţení nebo přerušení kabeláţe 
nefunkčnost PD nebo její části 

nedotaţení šroubů 
nelícování plastů 

15 
vytlačení pinů z konektoru 

časem nefunkčnost PD nebo její části 

nezapojení konektoru 
nefunkčnost PD nebo její části 
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Jak lze vidět v tabulce 11 nejčastější moţný následek vady, je nefunkční PD nebo její 

část.Tento následek hrozí zejména při konečné montáţi, kde skoro jakákoliv vada způsobí 

nefunkčnost PD, na kterou se ve většině případů přijde, jakmile traktor sjede z výrobní linky a 

je třeba ho nastartovat. V případě, ţe traktor nenastartuje či nefunguje určitá část PD, 

například výstraţná světla, traktor „putuje“ na těţké opravy, kde dochází k nápravě těchto 

vad. Při hodnocení detekce vad bral tým v potaz, ţe většina moţných vad se neodhalí ihned 

při montáţi či těsně po jejím dokončení, ale aţ na konci výrobní linky. Zároveň ale tyto vady 

neohroţují následující operace, kde probíházávěrečná kompletace traktoru.  

Vzhledem k velké sloţitosti svazku a jeho nepřehlednosti se to stává velmi často a v rámci 

této diplomové práce není moţné u kaţdé vady přesně specifikovat následek vady (např. 

nesvítí výstraţní světla), zejména proto, ţe při kaţdé operaci se pracuje s velkým mnoţstvím 

kabelů, přičemţ kaţdý z těchto kabelů zastává jinou funkci (např. výstraţná světla, potkávací 

světla a ostatní funkce).  

Větší problém by mohl nastat u vady „vytlačení pinů z konektoru“. V tomto případě by totiţ 

s největší pravděpodobností k nefunkčnosti PD nebo její části došlo aţ časem, v lepším 

případě při testovací jízdě, v tom horším aţ u konečného zákazníka. Vada se můţe projevit 

tím, ţe traktor na místě zastaví a jiţ se nerozjede, coţ můţe být velmi nebezpečné, pokud se 

traktor nachází v místech s rušnějším provozem.   

7.5 Moţné příčiny vady 

Při identifikaci moţných příčin vad tým vţdy stanovil všechny moţné příčiny vady, díky 

kterým by mohla daná vada vzniknout, a k těmto příčinám přiřadil hodnocení výskytu a 

detekce dle hodnotících tabulek 7 a 8 z kapitoly 5.3. 

Nejčastější příčinou většiny vad je špatná dodavatelská kvalita svazku, jedná se zejména o 

nepřehlednost svazku, coţ můţe mít za následek právě špatné zapojení konektorů (záměnu 

konektorů). Další příčinou, která tkví v špatné dodavatelské kvalitě, je špatné vyvázání 

svazku, kdy poté při manipulaci hrozí vytrţení kabelu či poškození kabeláţe. Stejné vady 

hrozí i díky různě dlouhým kabelům ve svazku, které díky různé délce „trčí“ ze svazku a hrozí 

zde riziko přetrhnutí či poškození při manipulaci.Další vady včetně jejich příčin jsou uvedeny 

v tabulce 12. 
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Tab. 12 Moţné příčiny vad 

 

Č. op. Moţná vada/porucha 

 

Moţná příčina vady 

1 

poškození materiálu 

neodborná manipulace s vysokozdviţným 

vozíkem 

2 
špatné mnoţství materiálu 

nedůsledná kontrola mnoţství 

3 
příjem neshodného materiálu 

nedůsledná vstupní kontrol 

4 

poškození materiálu 

neodborná manipulace s vysokozdviţným 

vozíkem 

5 
zaprášení kabeláţe 

poškození obalu 

nezaskladněno (elektronicky) 
Nepozornost 

6 

poškození materiálu 

neodborná manipulace s vysokozdviţným 

vozíkem 

7 

poškození materiálu 

neodborná manipulace s vysokozdviţným 

vozíkem 

špatný závoz do výroby 
Nepozornost 

8 

vytrţení drátu z konektoru 

v balení svazku 

neodborná manipulace 

9 

vytrţení drátu z konektoru 

špatně vyvázaná kabeláţ od dodavatele 

Nepozornost 

špatně dotaţený šroub 

Nepozornost 

nevhodný nástroj k pouţití 

10 
záměna konektorů 

Nepozornost 

vytlačení pinů z konektoru 

chybějící nebo nalomený pin konektoru od 

dodavatele 

neodborná manipulace 

nedocvaknutý konektor 

poškozený konektor – 

nelze docvaknout 

neodborná manipulace 

vytrţení kabelu 

různě dlouhé kabely ve svazku; špatné vyvázání 

kabeláţe 

Nepozornost 

11 

vytrţení kabelu 

různě dlouhé kabely ve svazku; špatné vyvázání 

kabeláţe 

Nepozornost 

poškození konektoru 

nepřehledná kabeláţ, špatné vyvázání 

Nepozornost 

poškození vodičů  
přílišné stáhnutí páskou 

poškození rezistoru ve svazku 

různě dlouhé kabely ve svazku; špatné vyvázání 

kabeláţe 

neodborná manipulace 

12 

vytlačení pinů z konektoru 

chybějící nebo nalomený pin konektor 

neodborná manipulace 

nezapojení konektoru 
Nepozornost 

13 
nedotaţení šroubů 

Nepozornost 

vyjetí konektoru 
krátký vývaz od dodavatele 
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Tab. 12 Moţné příčiny vad - pokračování 

 

Č. op. Moţná vada/porucha 

 

Moţná příčina vady 

14 

přerušení vodičů 

různě dlouhé kabely ve svazku; špatné vyvázání 

kabeláţe 

Nepozornost 

povytaţení nebo přerušení kabeláţe 

různě dlouhé kabely ve svazku; špatné vyvázání 

kabeláţe 

Nepozornost 

nedotaţení šroubů 
Nepozornost 

15 

vytlačení pinů z konektoru 

chybějící nebo nalomený konektor 

neodborná manipulace 

nezapojení konektoru Nepozornost 

7.6 Stávající způsoby kontroly 

Jedná se o ty nástroje, jeţ mají zabránit vzniku vady, jeţ je způsobena danou příčinou, 

případně tuto vadu odhalit ještě před tím, neţ se dostane na další pracoviště. Jednotlivé 

stávající nástroje řízení tak, jak je identifikoval tým, jsou uvedeny v tabulce 13. 

Tab. 13 Stávající způsoby kontroly 

 

 

Č. op. Moţná vada/porucha 

 

Stávající způsoby 

kontroly, prevence 

 

 

Stávající způsoby kontroly, odhalování 

1 

poškození materiálu 

zaškolení obsluhy  

vizuální kontrola 

2 

špatné mnoţství materiálu 

 

Ţádné 

 

Ţádné 

3 

příjem neshodného materiálu 

 

Ţádné 

 

Ţádné 

4 
poškození materiálu 

zaškolení obsluhy vizuální kontrola 

5 

zaprášení kabeláţe 

 

Ţádné 

kontrola FIFO, kontrola materiálu bez 

pohybu 

nezaskladněno (elektronicky) 

samokontrola při 

pracovním kroku 

cyklické inventury materiálu ve skladu 

6 
poškození materiálu 

zaškolení obsluhy vizuální kontrola 

7 
poškození materiálu 

zaškolení obsluhy vizuální kontrola 

špatný závoz do výroby 

samokontrola při 

zpracování 

Ţádné 

8 

vytrţení drátu z konektoru 

 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

9 

vytrţení drátu z konektoru 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

 

špatně dotaţený šroub 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 
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Tab. 13 Stávající způsoby kontroly - pokračování 

 

 

Č. op. Moţná vada/porucha 

 

Stávající způsoby 

kontroly, prevence 

 

 

Stávající způsoby kontroly, odhalování 

10 

záměna konektorů 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně  

jízdní zkoušky 

vytlačení pinů z konektoru 
Ţádné jízdní zkoušky 

nedocvaknutý konektor 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

vytrţení kabelu 

 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

samokontrola při pracovním kroku 

11 

vytrţení kabelu 

 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

samokontrola při pracovním kroku 

poškození konektoru 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

poškození vodičů  

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

poškození rezistoru ve svazku 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

12 vytlačení pinů z konektoru Ţádné jízdní zkoušky 

nezapojení konektoru 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

13 

nedotaţení šroubů 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

vyjetí konektoru 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

14 

přerušení vodičů 

 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

samokontrola při pracovním kroku 

povytaţení nebo přerušení 

kabeláţe 

 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

jízdní zkoušky 

samokontrola při pracovním kroku 

nedotaţení šroubů 

 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 

samokontrola při pracovním kroku 

15 
vytlačení pinů z konektoru 

Ţádné jízdní zkoušky 

nezapojení konektoru 

 

Ţádné 

kontrola na následující kontrolní zóně na 

konci výrobní linky 
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Kontrola ve společnosti probíhá na konci montáţní haly po kompletaci traktoru, kde se 

kontrolují brzdy, elektroinstalace, výfuk aj. V případě, ţe se odhalí vada jiţ na kontrolní zóně 

na konci montáţní linky, traktor „putuje“ ihned na pracoviště těţkých oprav, v opačném 

případě probíhá ještě testovací jízda v prostorách společnosti, při které jsou ověřeny všechny 

funkce a vlastnosti, jeţ má daný traktor splňovat. 

7.7 Identifikace a posouzení rizika 

V následujícím kroku tým posuzoval moţné vady z hlediska tří charakteristik a to: 

1. Závaţnosti vady 

2. Výskytu vady 

3. Detekce vady 

K hodnocení byly vyuţity tabulky 6,7 a 8 z kapitoly 5.3.,které hodnotí kaţdou z charakteristik 

na stupnici v rozmezí od 1 do 10. Hodnotící tabulky byly převzaty z referenční 

příručky 4. vydání, jeţ vydala Česká společnost pro jakost v roce 2008. 

Po „oznámkování“ všech tří charakteristik tým přistoupil k výpočtu rizikového čísla (RPN), 

k jehoţ výpočtu pouţil následující vzorec: 

Rizikové číslo= Závaţnost x Výskyt x Detekce 

Hodnota rizikového čísla určuje pořadí důleţitosti jednotlivých moţných vad, coţ týmu 

pomůţe určit, na které vady je nezbytně nutné přijmout nápravná či preventivní opatření.  

7.7.1 Hodnocení závaţnosti vady 

V případě závaţnosti vady tým hodnotil, jak jsou moţné následky vady závaţné pro 

zákazníka. V těch případech, kdy jedna vada vedla k více následkům, tým hodnotil následek 

nejzávaţnější. V tabulce 14 je ke kaţdé vadě přiřazeno bodové hodnocení na stupnici od 1 

do 10. 

Rozdělení četnosti přidělených hodnot lze vidět na obrázku 15. Z grafu je zřejmé, ţe velká 

část moţných vad má hodnotu závaţnosti 7, coţ značí, ţe se jedná o vysokou závaţnost vady, 

respektive taková vada způsobí uţivateli značné obtíţe, neovlivňuje však samotnou 

bezpečnost výrobku. 
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Obr. 15 Rozdělení četnosti přidělených hodnot závaţnosti vady 

7.7.2 Hodnocení výskytu vady 

U očekávaného výskytu vady tým hodnotil pravděpodobnost vzniku vady vyvolanou určitou 

příčinou, přičemţ se vycházelo ze zkušenosti zúčastněných a z vad, jeţ byly odhaleny na 

kontrolní zóně nebo při testovací jízdě. V tabulce 14 je ke kaţdé vadě přiřazeno bodové 

hodnocení výskytu vady na stupnici od 1 do 10. 

Na obrázku 16 je moţno vidět rozdělení četnosti přidělených hodnot výskytu vady. Největší 

mnoţství vad je ohodnoceno hodnotou 4 a 6, jedná se dohromady o osmnáct moţných vad.  

 

Obr. 16 Rozdělení četnosti přidělených hodnot výskytu vady 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0

2
1

0
1

20

3 3
2

če
tn

o
st

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

2 2

9

3

9

2

5

0 0

če
tn

o
st

bodové hodnocení

    bodové hodnocení 



~ 54 ~ 
 

7.7.3 Hodnocení detekce vady 

U hodnocení detekce vady tým přihlíţel k účinnosti stávajících kontrolních postupů. 

V případě, ţe byl identifikován více neţ jeden stávající způsob kontroly, hodnocení se vţdy 

vztahovalo k nejúčinnějšímu způsobu kontroly. V tabulce 14 je ke kaţdé vadě přiřazeno 

bodové hodnocení detekce vady na stupnici od 1 do 10. 

Na obrázku 17 je znázorněn graf rozdělení četnosti přidělených hodnot detekce vady. Z grafu 

lze vyčíst, ţe největší počet moţných vad bylo ohodnoceno číslem 3, jedná se o ty vady, jeţ 

by byly s vysokou pravděpodobností detekovány stávajícími kontrolami. Tým v případě 

hodnocení detekce bral v potaz, ţe většina moţných vad se neodhalí ihned při montáţi či 

těsně po jejím dokončení, ale aţ na konci výrobní linky, kde by se naopak s vysokou 

pravděpodobností většinu vad podařiloodhalit.Do hodnocení detekce moţných vad tým 

zahrnul také fakt, ţe tyto vady neohroţují následující operace, kde probíhá závěrečná 

kompletace traktoru. 

, 

Obr. 17 Rozdělení četnosti přidělených hodnot detekce vady 

7.7.4 Výpočet rizikového čísla (RPN) 

Poté, co tým ohodnotil všechny ze tří charakteristik, přišel na řadu výpočet integrovaného 

kritéria, tzv. rizikového čísla (RPN), které představuje součin všech tří bodových 

charakteristik a jeho maximální hodnota je 1000. V tabulce 14 je ke kaţdé moţné vadě 

vypočítáno RPN. 
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Tab. 14 Bodové hodnocení závaţnosti, výskytu a detekce vady a výpočet RPN 

Moţná vada/porucha Z
á

v
a

ţn
o

s

t V
ý

sk
y

t 

D
et

ek
ce

 

R
P

N
 

příjem neshodného materiálu 8 8 10 640 

vytlačení pinů z konektoru 9 8 8 576 

špatné mnoţství materiálu 7 7 10 490 

špatně dotaţený šroub 10 6 7 420 

vytlačení pinů z konektoru 9 5 8 360 

špatně dotaţený šroub 10 4 7 280 

vytrţení drátu z konektoru 8 8 3 192 

nedocvaknutý konektor 7 8 3 168 

poškození vodičů  8 6 3 144 

nedocvaknutý konektor 7 6 3 126 

poškození konektoru 7 6 3 126 

přerušení vodičů 7 6 3 126 

vytrţení kabelu 7 8 2 112 

nedotaţení šroubů 6 6 3 108 

poškození rezistoru ve svazku 7 5 3 105 

vyjetí konektoru 7 5 3 105 

záměna konektorů 7 7 2 98 

špatný závoz do výroby 4 3 8 96 

vytrţení drátu z konektoru 8 4 3 96 

poškození materiálu 7 2 6 84 

poškození materiálu 7 2 6 84 

poškození konektoru 7 4 3 84 

poškození rezistoru ve svazku 7 4 3 84 

nezapojení konektoru 7 4 3 84 

přerušení vodičů 7 4 3 84 

povytaţení nebo přerušení kabeláţe 7 6 2 84 

nezapojení konektoru 7 4 3 84 

nezaskladněno (elektronicky) 7 3 3 63 

vytrţení kabelu 7 4 2 56 

povytaţení nebo přerušení kabeláţe 7 4 2 56 

zaprášení kabeláţe 3 6 3 54 

nedotaţení šroubů 3 6 3 54 

V tabulce jsou hodnoty jiţ seřazeny sestupně dle hodnot RPN, z čehoţ lze mimo jiné vyčíst, 

ţe hodnoty rizikového čísla jsou v rozmezí od 54 do 640, kdy nejvyšší hodnotu rizikového 

čísla má vada „příjem neshodného materiálu“, která hrozí u operace „vstupní kontrola“. 
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Na následujícím obrázku 18 je graf rozdělení rizikových čísel získaných z různých kombinací 

hodnocení. Z obrázku je patrné, ţe nejvíce moţných vad je v rozmezí rizikového čísla od 0 do 

100, jedná se přesně o patnáct moţných vad. 

 

Obr. 18 Rozdělení hodnot rizikových čísel 

7.8 Doporučená opatření 

Jakmile tým dokončil identifikaci moţných vad, jejich následků, příčin a stávajících způsobů 

kontroly, včetně ohodnocení z hlediska závaţnosti, výskytu a detekce, bylo třeba se 

rozhodnout jakým způsobem určitty rizika, kterými je třeba se více zabývat a stanovit na ně 

doporučená opatření. 

Tým se ke stanovení priorit rozhodl vyuţít ukazatele RPN a jako kritickou hodnotu si stanovil 

hodnotu RPNKRIT = 125.Všechny moţné vady, jeţ této kritické hodnoty dosáhly či ji přesáhly, 

tým zahrnul do prioritních vad, na které je třeba stanovit nápravná opatření. Zároveň do těchto 

vad tým zahrnul také ty vady, které mají vysokou hodnotu závaţnosti, výskytu nebo detekce. 

V tabulce 15 jsou všechny moţné vady, jeţ svou hodnotou RPN přesáhují stanovenou 

kritickou hodnotu RPNKRIT = 125. 

Jak je vidět v tabulce 15,dvanáct moţných vad svou hodnotou RPN přesáhlo kritickou 

hodnotu RPNKRIT = 125, kterou si tým stanovil. Na kaţdou z těchto moţných vad tým stanoví 

doporučená opatření vedoucí ke sníţení hodnoty RPN. Úspěšný bude tým v tom případě, ţe 

hodnota RPN jednotlivých vad klesne pod kritickou hodnotu RPNKRIT = 125. V případě, ţe by 

hodnota RPN u jednotlivých moţných vad i potom, co tým stanoví doporučená opatření, 

neklesla, je třeba tento proces opakovat a přijít s takovým doporučeným opatřením, které bude 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

15

10

1 1
2

1 1 1
0 0če

tn
o

st

bodové hodnocení

 

 



~ 57 ~ 
 

splňovat podmínku RPNMOŢNÉ VADY < RPNKRIT.Je třeba brát v potaz, ţe opakovaný výpočet 

RPN u jednotlivých moţných vadmá pouze orientační charakter, ve společnosti se zatím stále 

pracuje na zavedení těchto opatření. 

Tab. 15 Moţné vady s hodnotou RPN ≥ 125 
 

Moţná vada/porucha Z
á

v
a

ţn
o

st
 

V
ý

sk
y

t 

D
et

ek
ce

 

R
P

N
 

A příjem neshodného materiálu 8 8 10 640 

 B vytlačení pinů z konektoru 9 8 8 576 

C špatné mnoţství materiálu 7 7 10 490 

D špatně dotaţený šroub 10 6 7 420 

E vytlačení pinů z konektoru 9 5 8 360 

F špatně dotaţený šroub 10 4 7 280 

G vytrţení drátu z konektoru 8 8 3 192 

H nedocvaknutý konektor 7 8 3 168 

I poškození vodičů  8 6 3 144 

J nedocvaknutý konektor 7 6 3 126 

K poškození konektoru 7 6 3 126 

L přerušení vodičů 7 6 3 126 

Na obrázku 19 je znázorněn Paretův diagram hodnot RPN pro moţné vady. Z diagramu je 

zřejmé, ţe nejrizikovější moţnou vadou je vada „příjem neshodného materiálu“, která má 

příčinu v nedůsledné vstupní kontrole. 

 

Obr. 19 Paretův diagram hodnot RPN pro moţné vady 
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Z diagramu a tvaru Lorenzovy křivky lze také zjistit, ţe rozloţení hodnot RPN je 

nerovnoměrné a velkou část představuje prvních pět vad, a to skoro 50 %. Nicméně je nutné 

vzít v potaz, ţe hodnocení závaţnosti, výskytu i detekce probíhalo pouze ze zkušenosti členů 

týmu. Konkrétní data, jeţ by obsahovala údaje o neshodách, které způsobila elektroinstalace, 

společnost prozatím neeviduje. 

7.8.1 Příjem neshodného materiálu 

Jedná se o moţnou vadu s nejvyšší hodnotou RPN, jejíţ příčinou je nedůsledná vstupní 

kontrola. Tato moţná vada se váţe k procesu „vstupní kontrola“. Svazek rozvodu PD traktoru 

Forterra HD, na který se aplikovala metoda FMEA ve společnosti, je zařazen do kategorie 

kontroly B, coţ dle interních předpisů společnosti znamená, ţe by vstupní kontrolou měly 

projít vţdy čtyři kusy z deseti. Vzhledem ke špatné dodavatelské kvalitě svazku, teď 

momentálně vstupní kontrola svazek rozvodu kontroluje pouze formálně. Materiál „putuje“ 

tak, jak přijde od dodavatele rovnou na sklad. 

Ze zkušenosti členů týmů a jejich hodnocení této potenciální vady vyplývá, ţe se jedná o 

vadu, co do závaţnosti i jejího výskytu, důleţitou a je třeba, co nejdříve zavést preventivní 

opatření. V současné době společnost jiţ pracuje na změně dodavatele kabeláţe, zejména 

proto, ţe stávající dodavatel jiţ nezvládá stále rostoucí poţadavky, které si společnost a 

zejména nové technologie ţádají. 

Jak jiţ bylo řečeno výše, příčina této vady spočívá v nedůsledné vstupní kontrole, kterou není 

moţné zavést do doby, neţ dodavatele zlepší kvalitu kabeláţe, protoţe v současné době při 

jakékoli manipulaci se svazkemhrozí jeho poškození. Jak lze vidět na obrázkách z kapitoly 

7.2, kde se nachází fotografie svazku rozvodu PD, jedná se o kabeláţ, jejíţ kvalita neodpovídá 

poţadavkům dnešní doby, a to především díky její nepřehlednosti. Na druhou stranu je třeba 

vzít v potaz, ţe dodavatel dodává pouze to, co odběratel ţádá. Proto se tým shodl, ţe k 

předejití této moţné vady je třeba do poţadavků na dodavatele zahrnou také: 

Bandážování a vývaz kabeláže 

V současné době je kabeláţ velmi špatně vyvázaná, coţ lze vidět i na obrázku 12, kde se 

nachází fotografie svazku. Kabely mají různou délku a díky tomu „trčí“ ze svazku, potom 

stačí chvilka nepozornosti a dojde k poškození kabeláţe. Existuje celá řada opletů, které mají 

za úkol zpřehlednit a hlavně chránit kabeláţ před mechanickým poškozením či poškozením 
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způsobeným vysokou teplotou aj. Na svazek rozvodu, na který se aplikuje metoda FMEA 

v rámci této diplomové práce, je třeba takový oplet či vývaz kabeláţe, jenţ zachová flexibilitu 

a nezhorší manipulaci při práci se svazkem. 

Na obrázku 20 lze vidět pro porovnání vyvázání současné kabeláţe (vlevo) a vyvázání na 

prototypu nové kabeláţe. 

 

Obr. 20 Současná kabeláţ vs. prototyp nové kabeláţe 

Důsledná vstupní kontrola 

V případě, ţe svazek přijde poškozený jiţ od dodavatele, bez vstupní kontroly společnost 

nemá šanci rozeznat, zda k poškození došlo díky nepozornosti obsluhy, či se jedná o neshodu 

ze strany dodavatele. Proto je na místě zavedení vstupní kontroly, jeţ pomůţe předejít těmto 

problémům a společnosti ušetří náklady, které nyní vynakládá na odstranění neshod 

spojených se svazkem rozvodu PD traktoru Forterra HD.  

7.8.2 Vytlačení pinů z konektoru 

Druhou nejrizikovější moţnou vadou je „vytlačení pinů z konektoru“, jejíţ nejčastější 

příčinou je nalomený či jinak poškozený pin tělesa. Takhle poškozený konektor ve většině 

případů přichází jiţ od dodavatele a vzhledem k absenci vstupní kontroly se vada málokdy 

odhalí. K vytlačení pinů z konektoru můţe dojít také při neodborné manipulaci, přičemţ i 

v tomto případě je hodnota RPN vysoká a je nutné i tuto moţnou příčinu „ošetřit“ v rámci 

doporučených opatření. 
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Vada je o to rizikovější, ţe se nefunkčnost PD nebo její části nemusí projevit hned, ale můţe 

k ní dojít aţ časem u konečného uţivatele. Vada můţe být díky své nevyzpytatelnosti velmi 

nebezpečná. Jakmile se projeví, traktor můţe zastavit na místě a jiţ se nerozjet, coţ můţe být 

zvlášť v provozu velký problém. Pro předejití či případně odhalení této vady se tým rozhodl 

zavést následující opatření: 

Chránění konektorů 

Tým se shodl, ţe je třeba do poţadavků na dodavatele svazku rozvodu PD zahrnout i ochranu 

konektorů. To, jak nyní do společnosti přichází svazek rozvodu PD, je moţno vidět na 

obrázku 10 a 11. Z těchto fotografií je patrné, ţe konektory nyní nejsou jakkoli chráněné proti 

mechanickému poškození a také fakt, ţe jsou od sebe oddělené pouze smršťovací fólií, 

nahrává tomu, aby se do sebe svazky zapletly a při jejich rozdělování, můţe snadno dojít 

k poškození konektoru či pinů v tělese konektoru.  

Pokud by byly kabely chráněny pomocí bandáţování a lepším vyvázáním, tak jak tým navrhl 

u moţné vady „příjem neshodného materiálu“, a navíc měly chráněny konektory, riziko 

mechanického poškození při manipulaci se svazkem by se sníţilo na minimum. Konektor je 

moţno chránit pomocí plastových krytek určených na ochranu konektorů. 

Vstupní kontrola 

V případě, ţe by k poškození pinů tělesa konektoru nedošlo při manipulaci se svazkem, ale 

jednalo by se o neshodu ze strany dodavatele, vstupní kontrola by mohla zabránit tomu, aby 

se vada dostala aţ ke konečnému uţivateli. Díky tomu, ţe v současné době ve společnosti 

neprobíhá ţádná vstupní kontrola svazku a tato vada je navíc těţko odhalitelná i na kontrolní 

zóně na konci výrobní linky či při testovací jízdě, je třeba zavést vstupní kontrolu této moţné 

vady. Nyní, pokud se podaří tuto vadu odhalit, stává se tak většinou aţ na kontrolní zóně, kde 

jiţ společnost opravuje tuto vadu na vlastní náklady. 

7.8.3 Špatné mnoţství materiálu 

Jedná se v pořadí o třetí moţnou nejrizikovější vadu, jejíţ příčina je v nedůsledné kontrole 

mnoţství. V současné době, díky velmi špatnému balení svazku, nelze kontrolovat, zda do 

společnosti přišlo správné mnoţství materiálu a stejně jako u kvalitativní kontroly i tato 

kontrola probíhá pouze formálně. Svazek do společnosti chodí v kanban přepravce, ve které 

jsou většinou dva kusy kabeláţe od sebe oddělené pouze smršťovací fólií, způsob jakým do 
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společnosti svazek rozvodu PD traktoru Forterra HD chodí, lze vidět na obrázku 10.Svazky 

jsou do sebe vzájemně zamotané, konektory ani kabely nejsou chráněné a při jakékoliv 

manipulaci hrozí poškození kabeláţe. Aby se této vadě předešlo, rozhodl se tým pro 

následující doporučení: 

Balení svazku do samotných krabic 

Ve společnosti je zaveden kanban systém, a přepravky, v kterých kabeláţ nyní chodí, jsou 

dány interními předpisy společnosti a mají zůstat zachovány. Proto tým navrhuje, aby kaţdý 

svazek v přepravce byl uloţen zvlášť ve své samostatné krabici tak, aby nedocházelo 

k propletení kabeláţe a riziko poškození při přepočítávání svazků se sníţilo na minimum. 

Při kontrole mnoţství bude pracovníkovi stačit pouze přepočítat tyto krabice a následně do 

nich nahlédnout, zda se v nich opravdu nachází kabeláţ, ale jakýkoli další fyzický kontakt se 

svazkem v rámci této operace odpadá, čímţ odpadá i riziko poškození kabeláţe při jejím 

přepočítávání. 

Důsledná kvantitativní kontrola 

Zavedení důsledné kvantitativní kontroly je nezbytné v případě, ţe společnost chce předejít 

této moţné vadě. Vzhledem k poţadavku na balení svazku do samostatných krabic, bude tato 

kontrola probíhat jednoduše a bez zbytečného zdrţování.  

7.8.4 Špatně dotaţený šroub 

U této moţné vady, která by mohla mít za následek v nejhorším moţném případě aţ zahoření 

traktoru, je nejčastější příčina v nevhodném nástroji, případně v nepozornosti, coţ bývá 

ovšem méně časté, přesto hodnota RPN i této příčiny přesáhla RPNKRIT, takţe je nezbytné 

stanovit doporučená opatření i k této moţné příčině. Stejně tak, jako u moţné vady "vytlačení 

pinů z konektoru", by se tuto vadu s největší pravděpodobností nepodařilo odhalit v rámci 

kontroly či při testovací jízdě traktoru, ale dostala by se aţ ke konečnému uţivateli. Vzhledem 

k nejvyšší moţné bodové hodnotě závaţnosti a také vysoké bodové hodnotě detekce, bylo 

třeba, aby tým navrhl opatření, která zamezí, případně pomohou odhalit tuto moţnou vadu. 

Tým se shodl, ţe je třeba zavést tyto doporučená opatření: 
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Pořízení momentového klíče 

Jedná se o preventivní opatření, které zabrání tomu, aby nastala situace, ţe by byl šroub 

nedostatečně dotaţený. Při pouţití momentového klíče je jistota, ţe byl šroub dotaţen právě 

takovou silou, kterou je potřeba. Zároveň nedojde k poškození ani závitu, ani utahovaného 

zařízení. Na momentovém klíči se nastaví přesný moment, při němţ dojde k "přeskočení" 

momentového klíče, coţ zabrání nedostatečnému dotaţení šroubu. 

Kontrola při pracovním kroku 

Kdyby selhalo i pouţití momentového klíče, tým identifikoval nápravné opatření, které by 

mělo zabránit tomu, aby se vada dostala aţ ke konečnému uţivateli. Jedná se o samokontrolu 

při samotném pracovním kroku. V rámci tohoto nápravného opatření je třeba operátorovi 

důkladně vysvětlit důleţitost kontroly dotaţení šroubu, stejně tak jako moţné následky, které 

by mohly plynout z opomenutí této kontroly.  

Kontrola na následujícím pracovišti 

Vzhledem k vysoké závaţnosti této moţné vady, je třeba se nespoléhat pouze na 

samokontrolu při pracovním kroku, ale mělo by být zajištěno, ţe je šroub opravdu důkladně 

utaţen. Proto tým navrhuje ještě kontrolu utaţení šroubu na následujícím pracovišti, aby se 

v případě, ţe by k této vadě došlo, zvýšila pravděpodobnost jejího odhalení.   

7.8.5 Vytrţení drátu z konektoru 

Jedná se o moţnou vadu, jejíţ nejčastější příčina tkví ve špatně vyvázané kabeláţi od 

dodavatele. Tahle příčina je zároveň i příčinou řady dalších jiných moţných vad, proto je 

důleţité, aby tým navrhl nápravné opatření, které by minimalizovalo riziko poškození 

kabeláţe díky špatnému vyvázání. V tomto případě tým povaţuje za moţné řešení následující: 

Bandážování a vývaz kabeláže 

Bandáţování a lepší vývaz kabeláţe by zabránil, respektive minimalizoval riziko, ţe by při 

manipulaci se svazkem došlo k poškození kabeláţe.  

7.8.6 Nedocvaknutý konektor 

Tato vada se vztahuje k operaci „zapojení PD“. Jde tedy o vadu, jeţ vzniká aţ při samotné 

montáţi PD do traktoru a její nejčastější příčinou je poškozený konektor od dodavatele. 
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Ovšem i druhá moţná příčina – neodborná manipulace, přesáhla hodnotu RPNKRIT, proto i k 

této moţné příčině se tým rozhodl navrhnout doporučené opatření. 

Předejít by se této vadě dalo pomoci stejných opatření jako u moţné vady „vytlačení pinů 

z konektoru“ a to: 

 chráněním konektorů 

 vstupní kontrolou 

7.8.7 Poškození vodičů 

K moţné vadě poškození vodičů dochází nejčastěji díky přílišnému stáhnutí kabelů páskou, 

tento problém by mohly vyřešit: 

Kleště na kabelové pásky 

Kleště vykonávají funkci automatického utaţení a odstřiţení kabelových pásků. Jejich 

pořízením by se předešlo problémům, které jsou spojené s příliš silným stáhnutím kabelů a 

mají za následek nefunkčnost PD nebo její části.  

7.8.8 Poškození konektoru 

Jedná se opět o další vadu, která má nejčastější příčinu ve špatné dodavatelské kvalitě, 

konkrétně ve špatném vyvázání kabeláţe a v její nepřehlednosti. Jedná se o stejnou příčinu 

jako u vady „vytrţení drátu z konektoru“, proto i doporučená opatření budou stejná a to: 

 bandážování a vývaz kabeláže 

7.8.9 Přerušení vodičů 

Stejně jako v případě předcházející vady,i k této moţné vadě dochází nejčastěji díky 

špatnému vyvázání kabeláţe od dodavatele. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o příčinu, která 

způsobuje řadu různých moţných vad, je potřeba ji vyřešitv co nejbliţším termínu. Čím dříve 

se tento problém vyřeší, tím dříve společnost začne šetřit na zbytečných nákladech, které 

musídíky této příčině vynakládat.Doporučená opatření jsou tedy stejná jako u vady 

„poškození konektoru“ a „vytrţení drátu z konektoru“, tedy zahrnout do poţadavků na 

dodavatele:  

 bandážování a vývaz kabeláže
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7.9 Předpokládané sníţení RPN 

Poté, co tým stanovil doporučená opatření ke všem moţným vadám, jejíţ 

RPNMOŢNÉ VADY  ≥ RPNKRIT, jehoţ hodnotu si tým stanovil na 125, přešel k opětovnému 

hodnocení závaţnosti, výskytu, detekce a přepočtu RPN. U všech moţných vad po stanovení 

doporučených opatření došlo ke sníţení RPN pod kritickovou hodnotu 125, coţ lze vidět také 

v tabulce 16. Je třeba brát ovšem v potaz, ţe se jedná pouze o předpokládané sníţení RPN,na 

zavedení doporučených opatření se ve společnosti zatím stále pracuje. Kompletní formulář 

FMEA se nachází v příloze 2 a lze z něho mimo jiné vyčíst, ţe došlo ke sníţení RPN u řady 

vad, jejichţ hodnoty RPN nepřesáhly RPNKRIT. Je to z toho důvodu, ţe jejich příčina byla 

stejná jako u vad, na které tým nápravná opatření stanovoval, jednalo se konkrétně o příčinu 

„špatně vyvázaná kabeláţ od dodavatele“. 

Tab. 16 Předpokládané sníţení RPN 

 

Moţná 

vada/porucha Z
á

v
a

ţn
o

st
 

V
ý

sk
y

t 

D
et

ek
ce

 

R
P

N
 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření Z
á

v
a

ţn
o

st
 

V
ý

sk
y

t 

D
et

ek
ce

 

R
P

N
 

A příjem neshodného 

materiálu 

8 8 10 640 

bandáţování a vývaz kabeláţe/ vstupní 

kontrola 

8 4 3 96 

B vytlačení pinů 

z konektoru 

9 8 8 576 chránění konektorů / vstupní kontrola 9 4 3 108 

C špatné mnoţství 

materiálu 

7 7 10 490 balení svazku do samostatných krabic / 

důsledná vstupní kontrola 

7 4 3 84 

D 

špatně dotaţený šroub 

10 6 7 420 samokontrola při pracovním kroku / pořízení 

momentového klíče 

10 2 5 100 

E vytlačení pinů 

z konektoru 

9 5 8 360 poţadavek na chránění konektorů / kontrola 

při pracovním kroku 

9 3 4 108 

F 

špatně dotaţený šroub 

10 4 7 280 samokontrola při pracovním kroku / kontrola 

na následujícím pracovišti  

10 2 5 100 

G vytrţení drátu 

z konektoru 

8 8 3 192 poţadavek na bandáţování a vývaz kabeláţe 8 4 3 96 

H nedocvaknutý 

konektor 

7 8 3 168 vstupní kontrola 7 5 3 105 

I 
poškození vodičů  

8 6 3 144 pořízení kleští na kabelové pásky 8 3 3 72 

J nedocvaknutý 

konektor 

7 6 3 126 poţadavek na chránění konektoru 7 4 3 84 

K 
poškození konektoru 

7 6 3 126 poţadavek na bandáţování a vývaz kabeláţe 7 4 3 84 

L 
přerušení vodičů 

7 6 3 126 poţadavek na bandáţování a vývaz kabeláţe 7 4 3 84 

Na obrázku 21 je znázorněn Paretův diagram předpokládaných hodnot pro moţné vady. 

Z diagramu je zřejmé, ţe jiţ ţádná z moţných vad nepřesahuje kritickovou hodnotu 

RPNKRIT = 125. Z toho plyne, ţe jiţ není třeba proces opakovat a navrhovat nová 

opatření.Také si lze z diagramu a tvaru Lorenzovy křivky všimnout, ţe nyní jiţ je rozloţení 
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hodnot RPN u jednotlivých moţných vad vyrovnanější, ve srovnání s prvním případem před 

navrhnutím doporučených opatření. Zároveň je moţno z diagramu vyčíst, ţe momentálně 

nejvyšší hodnotu RPN mají moţné vady „vytlačení pinů z konektoru“ a „nedotaţení šroubů“. 

 

Obr. 21 Paretův diagram předpokládaných hodnot RPN pro moţné vady
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Závěr 

Diplomová práce si klade za cíl zlepšit kvalitu jiţ stávajícího produktu zemědělské techniky 

za pomoci metody FMEA a stanovení doporučených opatření ke zlepšení. Ve společnosti, kde 

proběhla aplikace metody FMEA se v současné době tato metoda nevyuţívá.  

V teoretické části byl objasněn pojem kvalita a její důleţitost v dnešním, rychle se měnícím 

světě. V další části práce byly popsány jednotlivé koncepce managementu kvality, včetně 

jejich základních rysů. V následující kapitole byl systém managementu kvality rozdělen na 

jednotlivé procesy - plánování, řízení, prokazování a zlepšování kvality, kde jednotlivé 

procesy byly vysvětleny, přičemţ pozornost byla zaměřena zejména na plánování a neustálé 

zlepšování kvality. Následně byly představeny jednotlivé metody a nástroje managementu 

kvality, se zaměřením na metodu FMEA. Této metodě byla věnována poslední kapitola 

praktické části, kde byla metoda FMEA rozebrána a vysvětlena, včetně principu její realizace 

v případě FMEA návrhu produktu či FMEA procesu.  

V praktické části diplomové práce byla nejdříve představena společnost, ve které probíhala 

aplikace metody FMEA. Jedná se o společnost ZETOR TRACTORS a.s., jeţ má dlouholetou 

tradici v oblasti výroby a prodeje zemědělské techniky. Byla popsána historie společnosti a 

také její organizační struktura a politika. Následovalo identifikování příleţitostí ke zlepšení, 

kdy se po konzultaci s manaţerem výroby a inţenýrem kvality rozhodlo o aplikaci metody 

FMEA procesu na proces příjem a montáţ svazku rozvodu přístrojové desky traktoru 

Forterra HD.  

Pro efektivní realizaci metody bylo třeba sestavit tým sloţený z kompetentních pracovníků 

společnosti, kteří se orientují v dané problematice. Vzhledem k tomu, ţe se metoda FMEA 

neaplikovala pouze na samotnou montáţ svazku rozvodu přístrojové desky, ale zahrnovala 

také příjem a sklad svazku, bylo nutné mít v týmu i odborníka z oblasti logistiky. Poradu 

moderovala autorka diplomové práce a dále byl přítomen manaţer výroby, inţenýr kvality, 

vedoucí výroby a představitel logistiky.  

Před samotnou identifikací moţných vad, bylo nutné si daný proces rozdělit na jednotlivé 

operace a teprve poté, v rámci kaţdé operace, tým identifikoval moţné vady včetně jejich 

následků, příčiny a způsobu jakým se v současné době předchází výskytu dané vady či 

způsobu, který se vyuţívá k odhalení této vady.  
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Poté tým přistoupil k hodnocení závaţnosti, výskytu a detekce vady, přičemţ kaţdé z těchto 

kritérií hodnotil na stupnici od 1 do 10. Jakmile měl tým ohodnocenou kaţdou z těchto tří 

charakteristik, přistoupil k výpočtu rizikového čísla, které představuje součin těchto tří 

charakteristik. Následně byla takto vypočítaná riziková čísla porovnána s kritickou hodnotou 

rizikového čísla, kterou si tým stanovil jako RPNKRIT = 125.   

Jako nejrizikovější moţné vady, které přesáhly svou hodnotou RPN hodnotu RPNKRIT, se 

ukázaly moţné vady - příjem neshodného materiálu, vytlačení pinů z konektoru, příjem 

špatného mnoţství materiálu, špatně dotaţený šroub, vytlačení pinů z konektoru, špatně 

dotaţený šroub, vytrţení drátu z konektoru, nedocvaknutý konektor, poškození vodičů, 

nedocvaknutý konektor, poškození konektoru, přerušení vodičů. Opakování některých vad je 

způsobeno jejich rozdílnou příčinou, takţe bylo nutné, aby tým stanovil opatření na kaţdou 

takovou příčinu, pokud její hodnota RPN přesáhla hodnotu RPNKRIT.  

Nejrizikovější moţná vada „příjem neshodného materiálu“ má příčinu v nedůsledné 

kvalitativní kontrole materiálu, která v současné době, probíhá pouze formálně. To je 

způsobené velmi špatnou dodavatelskou kvalitou svazku, kdy při kaţdé manipulaci se 

svazkem hrozí jeho poškození. Kvalitu svazku lze vidět také na obrázku 12. Z toho důvodu se 

tým shodl, ţe je nutné do poţadavků na dodavatele zahrnout bandáţování a vývaz kabeláţe a 

následně zavést důslednou vstupní kontrolu. Moţná vada„vytlačení pinů z konektoru“ má 

příčinu ve špatné dodavatelské kvalitě, případně v neodborné manipulaci, proto doporučená 

opatření zahrnují poţadavek na chránění konektorů od dodavatele a zavedení vstupní 

kontroly. U moţné vady „špatné mnoţství materiálu“ je příčina v nedůsledné kvantitativní 

kontrole materiálu. V současnosti ve společnosti kvantitativní kontrola materiálu probíhá 

pouze formálně, a to díky balení v jakém momentálně kabeláţ do společnosti přichází, viz 

obrázek 11.Kabeláţ přichází v přepravce po dvou kusech, které jsou od sebe oddělené pouze 

smršťovací fólií. Díky tomu se stává, ţe jsou do sebe svazky zapletené a není poznat, jaké 

mnoţství v přepravce skutečně je.Pokud by pracovník tyto svazky od sebe odděloval, hrozilo 

by poškození svazku, proto tým stanovil tyto doporučená opatření - poţadavek na balení 

svazku do samostatných krabic a důsledná vstupní kontrola. Moţná vada „špatně dotaţený 

šroub“ má příčinu v nevhodném nástroji či v nepozornosti pracovníka. Doporučená opatření 

v tomto případě proto jsou - pořízení momentového klíče, kontrola při pracovním kroku a 

kontrola na následujícím pracovišti. Moţné vady „vytrţení drátu z konektoru“, „poškození 

konektoru“ a přerušení vodičů“ mají příčinu ve špatně vyvázané kabeláţi od dodavatele. 
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Z toho důvodu se tým shodl, ţe je nezbytné zahrnout do poţadavků na dodavatele 

bandáţování a vývaz kabeláţe, čímţ dojde ke sníţení RPN i u řady moţných vad, které svojí 

hodnotou RPN nepřesáhly RPNKRIT, ale jejich příčina je také ve špatně vyvázané kabeláţi od 

dodavatele. V případě moţné vady „nedocvaknutý konektor“, která má příčinu ve špatné 

dodavatelské kvalitě či v neodborné manipulaci, tým stanovil stejná nápravná opatření jako 

v případě vady „vytlačení pinů z konektoru“ a to - chránění konektorů a zavedení vstupní 

kontroly.A u poslední moţné vady „poškození vodičů“, které je způsobeno příliš silným 

stáhnutím kabelů páskou, jako řešení tým viděl pořízení kleští na kabelové pásky, které 

vykonávají funkci automatického utaţení a odstřiţení kabelových pásků.  

Jak lze vidět,většina moţných vad má příčinu ve špatné dodavatelské kvalitě. Jedná se 

především o špatný vývaz kabeláţe, díky kterému je svazek velmi nepřehledný a „trčí“ z něj 

kabely, takţe velmi často dochází k poškození při konečné montáţi svazku rozvodu 

přístrojové desky do traktoru, problém ovšem způsobují také nechráněné konektory a špatné 

balení svazku. Z těchto důvodů se společnost rozhodla změnit dodavatele kabeláţe, přičemţ 

do poţadavků na dodavatele budou zahrnuty také doporučená opatření, které tým navrhl 

v rámci této diplomové práce. 
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Příloha 2- Formulář FMEA procesu příjmu a montáţe svazku rozvodu PD traktoru Forterra HD 
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3 63    7 3 3 63 

Vyskladnění 
(vyskladnění 

materiálu ze 
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m vozíkem) 

2 zaškolení 

obsluhy 

vizuální 
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svazků od sebe 
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drátu z 

konektoru 

nefunkční 

kabeláţ 

8 v balení svazku 8 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 
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výrobní linky 

3 192 poţadavek na 

balení kaţdého 

svazku zvlášť 

do samostatné 

krabice 

  8 3 3 72 

jízdní 

zkoušky 

8 neodborná 

manipulace 

4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 
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jízdní 
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Předmontáţ 
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drátu 
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kontrolní 
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traktoru 
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následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky  

7 280 samokontrola 

při pracovním 

kroku 
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jízdní 

zkoušky 

kontrola na 

následujícím 

pracovišti 

10 nevhodný nástroj 

k pouţití 

6 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

7 420 samokontrola 

při pracovním 

kroku 
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její části 
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následující 

kontrolní 
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zkoušky 

vytlačení 

pinů 

z konektoru 

časem 

dojde k 
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ti 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

9 chybějící nebo 

nalomený pin 

konektoru od 

dodavatele 

8 ţádné jízdní 

zkoušky 

8 576 vstupní 

kontrola 

  9 4 3 108 

 

9 neodborná 

manipulace 

5 ţádné jízdní 

zkoušky 

8 360 poţadavek na 

chránění 

konektorů 

  9 3 4 108 

samokontrola 

při pracovním 

kroku 

 



  
 

nedocvaknut

ý konektor 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

7 poškozený 

konektor od 

dodavatele – 

nelze 

docvaknout 

8 Ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 168 vstupní 

kontrola 

  7 5 3 105 

jízdní 

zkoušky 

7 neodborná 

manipulace 

6 Ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 126 poţadavek na 

chránění 

konektorů 

  7 4 3 84 

 

jízdní 

zkoušky 

vytrţení 

kabelu 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky 

7 různě dlouhé 

kabely ve 

svazku- trčící 

dráty (špatné 

vyvázání 

kabeláţe) 

 

8 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

2 112 poţadavek na 

bandáţování a 

vývaz kabeláţe 

  7 4 2 56 

jízdní 

zkoušky 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 

7 nepozornost 4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

2 56    7 4 2 56 

jízdní 

zkoušky 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 



  
 

Vyvázání 

přístrojové 

desky (uloţení 

vodičů a 

vyvázání 

kabelů z PD ke 

konzole řízení 

pomocí 

stahovací 

pásky; uloţení 

svazku) 

vytrţení 

kabelu 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

 7 různě dlouhé 

kabely ve 

svazku- trčící 

dráty (špatné 

vyvázání 

kabeláţe) 

 

8  ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

 2 112 poţadavek na 

bandáţování a 

vývaz kabeláţe 

   7 4   2 56  

jízdní 

zkoušky 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 

7 nepozornost 4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

2 56    7 4 2 56 

jízdní 

zkoušky 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 

poškození 

konektoru 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

7 nepřehledná 

kabeláţ, špatné 

vyvázání 

kabeláţe 

6 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 126 poţadavek na 

bandáţování a 

vývaz kabeláţe 

  7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 

7 nepozornost 4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 84    7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 



  
 

poškození 

vodičů  

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

8 vyvázání- 

přílišné stáhnutí 

páskou 

6 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 144 pořízení kleští 

na kabelové 

pásky 

  8 3 3 72 

jízdní 

zkoušky 

poškození 

rezistoru ve 

svazku 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

7 různě dlouhé 

kabely ve 

svazku- trčící 

dráty (špatné 

vyvázání 

kabeláţe) 

5 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 105 poţadavek na 

bandáţování a 

vývaz kabeláţe 

  7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 

7 neodborná 

manipulace 

4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 84    7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 

Zapojení 

hlavního 

svazku do 

přístrojové 

desky 
(propojení řady 

konektorů do 

PD dle 

označení) 

 vytlačení 

pinů 

z konektoru 

 časem 

dojde 

 

k nefunkčn

osti 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

 9 chybějící nebo 

zlomený pin 

konektoru od 

dodavatele 

8  ţádné jízdní 

zkoušky 

 8 576 vstupní 

kontrola 

   9 4  3 108 

9 neodborná 

manipulace 

5 ţádné jízdní 

zkoušky 

8 360 samokontrola 

při pracovním 

kroku 

  9 3 4 108 

poţadavek na 

chránění 

konektorů 



  
 

nezapojení 

konektoru 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

7 nepozornost 4 Ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 84    7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 

Montáţ 

panelu 

pojistek 
(montáţ panelu 

pojistek na 

konzolu řízení 

pomocí 

závrtných 

šroubů) 

 nedotaţení 

šroubů 

uvolnění 

panelu / 

poškození 

pojistek 

 6  nepozornost 6 

 

 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 108      6 6 3  108 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 

vyjetí 

konektorů 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

7 krátký vývaz- 

špatná kvalita 

svazku 

5 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 105    7 5 3 105 

jízdní 

zkoušky 

Montáţ 

přístrojové 

desky(přimont

ování panelu 

relé a 

dostatečně 

pevné 

přišroubování 

PD na otvory 

konzoly řízení 

pomocí šroubů) 

 přerušení 

vodičů 

 nefunkčno

st 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

 7 různě dlouhé 

kabely ve 

svazku- trčící 

dráty (špatné 

vyvázání 

kabeláţe) 

6 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

 3 126  poţadavek na 

bandáţování a 

vývaz kabeláţe 

   7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 

vizuální 

kontrola 



  
 

7 neodborná 

manipulace 

4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 84    7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 

vizuální 

kontrola 

povytaţení 

nebo 

přerušení 

kabeláţe 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

7 různě dlouhé 

kabely ve 

svazku- trčící 

dráty (špatné 

vyvázání 

kabeláţe) 

6 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

2 84 poţadavek na 

bandáţování a 

vývaz kabeláţe 

  7 4 2 56 

jízdní 

zkoušky 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 

7 nepozornost 4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

2 56    7 4 2 56 

jízdní 

zkoušky 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 



  
 

 

nedotaţení 

šroubů 

nelícování 

plastů 

(nedopasov

ání) 

3 nepozornost 6 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 54    3 6 3 54 

samokontrola 

při 

pracovním 

kroku 

Zapojení 

svazku X77 

 (připojení 

konektoru 

svazku PD – 

tělo k svazku 

PD – kabina 

dle označení) 

vytlačení 

pinů 

z konektoru 

časem 

dojde 

k nefunkčn

osti 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

9 chybějící nebo 

nalomený pin 

konektoru od 

dodavatele 

8 ţádné jízdní 

zkoušky 

8 576 vstupní 

kontrola 

  9 4 3 108 

9 neodborná 

manipulace 

5 ţádné jízdní 

zkoušky 

8 360 poţadavek na 

chránění 

konektorů 

  9 3 4 108 

samokontrola 

při pracovním 

kroku 

nezapojení 

konektoru 

nefunkčnos

t 

přístrojové 

desky nebo 

její části 

7 nepozornost 4 ţádné kontrola na 

následující 

kontrolní 

zóně na 

konci 

výrobní linky 

3 84    7 4 3 84 

jízdní 

zkoušky 


