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Abstrakt  

Cílem této diplomové práce je stanovit rozdíly, které vytyčuje draft VDA/AIAG 

z roku 2017 v porovnání s VDA4:2012 v metodice PFMEA. V první řadě budě věnována 

pozornost teoretické části, která se zaměřuje na současné přístupy k managementu kvality a 

následně analýze možných důsledků poruch. Kde jsou definovány hlavní oblasti při řešení 

problematiky FMEA jako: cíle FMEA, zapojení FMEA v organizaci, definování předmětu 

FMEA, složení týmu FMEA, a pomocné techniky pro tvorbu FMEA. Druhá část diplomové 

práce je věnována praktické části. Zde je představena společnost, díky které tato diplomová 

práce mohla vzniknout. Dále je uvedena problematika konkrétních změn, které budou muset 

být zavedeny při tvorbě metodiky FMEA podle draftu VDA/AIAG z roku 2017. Tyto změny 

jsou následně uskutečněny ve formě tvorby formuláře pro FMEA a vypracováním změn 

v hodnotících tabulkách, které jsou používány pro hodnocení FMEA. 

Klíčová slova: Analýza, vada, následek, riziko, význam, výskyt, odhalitelnost. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to determine the differences that the VDA / AIAG 2017 draft 

sets out in comparison with VDA4: 2012 in the PFMEA methodology. First of all, attention 

will be paid to the theoretical part, which focuses on current approaches to quality 

management and consequently analysis of possible consequences of failures. Where the 

main areas of FMEA are defined as: FMEA objectives, FMEA involvement in the 

organization, defining FMEA, FMEA team composition, and assistive techniques for FMEA 

creation. The second part of the thesis is devoted to the practical part. Here is the company 

that made this diploma work possible. The following is a specific change that will need to 

be introduced when creating the FMEA methodology according to the 2017 VDA / AIAG 

draft. 

Key word: Analysis, defect, consequence, risk, significance, occurrence, 

detectability. 
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Úvod 

Pojem kvalita je znám, již delší dobu. Avšak v různých časových úsecích na ní byl 

brán odlišný pohled. Čím jsme jako lidstvo starší, tím větší je brán zřetel na kvalitu. 

V dřívější době byla více zohledňována rychlost a na kvalitu se, až tak neohlíželo. Lidstvo 

však pochopilo, že bez kvality to fungovat nebude. Proto je právě na kvalitu kladen čím dál 

tím větší důraz. Kvalita je tedy upřednostňována před kvantitou. Následkem tohoto prozření 

i organizace museli přehodnotit své priority u svých procesů. Organizace se tedy zaměřili na 

kvalitu a touto skutečností přilákali další zákazníky toužící po kvalitních a spolehlivých 

výrobcích či službách. 

Díky tomuto úsilí neustálého zdokonalování řešení problematiky kvality dalo 

vzniknout mnoha metodám řešící tuto problematiku. Tyto metody se neustále vyvíjejí a 

přizpůsobují se světu kolem nich a neustále vzrůstajícím nárokům na kvalitu produktů a 

služeb. 

Jednou z těchto metod se zabývá i tato diplomová práce. A to konkrétně metodikou 

FMEA. Tato metoda analyzuje možné vady a jejich následky. Tato metoda se používá již 

několik desetiletí, proto je potřeba ji neustále aktualizovat, aby byla schopna reagovat na 

neustále se měnící okolní prostředí. Diplomová práce bude porovnávat změny které nastanou 

při aktualizaci publikace VDA4 z roku 2012. Nově se na této aktualizaci nepodílí pouze 

německý vývojový tým, pod který VDA spadá, ale také americký tým vývojářů. K této 

spolupráci došlo proto, aby vzniklo propojení hodnotících technik u metody FMEA a bylo 

provádění této metody snazší a objektivnější po všechny organizace zabývající se 

automobilovým průmyslem.  

Dozvíme se zde tedy konkrétní rozdíly, které nastanou při realizaci FMEA podle 

VDA/AIAG. Jaký to bude mít vliv na celou metodiku. Bude také provedeno obnovení 

hodnotících technik, které jsou využity v této metodice. A v poslední řadě bude také 

vytvořen vzorový hodnotící formulář FMEA spolu s novými hodnoticímy tabulkamy, který 

přinášejí objektivnější výsledky, než hodnocení podle VDA4:2012. 
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1 Současný přístup k analýze možných způsobů a důsledků 

poruch (FMEA) 

Teoretická část této diplomové práce je věnována systému managementu kvality a 

současným přístupům, které řeší problematiku FMEA. 

 

1.1 Kvalita v systémech managementu kvality 

Pojem kvalita vyznačuje výrobek nebo službu pro nás s kladnými vlastnostmi. Dá se 

také definovat jako „stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu“ 

[ISO 9000]. Kvalitní výrobek či služba je tedy v souladu s požadavky zákazníků nebo 

standardů. Na kvalitu je v dnešní uspěchané době kladen velký důraz. Nekvalitní výrobky či 

služby by se rovnali ztrátám jak peněžním, tak by mohli vést ke ztrátě našich stálých či 

potenciálních zákazníků [1].  

Proto je dobré chápat kvalitu jako proces. Proces se dá měřit a co můžeme měřit, to 

můžeme řídit a ovlivňovat tak celkovou kvalitu naší produkce. Zde mluvíme o systémech 

řízení kvality, což je dokumentovaný systém anglickou zkratkou QMS (Quality 

Management System). Můžeme říci, že jde o skupinu postojů, procesů a procedur 

vyžadovaných pro plánování a provádění úkonů v oblasti hlavní činnosti organizace.  

QMS v organizaci by měl být navržen tak, aby spojoval různorodé vnitřní procesy 

v organizaci a směřoval k procesnímu přístupu při provádění různých projektů. Hlavním 

cílem QMS v organizaci je, aby docházelo ke zlepšení výkonu organizace za pomocí 

činností rozpoznávání, měření a zlepšování různorodých procesů. 

Mezi základní oblasti procesů systémů managementu kvality řadíme:  

• Plánování kvality 

• Řízení kvality 

• Přezkoumávání kvality 

• Zlepšování kvality 

Plánování kvality: je část managementu kvality zaměřená na stanovení cílů kvality a na 

specifikování procesů nezbytných pro provoz a souvisejících zdrojů pro plnění cílů kvality. 

Řízení kvality: je část managementu kvality zaměřená na plnění požadavků na kvalitu. 

Prokazování kvality: je část managementu kvality zaměřená na poskytování důvěry, že 

požadavky na kvalitu budou splněny v plném rozsahu. 
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Zlepšování kvality: je část managementu kvality zaměřená na zvyšování schopnosti plnit 

požadavky na kvalitu. 

 

1.2 Přístupy managementu kvality 

V současné době vykrystalizovali tři možné přístupy, kterými se můžeme řídit 

v přístupu k managementu kvality. 

Tyto tři základní koncepce managementu kvality můžeme vidět na obr. 1. Tento obr. 

nám graficky znázorňuje vztah mezi koncepcí řady ISO 9000, koncepcí odvětvových 

standardů a koncepcí TQM (Total Quality Management).  

Vodorovná osa na obr. 1 nám říká, jak je daná koncepce managementu kvality 

náročná na čas zavedení. Svislá osa vyjadřuje náročnost na finance při aplikaci jednotlivých 

koncepcí. Všechny tři koncepce jsou zde porovnány. Nejnáročnější z nich je TQM, a to jak 

na finanční zdroje, tak na dobu zavádění. Nejméně náročnou koncepcí se jeví koncepce 

norem řady ISO 9000 a to v obou kritériích (náročností na finanční zdroje i potřeby množství 

času na zavedení). Jako zlatý střed vůči těmto dvou kritériím by se dala považovat koncepce 

odvětvových standardů. Všechny tři již zmiňované koncepce jsou podrobněji přiblíženy níže 

[4]. 

 

Obr. 1: Graf koncepcí SMK podle náročnosti při zavádění [4]. 
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1.2.1 Koncepce řady ISO 9000 

Mezinárodní organizace pro standardizaci roku 1987 vydala první normy ISO řady 

9000 (ISO – International Organization for Standardization), které byly odezvou na 

globalizaci trhu. Tyto normy jsou postaveny tak aby je mohla použít jakákoliv organizace 

bez ohledu na velikost organizace, jestli je organizace výrobní nebo nevýrobní či zisková 

nebo nezisková. Můžeme tedy o této koncepci ISO říci, že je generická. Zaměřuje se na 

systém managementu, který je orientován na dosahování cílů, jež organizace klade.  

Mezi hlavní principy normy ISO řadíme: zaměření na zákazníka, vůdcovství, 

zapojení zaměstnanců, učení se, flexibilita, procesní přístup, systémový přístup 

k managementu, neustálé zlepšování, management na základě faktů, vzájemně prospěšné 

vztahy s dodavateli, společenská odpovědnost. 

Normy ISO řady 9000 nejsou závazné ale doporučující, závazné se stávají tehdy 

pokud se dodavatel zaváže odběrateli v dodržování těchto norem. Proto, aby tento vztah 

mohl fungovat byly vydány tyto normy z řady ISO 9000: 

• ČSN EN ISO 9000:2016, 

• ČSN EN ISO 9001:2016, 

• ČSN EN ISO 9004:2019. 

Norma ČSN EN ISO 9000:2016 obsahuje popis základních pojmů a zásad 

managementu kvality. Nalezneme zde osm základních principů managementu kvality. Tyto 

principy vedou společnost k neustálému zlepšování výkonnosti organizace. 

Norma ČSN EN ISO 9001:2016 je norma určená k certifikaci organizací. Tato norma 

je celosvětově rozšířená, a to do více než 170 zemí po celém světě. Norma obsahuje přesné 

specifikace a požadavky na systém managementu kvality. Je využívána organizacemi, které 

chtějí prokázat schopnost trvale poskytovat produkty nebo služby, které splňují požadavky 

jak zákazníků, tak daných předpisů. Tato norma má za cíl zlepšovat spokojenost zákazníků, 

a to dosahuje tím, že je zde aplikován cyklus neustálého zlepšování. 

Norma ČSN EN ISO 9004:2019 poskytuje organizacím návod sloužící pro trvalé 

dosahování udržitelného úspěchu organizace. Většina organizací působí v neustále se 

měnícím prostředí, na které musejí umět správně reagovat [5]. 
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1.2.2 Koncepce odvětvových standardů 

Koncepce odvětvových standardů se především liší od koncepce TQM a koncepce 

norem ISO řady 9000 tím, že nejsou univerzálně platné. Tyto koncepce jsou mnohem 

náročnější, než požadavky nadefinované v normách řady ISO 9000.  

Odvětvové standardy však vznikaly mnohem dřív než standardy ISO řady 9000. 

Mezi nejstarší z nich se řadí odvětvové standardy GMP (Good Manufacturing Practice – 

Správná výrobní praxe) a GLP (Good Laboratoring Practice – Správná laboratorní praxe) 

využívané ve Francii. Mezi další odvětvový standard můžeme jmenovat HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points – Stanovení kritických bodů v technologii výroby), 

který je ve výrobě potravin jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům 

ohrožujících bezpečnost potravin. 

Pro automobilový průmysl byly vytvořeny odvětvové standardy QS 9000 

(Zabezpečování a management kvality především pro americké automobilky) a VDA 

(Sdružení předpisů dodavatelů automobilového průmyslu). U QS 9000 se jedná o americkou 

normu pro automotive naproti tomu VDA bylo vyvinuto jako německá norma pro 

automotive. Pro zjednodušení byla vyvinuta norma IATF (International Automotive Task 

Force) mezinárodní pracovní skupinou pro automobilový průmysl. Tato norma definuje 

základní rámec požadavků na systém managementu kvality pro organizace, které produkují 

sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů pro automobilový průmysl. Jedná se tedy o 

inovativní dokument, kde je prosazována především orientace na zákazníka [18]. 

 

1.2.3 Koncepce TQM 

Total Quality Management zkratkou TQM je systémový přístup k managementu 

kvality. Tento přístup si klade za cíl neustálé zlepšování hodnoty pro zákazníka, a to jak 

interních zákazníků, tak i u externích zákazníků. Jde o neustálé zlepšování organizačních 

postupů a systémů nejen na některých podsystémech, ale pro celé izolované procesy či 

funkční oddělení. TQM se liší od koncepcí ISO řady 9000 a koncepcí odvětvových standardů 

tím že, pokrývá citlivé záležitosti jako etika, přístup a kultura a také tím, že organizace plní 

požadavky daleko nad rámec legislativy. Na základě těchto hodnot byly k podpoře uvádění 

do praxe vytvořeny modely excelence organizací. Jedná se například o Demingovu cenu za 

kvalitu a Model excelence EFQM [19]. 

TQM je v zásadě filosofií zajišťování kvality a vynikající působení organizace 

v oblasti řízení a dosahování výsledků. Koncepce TQM se vyznačuje těmito nástroji a 
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metodami zabezpečování kvality: Orientace na zákazníka, prevence, neustálé zlepšování, 

účast všech zaměstnanců, komunikace a informace, vliv na okolní prostředí [12]. 

 

1.3 Plánování kvality produktů 

Plánování kvality produktů je jednou z nejdůležitějších proces, proto aby byla 

zajištěna a zachována spokojenost zákazníka s daným produktem. Mezi její hlavní bonusy 

patří usnadnění komunikace, správné využití zdrojů, předcházení změn, a především 

poskytování kvalitního produktu, který byl vyroben za co nejnižší náklady a v co nejkratším 

časovém úseku [8]. 

Existuje velké množství přístupů, které nám radí, jak postupovat při plánování 

kvality produktů. Jednou z nich je přístup podle J. M. Jurana, která nám definuje přesně deset 

kroků, jak postupovat při plánování kvality produktů: 

1. Určení zákazníka, 

2. Zajištění potřeb zákazníka, 

3. Přenos potřeb zákazníka do řeči organizace, 

4. Stanovení měřitelných parametrů, 

5. Zavedení měření, 

6. Vývoj produktu, 

7. Optimalizace návrhu produktu, 

8. Vývoj procesu, 

9. Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu, 

10. Převod procesu do výrobních instrukcí. 

Těchto deset kroků spadá do J. M. Juranovy trilogie: plánování kvality, řízení kvality 

a zlepšování kvality. 

Je důležité uspokojovat potřeby zákazníka, avšak musí být brána na zřetel především 

legislativa zákona. Tu je potřeba vždy upřednostnit a dodržovat [17]. 

 

1.3.1 Pokročilé plánování kvality produktu (APQP) 

Pokročilý přístup k plánování kvality produktů zkratkou APQP (Avanced Product 

Quality Planning and Control Plan). Postup plánování kvality výrobku vychází z obecného 

postupu navrženého J. M. Juranem. Tento postup je založen na posloupnosti činností od 

prvotního určení zákazníků a jejich potřeb přes transformaci těchto potřeb do měřitelných 
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parametrů výrobku a procesu až do koncového zajištění způsobilosti procesu a převodu 

požadavků do výrobních instrukcí. Příručka APQP je určena pro organizace jako obecná 

směrnice ke snížení složitosti plánování kvality produktu. Slouží také jako prostředek 

k usnadnění komunikace požadavků na plánování kvality produktu. 

Plánování kvality výrobku podle APQP je rozděleno do pěti vzájemně se 

překrývajících fází: 

1. Plánování a definování programu, 

2. Návrh a vývoj produktu, 

3. Návrh a vývoj procesu, 

4. Validace produktu a procesu, 

5. Zpětná vazba, posuzování a nápravná opatření. 

Všechny tyto kroky a jejich prolínání je znázorněno na obr. 2. Náplň jednotlivých 

fází je popsána pomocí vstupů a výstupů, mezi něž jsou zahrnuty právě nástroje plánování 

kvality [22].  

 

 

Obr. 2: Časový diagram plánování kvality produktu podle APQP [6]. 

 

Pro tuto metodu je potřeba sestavit a také vyškolit tým který se bude touto 

problematikou zaobírat. Tým má vymezenou svou oblast působení, způsoby komunikace a 

rozvrh plánování kvality produktu. Školení týmu musí proběhnout před začátkem první fáze. 
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V příručce APQP jsou jednotlivé fáze popsány a definovány. Každá z fází má navržené 

metody a zdroje, které je možné použít. Platí zde pravidlo, že výstup z jednotlivé fáze je 

vstup pro následující fázi [14]. 

 

1.3.2 Schvalování dílu do procesu sériové výroby podle metodiky PPAP 

PPAP je anglickou zkratkou pro Production Part Approval Process. Jedná se o proces 

schvalování dílů k sériové výrobě na základě předložené dokumentace dodané společně 

s prvním zkušebním kusem. Je to jedna z částí procesu APQP. Dřív byl PPAP určen 

především pro automobilový průmysl. Dnes je však využíván i ve výrobní stavební technice, 

zemědělské technice či u kolejových vozidel.  

Účelem PPAP je určit, zda organizace správně rozumí všem požadavkům zákaznické 

konstrukční dokumentace, zákaznických specifikací a zda výrobní proces je kapacitně 

schopen vyrábět produkt trvale splňující tyto požadavky, a to v průběhu sériové výroby při 

požadovaném kapacitním výkonu. 

Výsledkem PPAP je soubor dokumentů, který je předkládán zákazníkovi spolu 

s prvním kusem. Na základě těchto dokumentů a referenčního vzorku zákazník uvolní díl do 

sériové výroby.  

Příručka pro PPAP vydaná v roce 2006 skupinou amerických automobilek má 

v seznamu požadavků celkem 18 položek: Konstrukční dokumentace, dokumenty o 

technických změnách, technické schvalování zákazníkem, FMEA návrhu, vývojový 

diagram procesu výroby, FMEA procesu, kontrolní plán, analýza systému měření, 

rozměrové protokoly, výsledky zkoušek materiálu, počáteční studie způsobilosti procesu, 

dokumentace o kvalifikaci laboratoře, schválení vzhledu, vzorek produktu, referenční 

vzorek, seznam kontrolních prostředků, prohlášení o shodě se specifikacemi požadavky 

zákazníka, průvodka předložení dílu [11]. 

 

1.4 Metody plánování kvality 

Pro to aby, bylo plánování kvality účinné a efektivní je možno využívat celou řadu metod a 

nástrojů. Co se týče automobilového průmyslu je dokonce u výrobců vyžadováno, aby 

některé z těchto metod aplikovali v organizaci a prověřovali tak své výrobní procesy.  

K těmto metodám a nástrojům můžeme řadit například: 

• Metody FMEA návrhu výroby, 
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• Metoda FMEA procesu, 

• Síťový graf, 

• Metoda QFD, 

• Přezkoumání návrhu, 

• Analýza stromu poruchových stavů, 

• Maticový diagram, 

• Stromový diagram, 

• Diagram vzájemných stavů, 

• Hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení, systému měření. 

Některé z metodik si zde rozebereme podrobněji [6]. 

 

1.4.1 Metoda QFD 

Metoda QFD je anglickou zkratkou pro Quality Function Deployment, což se volně 

překládá jako rozpracování požadavků zákazníka. Toto je metoda založená na principu 

maticového diagramu, který slouží ke stanovení a pochopení potřeb a požadavků zákazníků 

a jejich transformaci do dalších stadií plánování kvality a vývoje produktu a procesů jeho 

realizace. Je to grafická metoda, takže grafickým výsledkem QFD je kombinovaný maticový 

diagram často nazývaný jako „Dům jakosti", jehož ukázku můžeme vidět na obr. 3 [8]. 

 

Obr. 3: Metoda QFD – „Dům kvality“ [12]. 
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Metoda QFD má své výhody, kde řadíme: 

• Orientace na zákazníka – zvýšená spokojenost zákazníků vlivem lepšího 

pochopení jejich požadavků, 

• Vytváření báze informací pro plánován kvality, 

• Méně konstrukčních a technologických změn, 

• Zkrácení doby vývoje, 

• Méně problémů při rozběhu výroby, 

• Nižší náklady na vývoj a na výrobu nových produktů, 

• Lepší přidělení zdrojů. 

Tato metodika probíhá v 6 krocích: 

1. Identifikace požadavků na produkt 

2. Stanovení váhy požadavků 

3. Porovnání schopnosti plnit požadavky 

4. Stanovení měřitelných znaků kvality 

5. Analýza vztahů mezi požadavky a znaky 

6. Porovnávání schopnosti dosahovat znaky kvality 

7. Analýza vztahů mezi znaky kvality 

8. Návrh cílových hodnot znaků kvality produktu 

 

1.4.2 Přezkoumání návrhu 

Přezkoumání návrhu anglickým názvem Design Review. Jde o plánovanou metodu, 

všezahrnující, systematickou a dokumentovanou, která je prováděna nezávislým týmem 

odborníků, k posouzení schopnosti návrhu produktu nebo procesu plnit požadavky na 

kvalitu. Cílem týmu je také nalézt případné nedostatky a navrhnout jejich řešení [1]. 

 

1.4.3 Síťový graf 

Síťový graf je matematickým modelem projektu, který přesně popisuje závislosti 

jednotlivých činností. Jde o orientovaný graf, který se skládá z uzlů a hran. Sestavování 

síťových grafů není složitou záležitostí, je však třeba respektovat některá jednoduchá 

pravidla: 

• síťový graf musí mít právě jeden výchozí, a právě jeden koncový uzel, 

• každému uzlu s výjimkou výchozího musí předcházet alespoň jedna hrana, 

• po každém uzlu s výjimkou koncového musí následovat alespoň jedna hrana, 
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• libovolné dva uzly v grafu může spojovat pouze jedna hrana. 

Podle interpretace základních prvků síťového grafu rozlišujeme dva druhy těchto 

grafů: hranově nebo uzlově definované síťové grafy [12]. 

Hranově definované síťové grafy jsou modely, kde hrany grafu reprezentují činnosti 

projektu. uzly grafu pak představují události. Přitom událostí rozumíme začátky a konce 

jednotlivých činností. Příklad takového grafu je zobrazen na obr. 4. 

Uzlově definované síťové grafy jsou modely, kde uzly grafu reprezentují jednotlivé 

činnosti v rámci projektu, zatímco hrany vyjadřují vazby mezi těmito činnostmi [22]. 

 

 

Obr. 4: Příklad hranově definovaného síťového grafu [22]. 

 

1.4.4 Analýza stromu poruchových stavů – FTA 

Analýza stromu poruchových stavů je zkratkou FTA – Fault Tree Analysis. Tato 

analýza je založena na přístupu shora dolů při zajišťování spolehlivosti produktu. Zabývá se 

identifikací a analýzou podmínek a faktorů, které způsobují výskyt stanoveného 

nežádoucího výsledku či k němu přispívají a které ovlivňují výkonnost, bezpečnost, 

hospodárnost a jiné specifikované charakteristiky produktu. FTA se používá také k tomu, 

aby předpověděla bezporuchovost systému. Umožňuje tak provádět studii optimalizace 

nákladů a přínosů v etapě návrhu produktu. Pokud je analýza FTA použitá jako nástroj pro 

zjišťování a kvantitativní vyhodnocení příčin poruchových stavů představuje účinnou 

metodu pro identifikaci a vyhodnocování druhů poruch a příčin známých či podezřelých 

následků. 

Metodě FMEA bude věnován další část této diplomové práce, a to v následujících 

kapitolách [12].  
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1.5 Analýza možných vad a jejich následků – FMEA 

Jedním z teoretických přístupů je zajištění kvality v oblasti procesů zkratkou 

označována jako VDA 4. Tato příručka je vhodná především pro oblast automobilového 

průmyslu. Jsou v ní uvedeny analýzy rizik, metody a modely postupů pro vytváření FMEA 

produktu a FMEA procesu [20]. 

FMEA je analytickou metodou, která je využívána za účelem zajištění řešení 

potenciálních problémů v průběhu procesu vývoje produktu a procesu, jedná se o APQP což 

je pokročilé plánování kvality produktu. Jejím nesporným výsledkem je dokumentování 

kolektivních znalostí průřezových týmů. Cíle FMEA se odvozují ze změněných faktorů 

vlivu na organizace. Neustále dochází k nárůstu nároku na kvalitu ze strany zákazníků a 

současně je řešena stránka optimalizace nákladů na produkty a procesy jakož i v rámci 

legislativy vyžadovaná odpovědnost výrobců za škody způsobené vadou výrobku. Aplikací 

metody FMEA lze odhalit, až 90 % případných neshod [21]. 

Základní fáze analýzy FMEA návrhu výrobku nebo procesu: 

I. Analýza a hodnocení současného stavu. 

II. Návrh opatření. 

III. Hodnocení stavu pro realizaci opatření. 

Jako všechny metody má i metoda FMEA své výhody při aplikaci. Ty nejpodstatnější 

z nich jsou uvedeny níže: 

Výhody metody FMEA: 

• Postupný vznik informační databáze o produktech a procesech, který je díky 

opakované aplikaci metody FMEA renovován a doplňován, 

• Systémový přístup k prevenci na dopad nízké kvality, 

• Nízké náklady na aplikaci této metody v porovnání s ušetřenými financemi, které 

by mohly vzniknout v případě odhalení chyby v pozdější fázi procesu, či přímo se 

projevit jako výskyt vad, 

• Možnost optimalizace návrhu s projevem snížení počtu změn ve fázi realizace, 

• Stanovení a zhodnocení rizika vady, na tomto základě stanovení prioritních 

opatření ke zlepšování, 

• Zvýšení spokojenosti zákazníků, 

• Dosahování větší konkurence schopnosti organizace [19]. 
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1.5.1 Historický vývoj FMEA 

Vznik FMEA se datuje k 9. listopadu 1949 v USA, byla vyvinuta jako vojenský 

předpis MIL-P-1629. Byla použitá jako technické hodnocení spolehlivosti, aby bylo možné 

stanovit dopady poruch systémů a zařízení. Poruchy byly klasifikovány podle vlivu na 

výsledek, osoby a bezpečnost zařízení. V roce 1963 vyvinula NASA pro projekt Apollo 

„Failure Mode and Effects Analysis“. Následně v roce 1965 převzala tuto metodu letecká 

technika a kosmonautika a okolo roku 1975 našla tato technika uplatnění i v jaderné 

technice. 

Pro automobilový průmysl byla tato metoda FMEA poprvé aplikována firmou Ford 

(v USA) v roce 1977 k preventivnímu zajištění kvality. V roce 1980 byla v Německu v DIN 

25 448 stanovena metoda analýzy následků poruch s podtitulem FMEA. Ve svazku pro 

automobilový průmysl (VDA) byla tato metoda dále vyvinuta specificky pro automobily. 

První svazek VDA 4, zajištění kvality před sériovou výrobou byl vydán v roce 1986. 

Začátkem roku 1990 byla metoda dále rozvinuta do systémové FMEA produktu a systémové 

FMEA procesu pro automobilový průmysl a zveřejněna na bázi svazku VDA 4 v roce 1986 

zveřejněné FMEA [2]. 

 

1.6 Rozdělení FMEA 

Jedním ze základních rozdělení lze FMEA rozřadit do dvou kategorií: 

• FMEA návrhu produktu (DFMEA – Design FMEA) 

• FMEA procesu (PFEMA – Process FMEA) 

 

1.6.1 FMEA produktu  

 je analytická metoda, která se používá především ve vývojovém týmu. Cílem je, aby 

byly identifikovány a zváženy všechny typy chyb a jejich přidružené příčiny nebo 

mechanismy selhání před tím, než produkt bude propuštěn do výroby. Posouzení by mělo 

být provedeno pro celý rozsah, včetně jejich systému, přidružených podsestav a 

komponentů.  

FMEA produktu analyzuje funkce daného systému, jak je definováno v hraničním 

diagramu, vztah mezi podřízenými prvky a vnějšími komponenty mimo hranici systému. 

Cílem je identifikovat a řešit potenciální chyby v návrhu s cílem snížit rizika potenciálních 

chyb. 
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FMEA produktu může být také použita k posouzení rizika možného selhání výrobků 

jiných než automobilových výrobců, jako jsou stroje a nástroje. Opatření odvozená z analýzy 

mohou navrhnout doporučení pro změny návrhu, další zkoušky a další opatření, která snižují 

riziko chyb, nebo zvyšují pravděpodobnost zjištění chyb při testech, se kterými se již 

vyskytují chyby před předáním výsledků návrhu do výroby. hodnotí požadované funkce 

produktů a systémů až k interpretací vlastností a charakteristických znaků. Hodnotí se možné 

odchylky a definují opatření k zajištění požadavků [2]. 

 

1.6.2 FMEA procesu  

hodnotí všechny postupy potřebné k výrobě produktů a systémů, až k požadavkům 

na faktory ovlivňující proces. Jsou hodnoceny možné odchylky a definují se opatření 

k zajištění postupů a charakteristických znaků produktu. Procesní FMEA je aplikována před 

zahájením výroby nových či inovovaných výrobků. Používá se také při změnách 

v technologických přístupech a většinou je provedena po FMEA návrhu výrobku, na kterou 

navazuje. Postupy u obou FMEA produktu a procesu jsou totožné ovšem tým u FMEA 

procesu hledá vady v navrhovaném technologickém postupu. Nejčastější použití je pro 

přezkoumání návrhu technologického postupu, může však být aplikována i na 

přezkoumávání již zavedeného výrobního procesu. Tímto postupem docílíme objevení 

slabých míst v procesu, čehož chceme dosáhnout a tyto místa minimalizovat [14]. 

 

1.7 Cíle FMEA 

Cíle FMEA se odvozují ze změněných faktorů vlivu na organizaci. Zvýšené nároky 

zákazníků na kvalitu se přitom projevují stejně, jako nezbytná optimalizace nákladů na 

produkty a procesy jakož i v rámci legislativy vyžadovaná odpovědnost výrobců za škody 

způsobené vadou výrobku takzvané ručení za produkt. 

FMEA pomáhá v pochopení produktu nebo procesu tím, že interakce a rozhraní mezi 

prvky, včetně chyb jsou v závislosti na sobě analyzovány. To podporuje rozvoj komplexní 

specifikace, plány testování a procesní diagramy [12]. 

Dosažení následně uvedených cílů organizace je mimo jiné podporováno 

prostřednictvím FMEA: 

• Zvyšování funkční bezpečnosti a spolehlivosti produktů a procesů, 

• Vytváření znalostní databáze v organizaci, 
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• Prokazování ke zproštění žaloby z odpovědnosti za škody způsobené vadou 

výrobku, jde o takzvané ručení za produkt, 

• Prokázání bezpečnosti při schvalování vozidel, 

• Služby orientované na zákazníky, 

• Bezproblémové náběhy sérií, 

• Snížení garančních nákladů rozšířením zákonné záruční doby, 

• Kratší lhůty vývoje, 

• Dodržování termínů, 

• Ekonomičnost výroby a montáže, 

• Cílená komunikace mezi interními a externími zákazníky a dodavateli. 

 

FMEA se jako metoda systémové analýzy a preventivního zamezování vad používá 

již ve velmi ranném stádiu procesu vzniku produktu. Zkoumá platný stav vývoje a plánování 

s ohledem na možné vady, aby bylo možné zavádět opatření k jejich zamezení. Platí zde 

totiž pravidlo, že čím dřív bude možná vada odhalena, tím menší pak budou náklady na její 

nápravu. A čím dřív budou poté zavedena nápravná opatření, tím dřív se bude předcházet 

výrobě vadných kusů. Jinak řečeno, pokud odhalíme možné vady ve vývoji produktu či 

procesu, tím snadnější budou proveditelné změny, aby k této vadě nedošlo a tím méně 

financí na tyto opatření bude vynaloženo. V opačném případě, pokud odhalíme chybu až na 

konci výrobního procesu nebo, třeba až při reklamaci výrobku zákazníkem, tím více financí 

pak bude za potřebí na servis, opravy či na hledání možné příčiny problému, tento průběh je 

vyobrazen na obr. 5 [9]. 

FMEA má tedy smysl provádět jíž v ranné fázi konceptu, jelikož FMEA podporuje 

zachycení požadavků. Čím pokročilejší je vývoj, tím podrobnější může FMEA být. Je nutné 

ji provádět podle plánu projektu a k milníkům projektu hodnotit v souladu se stavem 

analýzy. FMEA je týmově orientovaná metoda k minimalizaci rizik procesu vývoje a 

plánování a podporuje vzájemnou spolupráci zainteresovaných útvarů. Kromě toho 

poskytuje zdokumentování znalostí expertů organizace. 
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Obr. 5: Časový rozdíl mezi vznikem a odstraněním chyb [1]. 

 

1.7.1 Zapojení FMEA v organizaci 

V jednotlivých systémech managementu automobilového průmyslu je FMEA 

zakotvena jako požadavek (IATF 16949). V dalších svazcích VDA a normách se přihlíží na 

FMEA případně se FMEA vyžaduje: 

• VDA 1 Dokumentování a archivace 

• VDA 2 Zajištění kvality dodávek 

• VDA 4 Zajištění kvality v oblasti procesů 

• VDA 4.3 Plánování projektu 

• VDA 6.1 Systémový audit 

• VDA 6.3 Procesní audit 

• IATF 16949:2016 

Krom těchto požadavků v systémech managementu hraje velkou roli orientace na 

zákazníka. Management nese odpovědnost za použití a realizaci FMEA a musí se zasadit o 

realizaci FMEA, aby bylo možné zajistit cíle organizace. Na základě těchto daných 

skutečností je zapojení FMEA do procesů organizace nutným předpokladem, a tedy součástí 

komunikace v procesu managementu [2]. 

 

1.7.2 Definování předmětu FMEA 

Předmět stanovuje hranice analýzy FMEA a stanovuje co bude zahrnuto, co bude 

vynecháno, a to na základě vypracované FMEA, to znamená FMEA systému, subsystému 

nebo komponentu. Dříve než se může začít s vypracováním FMEA, musí se jednoznačně 

dohodnout, co se bude hodnotit. Co by se mělo vynechat z analýzy je stejně důležité jako 



17 

 

určit co by se do analýzy mělo zahrnout. Na začátku postupu se stanový předmět, aby bylo 

zajištěno zaměření a směr. 

Jak již bylo zmíněno jsou dva postupy k FMEA, posuzování podle funkcí a podle 

toku procesů. FMEA je univerzálně aplikovatelná, a to i na netechnické systémy a procesy 

[9]. 

V podstatě existují tři různé případy, z nichž každý má jiný rozsah pokrytí nebo 

zaměření, na které má být FMEA použito. 

• Nový design / konstrukce, nová technologie nebo nový proces 

FMEA pokrývá konstrukci / design, technologii nebo proces ve všech jeho částech. 

• Nová aplikace stávajícího návrhu nebo procesu 

Rozsah FMEA vychází z existujícího návrhu nebo procesu v novém prostředí, na novém 

místě s jiným použitím nebo s novým profilem aplikace (včetně pracovního cyklu, 

regulačních požadavků atd.). Rozsah FMEA by se měl soustředit na změny, které se 

zaměřují na dopad změny. 

• Technické změny stávajícího návrhu nebo procesu 

V FMEA se znalost kombinuje do produktu nebo procesu. Kontrola po zahájení výroby 

může být nezbytná, pokud platí alespoň jedno z následujících podmínek:  

• Změny v produktech nebo procesech, 

• Změny provozních podmínek, 

• Změněné požadavky (zákony, normy, zákazníci, nejmodernější technologie), 

• Problémy s kvalitou, 

• Změna analýzy rizik a hodnocení rizik, 

• Změny v analýze hrozeb a posouzení hrozeb, 

• Poučení z pozorování produktu, 

• Získané zkušenosti [13]. 

 

1.7.3 Projektování 

Na začátku každé FMEA musí být definováno pět Z, aby se dosáhlo nejlepších výsledků 

včas a zabránilo se přepracování. Tato témata mohou být také součástí úvodního setkání 

projektu. 

FMEA-Team Zusammensetzung → Kdo musí být členem týmu? 

FMEA-Zeitplanung → Jaký je plán projektu? 

FMEA-Zweck → Jaký je účel DFMEA nebo PFMEA? 
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FMEA-Werk Zeug → Jaký nástroj se používá k provádění DFMEA nebo PFMEA a 

jak se těmito opatřeními řídíme? 

FMEA-Aufgaben Zuweisung → Co se musí udělat a kým? [3] 

 

1.7.4 Složení týmu FMEA  

Tým FMEA je interdisciplinární. Členové týmu s sebou přinášejí příslušné odborné 

znalosti. Měly by mít k dispozici znalosti o moderování a procesu FMEA. Úspěch FMEA 

závisí na aktivní účasti každého člena interdisciplinárního týmu a analýze každého aspektu. 

Základní FMEA tým musí kromě moderátora zahrnovat pro příslušný rozsah FMEA 

potřebné kompetentní účastníky zúčastněných odborných pracovních útvarů z projektu, 

vývoje, konstrukce, plánování výrobních procesů, přípravy práce, zkoušek, výroby vzorků. 

Přípravy výroby, výroby, plánování zkoušek a řízení kvality, tyto jednotlivé složky jsou 

zobrazený na obr. 6. Je důležité, aby v týmu byly zahrnuti všichni ti, kteří by mohli odhalit 

případné chyby a nedostatky, a to v celé procesu návrhu i výroby. V případě potřeby je tedy 

nutné zapojit i další nositele znalostí, kteří by mohli přispět k odhalení chyb. Jedná se o 

technické laboratoře, servis, právní oddělení nebo přímo zákazníka [2]. 

 

Obr.6: Jednotlivé oblasti pro oddělení týmu FMEA [19]. 

 

 Jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšnou realizaci programu FMEA je správný 

čas. Je-li FMEA vytvořena profesionálně v rané fázi, tj. pokud lze změny výrobků nebo 

procesů realizovat nejsnadněji a levněji, frekvence následných změn klesá. FMEA jako 

metoda analýzy systému a prevence chyb je nejlépe iniciována v rané fázi vývoje produktu. 

Používá se k posouzení rizik v současné době tak k iniciování opatření na minimalizaci rizik. 

Kromě toho může FMEA podporovat záznam požadavků. 
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Každý z členů týmu FMEA by měl absolvovat školení o 6 krocích, účel a účel FMEA 

identifikovat a zajistit čas potřebný pro smysluplnou, proaktivní analýzu [22]. 

 

1.7.5 Vedoucí týmu FMEA 

Při vytváření produktu v podniku musí být přiřazeny následující role a odpovědnosti 

v týmu FMEA: Odpovědnost za požadovanou roli může být rozdělena mezi různé osoby a / 

nebo více rolí může provádět stejná osoba. 

Přičemž moderátor metody FMEA má tyto povinnosti: 

• Koordinace a organizace pracovních postupů v FMEA.  

• Řešení konfliktů.  

• Spolupráce v budování týmu.  

• Účast na přípravě hrubého rozvrhu.  

• Spolupráce na prvním setkání týmu pro fázi analýzy.  

• Účast na přípravě rozhodnutí / rozhodovacích kritérií.  

• Vývoj hodnotících tabulek pro jednotlivé společnosti nebo produkty s pomocí 

konstruktérů. 

 • Metodická kompetence a přenos znalostí FMEA mezi zúčastněnými členy týmu.  

• Odbornost při manipulaci se softwarem FMEA (volitelné).  

• Sociální dovednosti, týmová práce.  

• Kompetentní moderátor, přesvědčivost, organizační a prezentační dovednosti.  

• Vedení realizace šesti kroků metody FMEA.  

• Je-li to nutné, příprava nebo shrnutí schůzí FMEA.  

• Moderování pracovní skupiny FMEA.  

• Analýza FMEA, navrhovaná opatření.  

• Zajištění dokumentace FMEA.  

• Zpracování rozhodovacích šablon [3]. 

 

1.7.6 Pomocné techniky pro tvorbu FMEA 

Pro snadnější tvorbu FMEA lze použít pomocné techniky, které nám umožňují 

přehledné shromažďování dat. Tyto pomocné techniky jsou většinou grafického rázu. 

Můžeme aplikovat například tyto: 

a) Vývojový diagram procesu: je druh diagramu, který slouží ke grafickému 

znázornění jednotlivých kroků algoritmu, pracovního postupu nebo nějakého procesu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Workflow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
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Vývojový diagram obsahuje obrazce různého tvaru, kdy obdélníky slouží pro zobrazení 

činností a kosočtverce pro pokládání otázek. Tyto útvary jsou navzájem propojené pomocí 

šipek, přičemž do každého útvaru může vstupovat pouze jedna šipka, avšak výstupy mohou 

být dva. Obrazce reprezentují jednotlivé kroky, šipky tok řízení. Každý vývojový diagram 

má jeden začátek a jeden konec. Grafický princip vývojového diagramu je na obr. 7 [8]. 

 

Obr. 7: Ukázka vývojového diagramu [16]. 

 

b) Stromový diagram: slouží k poznání a řešení detailů složitých problémů se 

záměrem zjistit slabá místa návrhů, která by mohla vést k neúspěchu. Tento diagram se 

používá na systémovou dekompozici určitého celku (systému) na jednotlivé dílčí části, jak 

můžeme vidět na obr. 8. Používá se při rozkladu problému na dílčí problémy, k vytvoření 

plánu řešení, resp. stromový diagram může sloužit k přepisu do diagramu příčin a následků 

[11]. 

 

Obr. 8: Ukázka stromového diagramu [16]. 
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c) Brainstorming: je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce 

nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, 

že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. 

Skupina lidí je vedena jedním moderátorem, který celou akci řídí. Doprostřed tabule 

moderátor napíše danou problematiku, která má být na brainstormingu řešena. Tým je 

vyzván k tomu, aby pronášel své nápady, přičemž moderátor všechny tyto nápady a postřehy 

zapisuje na tabuli, tak aby jí celý tým mohl vidět. Každý z týmu může tak reagovat na nápady 

svých kolegů. Žádný z nápadu nesmí být zavržen a celá tato akce by neměla trvat déle než 

120 min [15].  

 

d) Brainwriting: tato technika je obdobná jako technika brainstormingu. Avšak 

s tím rozdílem, že probíhá psanou formou. Díky této psané formě je možné odbourat 

případnou ostýchavost projevu některého ze zúčastněných [6]. 

 

e) Myšlenkové mapy: je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky 

vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Malá ukázka této mapy je uvedena na obr. 9. 

Myšlenkové mapy jsou graficky zpracovanou napodobeninou procesů probíhajících v 

mozku a jsou navrženy tak, aby mozek využíval maximum svých schopností [21]. 

 

Obr. 9: Ukázka myšlenkové mapy [1]. 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_v%C3%BDkon&action=edit&redlink=1
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2 Představení společnosti  

K vypracování této diplomové práce byla provedena dohoda s firmou United 

Polymer s.r.o. se sídlem v Hranicích. Strategická poloha společnosti je zobrazena na obr. 10. 

United Polymer je členem Moravskoslezského automobilového klastru. Tato organizace se 

zabývá výrobou gumových a plastových dílů různými výrobními technologiemi. Díky této 

rozmanitosti ve volbě výrobní technologie, dokáží pokrýt většinu poptávky na trhu. V 

současné době je cca 92% produkce dodávána do automobilového průmyslu. Jejich výrobky 

můžeme najít na vozech značky Ford, VW, Porsche, Jaguar, BMW, Škoda, Suzuki, Renault, 

Peugeot, Bentley, Opel, Hyundai, Kia, a dalších, a to na různých montážních skupinách – 

např. světlomety, koncové svítilny, osvětlení interiéru, pedály, palubní deska, loketní 

opěrky, klimatizace, chladič, startér, palivový systém, ostřik čelního skla a mnoho dalších 

[23]. 

 

 

Obr. 10: Umístění společnosti United Polymer [23]. 

 

Vize firmy: 

„Být fundovaným a respektovaným dodavatelem, který se stará o své zaměstnance, 

zákazníky a životní prostředí při současném vytváření odpovídajícího zisku, zajišťujícího 

další rozvoj, inovace a růst. “ [10]. 
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2.1 Historie společnosti 

Tato organizace vznikla v roce 1999 v České republice jako Precision Cut Rubber, 

s.r.o., kdy výrobní činnost probíhala v pronajatých prostorách. O rok později, tedy v roce 

2000 došlo ke změně majoritního vlastníka a následně v roce 2001 změna názvu na United 

Polymer, s.r.o. jak jej známe dnes. V roce 2002 organizace zakoupila nemovitosti a došlo 

k výstavbě nové haly i k rekonstrukci stávající budov. O dva roky později závod v Hranicích 

opouští skupinu United Polymers a je získán soukromým investorem. V roce 2014 došlo ke 

změně vlastníka organizace. United Polymer s.r.o. se stává 100 % českou firmou [10]. 

 

 

Obr. 11: Zázemí organizace United Polymer s.r.o. [10]. 

 

2.2 Systém managementu kvality 

Kořeny systému managementu kvality ve společnosti United Polymer sahají až do 

roku 1999. Společnost je držitelem certifikátu dle normy IATF 16949:2016 a ISO 

14001:2015. 

Společnost se také účastnila mnoha zákaznických auditů firem např. 3M, Avon 

Automotive, Cooper Standard, Continental, FTE, Grupo Antonin, Hella, Katex, Klein 

Automotive, TRW, VW a mnoho dalších [10].  

Politika kvality a EMS je publikována jako samostatný dokument závazný pro celou 

společnost United Polymers, s.r.o. Přijetím politiky jakosti a EMS se společnost zavazuje: 

- Vést každého jednotlivce k zodpovědnosti za dodržování jakosti a za ochranu 

životního prostředí. 
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- Rozvíjet klima neustálého zlepšování. 

- Zajistit maximální spokojenost zákazníka s našimi výrobky a službami. 

- Být v souladu s požadavky zákazníka. 

- Dodržovat požadavky normy ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 a ISO 

14001:2015. 

- Angažovat každého zaměstnance na provádění totální kvality s cílem nulové 

vady. 

- Rozvíjet prevenci znečištění životního prostředí a ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci. 

- Být ve všech činnostech v souladu s příslušnými požadavky právních a jiných 

předpisů. 

- Vést každého zaměstnance k dodržování etických zásad a úctě k právu. 

- Vést každého zaměstnance, aby se držel jakéhokoliv korupčního jednání. 

- Umožnit našim zaměstnancům i jiným osobám upozorňovat na škodlivé jevy, 

podávat dotazy a stížnosti. 

- Prověřit upozornění, dotazy a stížnosti, řešit je a využívat je k dalšímu 

zlepšování [10]. 

 

2.3 Sortiment společnosti 

Jak už bylo zmíněno organizace ve své výrobě používá několik druhů výrobních 

metod. Tyto metody jsou rozděleny do čtyřech hlavních výrobních programů. 

Výrobní program: 

- Vysekávaná a lepená těsnění (41 %) 

- Plastové díly (17 %) 

- Pryžové díly (35 %) 

- Soustružené díly (7 %) 

 

Na obr. 12. můžeme vidět ukázky výroby organizace. 
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Vysekávání dílů laminace Řezané těsnění 

  

 

 

Vstřikování plastů Nástřikové a tlakové lisování 

  

 

Kombinace technologií, kompletace, kombinace materiálů 

 

Obr. 12: Výrobky organizace [10]. 
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3 Analýza rozdílů mezi FMEA VDA4:2012 a připravovanou 

revizí FMEA VDA/AIAG 

V tomto roce, tj v roce 2019 se Česká Společnost pro jakost nechala slyšet o vydání 

nové harmonizované FMEA (VDA/AIAG). Tato společná publikace obsahuje shrnutí více 

než tříleté spolupráce mezi OEM a dodavateli první řady zapojenými v rámci amerického 

sdružení Automotive Industry Action Group (AIAG) a německého sdružení Verben der 

Automobil industrie (VDA). Z této spolupráce je výstup sjednocení zásad obou velkých 

společností na společných zásadách FMEA, které jsou oborově specifické pro použití 

v automobilovém průmyslu [3]. 

Základní myšlenka je však stejná jak u VDA, tak i AIAG, tzn. že se jedná o analýzu 

řetězce kauzálních vztahů. Nejmarkantnější rozdíly jsou v hodnotících tabulkách, kdy 

americký přístup je více kvantitativní a německý je víc kvalitativní pro zařazování do 

jednotlivých kategorií. 

Jak ve VDA, tak v AIAG je myšlenka, která vyjadřuje, že pokud jde o hodnotící 

tabulky, jsou to pouze vzory tabulek těchto tabulek. A Každá z organizací by, jsi tyto 

hodnotící tabulky měla přizpůsobit podle svého s ohledem na svůj proces a produkt. Jde o 

to, aby si organizace vytvořila takovou hodnotící tabulku, která bude opatřena jejími 

konkrétními příklady, aby se s tím lépe pracovalo v rámci jedné firmy. Měla by být 

zachována jen konzistentnost hodnocení 1 až 10. 

Vzhledem k tomu, že toto harmonizované vydání FMEA (VDA/AIAG) prozatím 

oficiálně nebylo vydáno, tato diplomová práce vychází z takzvaného „gelbdruck“, který 

najdeme pod německým názvem Handbuch Fehlermoeglichkeit und Einfluss Analyse.  

Prvním krokem v této praktické části diplomové práce bylo zapotřebí se vypořádat 

s jazykovou bariérou. Vzhledem k tomu, že VDA je vydávána německým týmem specialistů 

přirozeně i tato harmonizace vyšla prozatím v německém jazyce. Překladu do českého 

jazyka se dočkáme, až po oficiálním vydání nové harmonizace FMEA (VDA/AIAG). Toto 

oficiální vydání se plánuje na druhou polovinu roku 2019. 

Tato diplomová práce se nebude zabývat všemi změnami, které nastanou při 

aktualizaci, ale bude se soustředit výhradně na aktualizaci vypracování FMEA procesu. V 

dalších kapitolách jsou uvedeny veškeré změny, které vypracování FMEA procesu přinášejí. 

V nové aktualizaci FMEA (VDA/AIAG) je vypracování FMEA procesů rozděleno do šesti 
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kroků, které jsou uvedeny v následujících kapitolách. Přehled těchto kapitol je uveden v tab. 

1. 

Tab. 1: Porovnání VDA4 2012 s VDA/AIAG 

Kap. VDA 2012 Krok Krok AIAG VDA  Kap. Název podkapitol 

  Vypracování FMEA procesu      3   

     1 Rozsah působnosti 3.1 Úplně nová kapitola 

2.8.2.1 Analýza struktury FMEA procesu 1 2 Analýza struktury 3.2 3.2.1 - Účel 

          3.2.2 - Průběhový procesní diagram 

          3.2.3 - Strom 

2.8.2.2 Funkční analýza FMEA procesu 2 3 Funkční analýza 3.3 3.3.1 - Účel 

          3.3.2 - Funkce 

          3.3.3 - Požadavek / (y) 

          3.3.4 - Vizualizace funkčních vztahů 

2.8.2.3 Analýza vad FMEA procesu 3 4 Odstraňování 3.4 3.4.1 - Účel 

          3.4.2 - Chyba 

          3.4.3 - Řetězový problém 

          3.4.4 - Chyba sítě a analýza chyb řetězce 

          3.4.5 - Chyba sekvence 

          3.4.6 - Typy chyb 

          
3.4.7 - Příčiny chyb (člověk, stroj, 
materiál) 

2.8.2.4 Analýza opatření FMEA procesu 4 5 Analýza rizik 3.5 3.5.1 - Účel 

          3.5.2 - Současné kroky k zábraně 

          3.5.3 - Proces plánování 

          3.5.4 - Výrobní proces 

          3.5.5 - Současné kroky detekce 

          3.5.6 - Aktuální akce prevence a detekce 

          3.5.7 - Recenze 

          3.5.8 - Význam 

          3.5.9 - Výskyt 

          3.5.10 - Objev 

          3.5.11 - Priorita úkolů (AP) v PFMEA 

2.8.2.5 Optimalizace FMEA procesu  5 6 Optimalizace 3.6 3.6.1 - Účel 

          
3.6.2 - Odpovědná osoba a datum 
dokončení 

          3.6.3 - Stav opatření 

          3.6.4 - Vyhodnocení účinnosti opatření 

            3.6.5 - Neustálé zlepšování  
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Podle VDA4:2012 je rozpracování FMEA rozděleno do 5 kroků, to můžeme vidět 

na obr. 13. Všech pět korků je zde také popsáno. Podle VDA/AIAG (2017) je již postup 

pro zpracování FMEA rozpracován do šesti kroků. Tedy přibyl jeden krok a to rozsah 

působnosti. Schéma těchto šesti kroků můžeme vidět na obr. 14. 

 

 

 

Obr. 13: Schéma "Pět kroků k vypracování FMEA" z VDA4.2 FMEA:2012 [24]. 

 

 

 

Obr.14: Navrhovaný strukturovaný přístup implementace FMEA v AIAG/VDA 

harmonizovaná FMEA příručka 1.verze [25]. 
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Vzhledem k tomu, že nová revize příručky VDA4 nepřišla ještě v platnost, probíhají 

na toto téma diskuze a připomínky. V poslední verzi návrhu pro metodiku FMEA procesu, 

která byla zveřejněna v dubnu tohoto roku se celý postup tvorby metodiky rozšířil ještě o 

jeden krok. Konkrétně krok sedmý, který má představovat dokumentaci výsledků. Schéma 

všech sedmi kroků můžeme vidět na obr. 15. 

 

 

Obr. 15: Nově publikovaný přístup v rozpracované příručce-přidání 7 kroku. viz 

Whitepaper [26]. 

 

3.1 Rozsah působnosti 

Tato kapitola je v FMEA VDA/AIAG zcela nová ve srovnání s FMEAVDA (2012). 

Účelem této kapitoly je popsat produkty či procesy, které mají být zahrnuty do projektu 

PFMEA, nebo které je třeba vyloučit. Proces bere v úvahu, že všechny procesy mohou být 

analyzovány nebo re-analyzovány s PFMEA. Tento proces umožňuje organizaci přezkoumat 

všechny procesy na vysoké úrovni a učinit konečné rozhodnutí o tom, které procesy 

analyzovat. Celkovou výhodou vymezení rozsahu je koncentrace zdrojů na procesy s 

nejvyšší prioritou. 

Hlavními cíli pozorování rozsahu jsou následující: 

• Identifikace projektu → Který proces / část procesu se analyzuje? 

• Plán projektu → vypracování seznamu potenciálních členů týmu, harmonogram 

projektu atd. 

• Definice vymezení analýzy → co je zahrnuto, co ne? 

• Určení relevantních získaných zkušeností a určení informací, které mají být použity, 

například: osvědčené postupy, pokyny, normy, sledovatelnost atd [3]. 

Rozsah pozorování musí být stanoven na začátku procesu, aby byla zaručena 

konzistentní orientace, např. celá výrobní linka, procesní krok / procesní prvek. 

Procesy uvnitř závodu, které ovlivňují kvalitu produktu a mohou být zvažovány pro 

analýzu PFMEA, zahrnují: dodací procesy, skladování komponent a materiálu, dodávku 
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produktu a materiálu, výrobu, montáž, balení, označování, dokončení přepravy produktů, 

skladování, procesy údržby, procesy monitorování a procesy přepracování. 

Následující seznam může pomoci při rozhodování o zachování existující PFMEA v 

rámci tohoto přezkumu: 

• Nový vývoj výrobků a procesů, 

• Změny produktu nebo procesu, 

• Změny provozních podmínek, 

• Změněné požadavky (zákony, předpisy, normy, zákazníci, současný stav), 

• Zpracovat chyby, které mohou vést k nebezpečí, 

• Poučení z interního monitorování produktu, 

• Ergonomické faktory, 

• Neustálé zlepšování [3]. 

Během definice rozsahu by měla být dokončena záhlaví dokumentu PFMEA. Záhlaví 

obsahuje několik základních informací o rozsahu PFMEA, a to následovně: 

- Společnost: Společnost, pro kterou se PFMEA provádí. 

- Umístění závodu: umístění závodu-geografické umístění výroby a / nebo jedinečné 

označení trati. 

- Jméno zákazníka: Jméno zákazníka (zákazníků) pro tento dokument a systém / 

subsystém / komponentu / komponentu. 

- Modelový rok / Platforma: Modelový rok modelu vozidla nebo programu vozidla. 

- Projekt: Název projektu PFMEA. 

- Datum zahájení projektu PFMEA: Datum zahájení projektu PFMEA. 

- Datum revize PFMEA: Datum poslední revize PFMEA. 

- Interdisciplinární tým: Tito členové týmu mohou být jak z organizace, tak ze strany 

zástupců zákazníků nebo externích dodavatelů; mohou být součástí organizace 

(interní) nebo externích osob. 

- Identifikátor PFMEA: Jedinečný identifikátor dokumentu PFMEA. 

- Odpovědnost za proces: Jméno osoby odpovědné za proces, který rovněž přebírá 

vlastnictví a obsah PFMEA. 

- Třída důvěrnosti: Třídu utajení určuje vlastník PFMEA, např. interní obchodní účely, 

autorská práva, důvěrné informace atd [3]. 
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3.2 Analýza struktury 

Tento krok je ve VDA/AIAG veden jako krok druhý. Účelem statické analýzy je 

provést identifikaci a rozdělení výrobního systému do procesních prvků, procesních kroků a 

příčinných prvků. Tento krok je oproti VDA4:2012 rozšířen o mnoho podrobných návodů 

na provedení analýzy struktury. 

Hlavní cíle strukturní analýzy se také liší a jsou to tedy: 

• Struktura systému pro produkt nebo prvky procesu, 

• Vizualizace rozsahu analýzy, 

• Identifikace kroků procesu, 

• Základ pro kroky analýzy funkce. 

Vývojový diagram procesu nebo strom struktury pomáhá definovat proces a 

poskytuje základ pro strukturální analýzu. Formáty se mohou lišit podle společnosti, včetně 

použití ikon, typů symbolů a jejich významu. Proces FMEA je určen k tomu, aby 

reprezentoval procesní tok tak, jak by měl fyzicky existovat, jak prochází procesem a 

popisuje tok produktu procesem. Funkční analýza (krok 3) by neměla začít, dokud není 

dokončena strukturní analýza (krok 2) [3]. 

Procesní vývojový diagram  

Jako vstup do strukturální analýzy lze použít procesní vývojový diagram pro 

identifikaci procesních prvků / procesních kroků. Příklad tohoto procesního vývojového 

diagramu je na obr. 16. Pro grafické zobrazení je na obr. 16 uvedena symbolika (značky) 

s významem každé z nich. 

 

Obr. 16: Ukázka procesního vývojového diagramu [3]. 
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Dalším z nástrojů, který je nově definován je stromový diagram. Který slouží jako 

další možný vstup do strukturní analýzy, který může vizuálně rozdělit systém na jednoduché 

a logické komponenty. Tato struktura obrazu umožňuje pochopení vztahů mezi procesními 

prvky, procesními kroky a příčinnými prvky. Každý z nich je zástupný symbol, který bude 

později obsahovat základní informace, jako jsou funkce a chyby. 

Procesním prvkem PFMEA bude nejvyšší úroveň ve stromu struktury PFMEA. To 

lze považovat za konečný výsledek všech úspěšně dokončených kroků procesu [21]. 

 

3.3 Funkční analýza 

Dalším krokem, a tedy krokem třetím v metodě PFMEA podle VDA/AIAG je 

funkční analýza. Účelem funkční analýzy je zajistit, aby byly odpovídajícím způsobem 

přiřazeny zamýšlené funkce / požadavky výrobku / procesů.  

Hlavní cíle funkční analýzy, které se liší od VDA4:2012: 

• Vizualizace procesních funkcí pomocí vývojového diagramu procesu nebo 

funkční sítě (na základě analýzy struktury). 

• Propojení prvků s funkcemi a funkcemi pro zpracování prvků (viz 6 kroků 

FMEA). 

• Porucha a předávání zákaznických funkcí (externích a / nebo interních) na 

související požadavky. 

Zcela novou informací je také funkce. Funkce popisuje, pro co je prvek procesu, krok 

procesu nebo prvek příčiny určen. Pro každý procesní prvek, krok procesu nebo prvek 

příčiny může existovat více než jedna funkce. Před zahájením funkční analýzy mohou 

shromážděné informace zahrnovat, ale nejsou omezeny na: funkce výrobku a procesu, 

požadavky na výrobek / proces, podmínky výrobního prostředí, čas, bezpečnost práce / 

bezpečnost uživatele a dopad na životní prostředí. Tyto informace jsou důležité při 

definování "pozitivních" funkcí a požadavků potřebných pro funkční analýzu. 

Funkce by měla být v "PRESENCE"; používá slovesnou formu (infinitiv) kmene 

(dodá, obsahuje, řídí, sestavuje, přenáší). Příklady: vyvrtejte otvor, naneste lepidlo, vložte 

čep, držák svaru.  

Funkce procesních prvků začíná na nejvyšší úrovni systematického (stromového) 

diagramu a odkazuje na procesní prvek v analýze struktury. Jako hrubý popis (popis na 
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vysoké úrovni) může brát v úvahu funkce, jako je vnitřní funkce, externí funkce, funkce 

související se zákazníkem a / nebo funkce koncových uživatelů. 

Dále je nutné v tomto kroku definovat požadavky. Požadavek se týká výkonu 

procesní funkce a může být hodnocen nebo měřen. Požadavky spadají do dvou skupin: 

Vlastnosti produktu / Požadavky a Vlastnosti procesu / Požadavky. Funkce výrobku / 

požadavku je dokumentován na výkresu nebo specifikaci výrobku (např. geometrie, kvalita 

povrchu materiálu, nátěry atd.). Procesní funkce vytvářejí vlastnosti výrobku / požadavek. 

Konstrukční dokumenty zahrnují zákonné a regulační požadavky (např. bezolovnatý 

materiál), průmyslové normy, požadavky zákazníků a vnitřní požadavky (např. čistota 

součástí). Vlastnosti výrobku / požadavky mohou být měřeny po vyrobení výrobku. 

Specifická kvantitativní hodnota je pro formulář PFMEA nepovinná. Všechny tyto vlastnosti 

/ požadavky lze odvodit z různých (externích i interních) zdrojů: 

Právní požadavky: 

• Dodržování zdravotních a bezpečnostních požadavků a environmentálních 

předpisů. 

Průmyslové normy a normy: 

•  ISO 9001, VDA 6.3, SAE J. 

Požadavky zákazníků: 

•  Dodržování požadované kvality, včasná produkce výrobku a množství (dle 

specifikace zákazníka) 

Vnitřní požadavky: 

•  Výroba produktu v procesním cyklu, dodržování očekávaných výrobních nákladů 

(např. žádné korekční práce), zásady výrobního systému, pokyny pro kvalitu a čistotu 

procesu. 

Nově je také definovaná vizualizace funkčních vztahů, což je vysvětleno jako 

interakce mezi funkcemi procesních prvků, procesních kroků / stanic a 4M příčinných prvků. 

Ty by měly být vizualizovány pomocí odkazů. Funkční síť, funkční struktura, funkční strom, 

funkční matice a / nebo funkční analýza závisí na softwaru používaném k provádění PFMEA 

v dané organizaci [3]. 
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3.4 Analýza vad 

Čtvrtým krokem je analýza vad (chyb). Účelem analýzy vad je identifikovat následek 

vad, typ vad, příčinu vady a reprezentaci jejich vztahů pro posouzení rizika. 

Mezi hlavními cíli analýzy vad, které jsou nově uvedeny patří: 

• Vizualizace chybových vztahů (příčina vady, typu vady, chybová síť založená na 

funkční síti) 

• Sekvence poruch mohou být sdíleny zákazníky s dodavateli a následně se svými 

dodavateli ve spolupráci jako součást procesu návrhu procesu. 

Nově je také nutné konkrétně definovat vadu. Vady výrobního kroku jsou 

odvozeny z vlastního produktu a procesu. Mezi příklady takovéto vady řadíme: 

• neshody, 

• částečné činnosti, 

• nezamýšlené aktivity,  

• nezbytné činnosti. 

Pro danou vadu je třeba zvážit tři aspekty: následek vady (FF – Fehlerfolge 

Fehlerart), možná vada (FA – Fehlerart Aspekte) a možná příčina vady (FU – Fehlerart 

Ursache). Tuto problematiku najdeme pod kapitolou řetězec vad. Pro lepší pochopení je 

uveden obr. 17 [3].  

 

Obr. 17: Diagram analýzy řetězce vad [3]. 

 

Poté se provede analýza chybových sítí a chybových řetězců. Na základě kroků 

procesu jsou odvozeny vady a z funkční analýzy jsou vytvořeny chybové řetězce. Prvkem 

zaměření chybové sítě je typ chyby s příslušnými následky vady a jejich možnými příčinami 

vad. V závislosti na důležitosti lze vadu považovat za následek vady, možnou vadu nebo 
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možnou příčinu vady. Následek vady, možná vada a možná příčina vady se zadávají do 

odpovídajícího sloupce ve formuláři FMEA. V případě že je potřeba propojit možnou 

příčinu vady s možnou vadou, měla by být kladena otázka "Proč se vyskytuje typ vady?". 

Pro spojení následku vady s možnou vadou by měla být kladena otázka "Co se stane, když 

se tento typ vady vyskytne?". Číslování sloupců a barevné kódování vytváří chybový řetězec 

z informací analýzy funkcí. 

1. následek vady (FF/FE): 

Chybová posloupnost je spojena s 1. "Funkce procesního prvku" v analýze funkcí. 

2. možná vada (FA/FM): 

Typ vady je připojen k funkci "Funkce kroku procesu" v analýze funkcí. 

3. možná příčina vady (FU/FC): 

Příčina vady je spojena s funkcí „Funkce prvku příčiny“ v analýze funkce. 

Všechny tyto tři vady jsou podrobněji vysvětleny níže [3].  

 

Tab. 2: Slovník pojmů. 

Německy Anglicky Český ekvivalent 

FF-Fehlerfolged FE-Failure Effect Následek vady 

FA-Fehlerart FM-Failure Mode Možná vada 

FU-Fehlerursache FC-Failure Cause Příčina vady 

 

Příčina vady je spojena s funkcí „Funkce prvku příčiny“ v analýze funkce. 

Všechny tyto tři vady jsou podrobněji vysvětleny níže [3].  

Jako první se nabízí takzvaný následek vady označován zkratkou FF. Následky vady 

se týkají funkce procesního prvku (systému, subsystému, komponenty nebo názvu procesu). 

Následek vady by měly popisovat, co může zákazník vnímat nebo zažívat. V PFMEA musí 

být jasně identifikovány vady ovlivňující bezpečnost nebo nedodržování zákonných nebo 

regulačních požadavků. Každý zákazník je zvažován při posuzování následné vady. Pokud 

DFMEA přijme chybovou sekvenci, popis sekvence produktu v PFMEA by měl odpovídat 

popisu v odpovídajícím DFMEA. V PFMEA musí být jasně identifikovány chyby 

ovlivňující bezpečnost nebo nedodržení zákonných a / nebo regulačních požadavků. Pro 

odhalení posloupnosti chyb je třeba položit následující otázky: 
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1) Zabraňuje fyzická chyba dalšímu zpracování nebo způsobuje potenciální 

poškození zařízení nebo zranění obsluhy? 

→ Pokud ano, pak by měl být zvážen vliv výroby na „vlastní práci“ a / nebo dílo, 

které má být „dodáno“. 

→ Pokud ne, můžeme přejít na otázku č. 2. 

2)  Jaký je potenciální dopad na koncového uživatele? 

Bez ohledu na jakákoliv plánovaná nebo prováděná opatření, včetně bezpečnosti 

poruch, je důležité zvážit, čeho by si koncový uživatel všiml nebo prošel 

prostřednictvím procesního prvku. Tyto informace mohou být obsaženy v DFMEA. 

→ Pokud ano, pak by měl být identifikován potenciální dopad na „procesní prvek“ a 

„koncového uživatele“ v PFMEA. 

→ Pokud ne, přejděte na otázku č. 3. 

3) Co by se stalo v případě zjištění selhání předtím, než se dostane ke koncovému 

uživateli? 

→ Zde je také třeba vzít v úvahu posloupnost chyb na aktuálních nebo přijímacích 

místech. 

Další je možná vada označovaná zkratkou FA. Možná vada je definován tak že, bere 

v úvahu chování procesu, který nemůže dodávat nebo poskytovat zamýšlenou funkci 

výrobku. Tým by měl předpokládat, že základní provedení výrobku je správné, pokud však 

existují problémy s návrhem, které vyvolávají obavy z tohoto procesu, musí být tyto 

problémy oznámeny konstrukčnímu týmu, aby našli řešení. 

Předpokládá se, že možná vada se může, ale nemusí vyskytnout. Možná vada by 

neměly být technicky popsána jako příznak, který si zákazníci všimnou. Zkoumání úplnosti 

možné vady, lze provést vyhodnocením vad, ke kterým došlo v minulosti, stížností či 

odmítnutím hodnocení a brainstormingu. Zdroje by měly zahrnovat porovnání podobných 

procesů a přezkoumání požadavků zákazníků na podobných komponentech [21].  

Jako poslední je uvedena možná vada příčiny, která má přiřazenou zkratku FU. 

Příčinou vady je indikace, proč může dojít k typu poruchy. Následkem příčiny je možná 

vada. Pokud je to možné, musí být identifikován každý potenciální výrobní nebo montážní 

důvod pro každý typ závady. Příčina by měla být uvedena co nejpřesněji a co nejúplněji, aby 

mohla být použitá preventivní a detekční opatření k řešení základních příčin. Typické příčiny 

selhání mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na klasické 4M od Ishikawy: 
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• Člověk: Instalační technik, operátor stroje, dodavatel materiálu, servisní technik 

atd. 

• Stroj / zařízení: Roboti, skladovací nádrže, vstřikovací stroje, spirálové dopravníky, 

zkušební zařízení, přípravky atd. 

• Nepřímý materiál: Strojní olej, montážní tuk, koncentrace oplachu (výrobní 

pomůcky) atd. 

• Životní prostředí: Okolní podmínky jako je teplo, prach, nečistoty / znečištění, 

osvětlení, hluk atd [3]. 

 

3.5 Analýza rizik 

Předposledním, a to pátým krokem je analýza rizik. Tato kapitola v předešlé verzi 

byla označována jako Analýza opatření FMEA procesu a mohli jsme ji najít pod krokem 

číslo čtyři. Nově je tato kapitola nadefinovaná tak že, účelem analýzy rizik je upřednostnit 

rizika hodnocením významu, výskytu a objevení. 

Hlavními cíli analýzy rizik jsou také odlišné a zkoumají riziko více dopodrobna: 

• Přidělení opatření k vyhýbání (existujících a / nebo plánovaných). 

• Přidělení opatření pro vyhledávání (existujících a / nebo plánovaných). 

• Spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem [3]. 

Ovšem to, co v nové verzi VDA/AIAG nenajdeme a naopak VDA4:2012 je 

obsáhnuto: „Opatření k odhalení musí být jednoznačně a sledovatelně popsána. To může 

v daném případě probíhat prostřednictvím odkazu na další dokument. Poznámka „mezitest, 

zkouška rozměrů, … “ je nedostatečné. “ [2]. Tyto věty nám říkají, že je informace ohledně 

odhalovaní rizika musí být nějakým způsobem popsány. Což se v revidované příručce 

doslovně nevyžaduje. 

Stejně tak je definována odpovědná osoba a termín. Kdy ve VDA4:2012 se dočteme, 

že ke každému opatření je nutné přiřadit odpovědnou osobu, která je označována jako V a 

také termín, který je pod označením T. Odpovědná osoba je určená pro to, aby se starala o 

rozhodnutí opatření a poté co bude informace potvrzena tak o realizaci. Stanovení termínu 

je nutné udělat včas, tak aby celá realizace byla zajištěna před uvolněním celé série. Termín 

je nutné uvést s datumem. Dále jsou tyto procesy roztřízeny do pěti možných statusů 

opatření: 

„ a) nerozpracováno: Shromažďování nápadů, realizace opatření zatím nebyla započata. 



38 

 

b) v rozhodování: Opatření je definováno, ale ještě nebylo o něm rozhodnuto. Vypracuje se 

návrh k rozhodnutí. 

 c) v realizaci: Opatření bylo uzavřeno, ještě není realizováno. 

 d) uzavřeno: Uzavřená opatření jsou realizována, jejich účinnost je prokázána a 

zdokumentována, následné hodnocení proběhlo. 

e) zamítnuto: Zamítnutá opatření se dokumentují a vyžadují zpravidla optimalizaci. “ [2].  

Tyto statusy v revidované VDA/AIAG už nenajdeme. Co je zde naopak nově 

zařazeno je, že příčiny chyb se klasifikují podle výskytu, přičemž se bere v úvahu efektivita 

opatření pro zamezení. Současná zmírňující opatření popisují opatření, která by měla být 

provedena v procesu návrhu a která by měla být kontrolována během vývoje prototypu, 

kvalifikace stroje a přezkoumání procesu před zahájením pravidelné výroby. Preventivní 

opatření mohou také zahrnovat standardní provozní postupy, postupy nastavení, preventivní 

údržbu, kalibrační postupy, postupy ověřování chyb atd. 

Mělo by být potvrzeno provádění a účinnost stávajících preventivních a detekčních 

opatření. Pokud nelze účinnost prokázat, jsou nutná další opatření. Posouzení výskytu a 

objevování by mělo být přezkoumáno při použití dat z předchozích procesů, protože nový 

proces může mít odlišné podmínky [3]. 

Dalším podstatným bodem v tomto kroku pět je hodnocení. Každé spojení mezi 

chybovou sekvencí, typem chyby a příčinou chyby (poruchová síť nebo chybový řetězec) je 

zkoumáno z hlediska příslušných rizik. Existují kritéria pro posuzování rizik: 

• B (Bedetung) → Význam; znamená význam sekvence chyb, 

• A (Auftreten) → Výskyt; znamená příčinu chyby, 

• E (Entdeckung) → Odhalitelnost; znamená nalezení příčiny chyby a / nebo 

typu chyby. 

Významová písmena zůstaly stejná, avšak jejich definování na škále od jedné do 

desíti bylo přesněji definováno. A to tak, že každá jednotlivá hodnota má přesně definovaná 

kritéria svého hodnocení.  

Nedává smysl porovnávat hodnocení jednoho týmu FMEA s žebříčkem jiného týmu 

FMEA, i když se zdá, že produkty / procesy jsou stejné, protože prostředí každého týmu je 

jedinečné a jejich individuální hodnocení jsou proto jedinečná. Dále si jednotlivé významy 

a jejich změny v nové VDA/AIAG vyzdvihneme. 
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Význam B: vyhodnocuje nejzávažnější význam vady pro určitý typ vady pro 

procesní krok. Toto posouzení je určeno bez ohledu na výskyt nebo odhalitelnost. Možný 

význam důsledků vad by měl odsouhlasit zákazník a organizace. Pokud je zákazník, kterého 

se týká typ vady, dalším výrobním závodem nebo montážním závodem nebo uživatelem 

výrobku, posouzení důležitosti může být mimo bezprostřední zkušenosti / znalosti 

zpracovatele procesu / týmu. [19] 

V tabulce 3. je uvedeno přesné hodnocení posouzení významu (B) a to i 

s konkrétními příklady společnosti pro jednoduší zpracování pro tým FMEA v dané 

organizaci. 

 

Tab. 3: Posouzení významu (B) pro zpracování FMEA. 
Posouzení významu (B) - Zpracování FMEA 

Chybové sekvence klasifikované pro výrobní, montážní a koncové uživatele, jak je uvedeno v PFMEA 

  
Vlastní odpovědnost za 

proces vlastní práce 
Další odpovědnost za proces (je-li 

známa)  
Koncový uživatel (je-li znám) zákazník Vyplní uživatel 

B Kritéria pro význam Kritéria pro význam Kritéria pro význam 
Společnost nebo 

produkt  

10 

Chyby mohou ohrozit obsluhu 
(stroj nebo montáž), možné 
dlouhodobé vlivy na zdraví 

výrobních partnerů. 

Chyby mohou ohrozit obsluhu (stroj 
nebo montáž), možné dlouhodobé 
vlivy na zdraví výrobních partnerů. 

Dopad na bezpečný provoz vozidla 
a/nebo jiných vozidel. Zdraví řidiče, 

cestujících, ostatních účastníků 
silničního provozu nebo Chodci 

mohou být ohroženi. 

Může ohrozit 
operátora (stroj) 

bez výstrahy. 

9 
Chyby mohou vést k 

nedodržení v rámci zařízení. 
Chyby mohou vést k nedodržení v 

rámci zařízení. 
Nesoulad s právními a regulačními 

požadavky. 

Může ohrozit 
operátora (stroj) 

s výstrahou. 

8 
100 % dotčeného výrobku 

může být šrot. 

Vypnutí systému je větší než úplné 
přemístění výroby. Možnost 

zastavení přepravy. Oprava nebo 
výměna na místě (montáž 

koncovým uživatelem) s výjimkou 
nedodržení specifikací. 

Ztráta hlavní funkce, která je 
nezbytná pro normální provoz vozidla 

po stanovenou životnost. 

100 % výrobků 
bude muset být 
vyzmetkováno. 

7 

Součást výrobního cyklu 
může být odmítnuta. 

Odchylka od primárního 
procesu; snížení výrobní 

rychlosti nebo dodatečné 
pracovní síly. 

Vypnutí systému 1 hodina ~ 
kompletní přemístění výroby. 
Možnost zastavení přepravy. 

Oprava nebo výměna na místě 
(montáž koncovým uživatelem) s 
výjimkou nedodržení technických 

údajů. 

Snížení hlavní funkce nezbytné pro 
normální provoz vozidla po 
předpokládanou životnost. 

100 % výrobků 
se bude muset 
být přetřídit a 
část výrobků 

vyzmetkována. 

6 
100 % výrobního cyklu může 

být třeba přepracovat a 
přijmout mimo závod. 

Vypnutí systému až na jednu 
hodinu. 

Ztráta komfortní funkce 

Část výrobků 
bude nutné 

vyzmetkovat bez 
třídění. 

5 

Je možné, že součást 
výrobního závodu bude třeba 
přepracovat a přijmout mimo 

závod. 

Je postiženo méně než 100 % 
produktu. Vysoká pravděpodobnost 

dalšího vadného výrobku 
 Třídění je nezbytné. Žádné vypnutí 

systému. 

Snížení komfortní funkce 

100 % výrobků 
budou muset být 
přetříděny, bez 
zmetků a část 
přepracována. 
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B Kritéria pro význam Kritéria pro význam Kritéria pro význam 
Společnost nebo 

produkt  

4 
Před zpracováním může být 
nutné na stanici přepracovat 

100 % výrobního cyklu. 

Vadný výrobek vyvolává značný 
plán reakce. Další vadné výrobky 

nejsou pravděpodobné. 
Třídění není vyžadováno. 

Vnímaná kvalita vzhledu, zvuku nebo 
pocitu většiny zákazníků. 

100 % výrobků 
budou muset být 
přetříděny, bez 
zmetků a část 
přepracována. 

3 

Součást výrobního cyklu 
může být třeba před 

zpracováním přepracovat na 
stanici. 

Chybný produkt spustí nevýznamný 
reakční plán. Další vadné výrobky 

nejsou pravděpodobné. 
Třídění není vyžadováno. 

Vnímavá kvalita vzhledu, zvuku nebo 
pocitu mnoha zákazníků. 

Část výrobků se 
bude muset 

přepracovat, bez 
zmetků. 

2 
Málo nepříjemností během 
zpracování, provozu nebo 

obsluhy 

Chybný výrobek nespouští plán 
reakce. Další vadné výrobky jsou 
nepravděpodobné. Třídění není 
vyžadováno. Zpětná vazba pro 

dodavatele 
nezbytná. 

Vnímaná kvalita vzhledu, zvuku nebo 
pocitu ze strany některých zákazníků. 

Drobná 
nepříjemnost ve 

vztahu k 
procesu, operaci 

nebo k 
operátorovi. 

1 Žádný znatelný efekt 

Chybný výrobek nespouští plán 
reakce. Další vadné výrobky jsou 
nepravděpodobné. Třídění není 
vyžadováno. Zpětná vazba pro 

dodavatele není nutná. 

Žádný znatelný efekt 

Nepatrná obtíž v 
operaci nebo pro 
operátora nebo 

žádný dopad. 

 

Výskyt A: popisuje výskyt příčin závady v rámci procesu s přihlédnutím k 

příslušným opatřením pro vyhnutí se současnému stavu. Skóre výskytu je relativní stupeň 

FMEA a nemusí odrážet skutečný výskyt. Výskyt popisuje potenciál, se kterým se příčina 

chyby vyskytne podle hodnotící tabulky, aniž by byla zohledněna detekční opatření. Při 

posuzování lze brát v úvahu odborné znalosti nebo jiné zkušenosti, například se 

srovnatelnými postupy. Nově jsou pro výskyt A definovány otázky, které je třeba zvážit při 

určování toho rizika. 

• Jaká je historie zařízení s podobnými procesy a kroky procesu? 

• Jaké jsou praktické zkušenosti s podobnými procesy? 

• Je proces převodem nebo je podobný předchozímu procesu? 

• Jak významné jsou změny ze skutečného výrobního procesu? 

• Je proces zcela nový? 

• Jaké jsou změny prostředí? 

• Jsou již osvědčené postupy implementovány? 

• Jsou k dispozici standardní pokyny? (např. pracovní instrukce, nastavení a 

kalibrační postupy, preventivní údržba, ověřovací postupy pro ověřování 

chyb (design poka-yoke) a kontrolní seznamy procesů). 

• Jsou implementována technická řešení pro zabezpečení zpracování chyb? 

(např. návrh výrobku nebo procesu, upnutí a návrh nástroje, zavedený 
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procesního tok, kontrola výroby / sledovatelnost, schopnost stroje a schémata 

kontroly SPC). 

V tabulce 4. je uvedené přesné hodnocení výskytu vady (A), taktéž jde o konkrétní 

definování každé kategorie od jedené do desíti. Nově je také tato tabulka obohacena o 

konkrétní příklady organizace, které pomohou týmu FMEA s hodnocením, konkrétních 

případů v organizaci. 

 

Tab. 4: Posouzení výskytu (A) pro zpracování FMEA. 

Vyhodnocení výskytu (A) - Zpracování FMEA 

Posouzení výskytu příčiny poruchy v důsledku poruchy v rámci výrobního nebo montážního závodu. Vezměte v úvahu zkušenosti z 
praxe a opatření k zamezení vzniku událostí. Není to nutné 

efektivně přiřadit hodnocení každému sloupci skóre a jednotlivým kritériím 

  

Očekávaný výskyt při 
zohlednění 

posouzení zkušebních 
zkušeností a opatření k 
vyhýbání se (kvalitativní 

hodnocení) 

Empirické hodnoty z aplikace 
v rámci společnosti 

Zkušenosti s vývojem procesů, návrhem zařízení 
a nástrojů a účinnými postupy nastavení a 

úprav, zajištění proti podvodům, preventivní 
údržby, pracovních pokynů a statistických 
kontrolních diagramů pro řízení procesů 

Vyplní 
uživatel 

A Očekávaný výskyt Zkušenosti s produktem Opatření k zamezení 

Společnost 
nebo 

konkrétní 
produkt 

10 

Vzhled během životnosti 
nelze v tuto chvíli určit, 

žádné opatření nebo 
výskyt vyhýbání se 

během životnosti prvku 
není extrémně vysoký. 

Nový proces bez zkušeností. 
Nová produktová aplikace. 

Zkušenosti (osvědčené postupy) a postupy 
nejsou k dispozici. 

> 100 na 
tisíc kusu 

9 
Velmi vysoký výskyt 

během životnosti prvku 

Omezené zkušenosti s tímto 
procesem. Aplikace se výrazně 

liší od předchozích procesů. 

Žádné cílové chyby způsobuji chyby. Nový vývoj 
tohoto procesu. První aplikace nových metod 

bez zkušeností. 

50 na tisíc 
kusu 

8 
Vysoký výskyt během 

životnosti prvku 

Známý, ale problematický 
proces. Aplikace ukazuje 
významné výzvy procesu. 

Žádné spolehlivé vyhýbání se příčinám chyb. 
20 na tisíc 

kusu 

7 
Mírně vysoká během 

životnosti prvku 

Podobný proces s prokazatelnou 
odchylkou přijaté míry 

překročení. Žádné zkušenosti s 
aplikací ve firmě. 

Podporuje omezená opatření pro zamezení 
vzniku chyb. Postupy a zkušenosti (osvědčené 
postupy) se obecně uplatňují na tento proces, 

nikoli však na inovace. 

10 na tisíc 
kusu 

6 
Mírný výskyt během 

životnosti prvku 

Podobný proces s některými 
prokazatelnými odchylkami. 

Omezené zkušenosti s aplikací ve 
firmě. 

Podporuje některá preventivní opatření pro 
příčinu chyby. Existují postupy a zkušenosti 

(osvědčené postupy), které však nepostačují k 
zajištění toho, aby nedošlo k chybě. 

5 na tisíc 
kusu 

5 
Mírně nízký výskyt 

během životnosti prvku 

Podobný proces s úspěšnou 
validací procesu. 

Omezené zkušenosti s aplikací v 
této továrně. 

Schopen najít nedostatky v procesu. Vývoj 
procesu zahrnuje zkušenosti (osvědčené 

postupy) z předchozích interpretací. Úspěšné 
metody pro tento proces byly přehodnoceny, 

ale nebyly prokázány. Poskytuje některé 
indikátory, že proces nebude mít žádné 

problémy. 

2 na tisíc 
kusu 

4 
Nízký dopad během 

životnosti prvku 

Nová struktura založená na 
ověřeném procesu. Aplikace 

nepředstavuje pro proces žádné 
významné riziko a výzvy. 

Schopen najít závady v procesu souvisejícím s 
vadou. Předchozí procesy a změny v nových 

procesech odpovídají osvědčeným postupům. 
Indikátory pravděpodobně odpovídají shodě 

procesu. 

1 na tisíc 
kusu 
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A Očekávaný výskyt Zkušenosti s produktem Opatření k zamezení 

Společnost 
nebo 

konkrétní 
produkt 

3 
Nízký dopad během 

životnosti prvku 

Proces byl proveden a testován s 
úspěšnými výsledky v sériové 
výrobě. Rozvoj schopnosti v 
rámci intervenčních limitů. 

Schopen najít závady v procesu souvisejícím s 
vadou. Procesní údržba je v souladu se 

zkušenostmi (osvědčenými postupy) a postupy s 
přihlédnutím k předcházejícím procesům. 

Předvídatelná shoda procesu návrhu. 

0,5 na tisíc 
kusu 

2 
Velmi nízký výskyt 

během životnosti prvku 

Proces byl proveden a testován s 
úspěšnými výsledky v sériové 
výrobě. Rozvoj schopnosti v 
rámci intervenčních limitů. 

Aplikace převzetí. 

Schopen najít nedostatky v procesu souvisejícím 
s chybou. Údržba procesů je založena na 
osvědčených postupech s přihlédnutím k 
předcházejícím procesům s významnou 

důvěrou. Indikátory odpovídají shodě procesu. 

0,1 na tisíc 
kusu 

1 

Možné chyby jsou 
prakticky vyloučeny 

opatřeními pro zamezení 
vzniku chyb a 

bezchybnou sériovou 
výrobou v minulosti 

Příčina nemůže nastat, protože 
chyba byla odstraněna 

osvědčenými opatřeními pro 
zamezení. 

V sériové výrobě nemůže dojít k chybě. 
Osvědčený proces založený na postupech a 

empirických hodnotách s přihlédnutím k 
předchůdci 

procesů. 

<0,010 na 
tisíc kusu 

 

 

Odhalitelnost E: Zjišťování odhalení je hodnocení spojené s předvídáním 

nejefektivnějšího řízení procesu z uvedených procesních opatření souvisejících s 

vyhledáváním. Objev je relativní klasifikace v rámci FMEA a je určen bez ohledu na význam 

nebo výskyt. Zkouška začíná, jakmile je vadný výrobek identifikován jako konečné 

rozhodnutí. Tento test překračuje obvyklé používání pro vadné výrobky s vyšší mírou 

detekce. Po implementaci opatření pro vyhledávání musí být účinnost opatření pro 

zjišťování přezkoumána a přehodnocena. Stejně jako u významu A, tak i u významu E jsou 

předdefinovány pomocné otázky, které pomohou určit kritérium 

• Která kontrola je nejúčinnější pro určení příčiny chyby nebo typu chyby? 

• Který testovací profil / zkušební cyklus je nezbytný pro zjištění chyby? 

• Jaký rozsah testování je nezbytný pro zjištění chyby? 

• Byla prokázána zkušební procedura pro zjištění příčiny / typu poruchy? [3]. 

V tabulce 5. je uvedené přesné hodnocení posouzení odhalitelnosti vady (E), taktéž 

jde o konkrétní definování každé kategorie od jedené do desíti. Nově je také tato tabulka 

obohacena o konkrétní příklady organizace, které pomohou týmu FMEA s hodnocením, 

konkrétních případů v organizaci. 
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Tab. 5: Posouzení odhalitelnosti (E) pro zpracování FMEA. 

Posouzení odhalitelnosti (E) - Zpracování FMEA 

Zjišťování měří každou detekční aktivitu, která nastane před odesláním produktu. Akce zjišťování jsou 
vyhodnoceny pro nejlepší příležitost pro každou aktivitu zjišťování. Frekvence musí být definována v FMEA 
nebo v plánu řízení výroby. Musí být použity procedurální pokyny pro jednotku zařízení / společnosti pro 

nevyhovující materiál. 

Vyplní uživatel 

E 
Schopnost 

objevit 
Kritéria pro objevování 

Konkrétní příklady 
společnosti nebo 

produktu 

10 
Rozhodně 

nejistý 
Chyba nebude nebo nemůže být zjištěna, protože nebyl stanoven žádný testovací nebo 

kontrolní postup nebo není znám. 

Nezjistí se nebo 
kontrola se 
neprovádí. 

9 
Velmi 
nejistý 

Tuto chybu není snadné zjistit. Náhodné audity 
<100% výroby. Je nepravděpodobné, že by inspekční proces odhalil potenciální selhání 

nebo mechanismus selhání. 

Kontrola se provádí 
jen formou 
nepřímých, 

namátkových 
kontrol nebo 
statistickou 
přejímkou. 

8 Nejistá 
Objev (poruchový typ) vizuálními, hmatovými nebo slyšitelnými možnostmi po proudu. 
Schopnost inspekčních postupů je nejistá, protože podnik / subjekt nemá zkušenosti se 

zavedeným postupem inspekce. Metoda se opírá o lidské ověření nebo dispozice. 

100% vizuální 
kontrola 

operátorem. 

7 
Velmi 
nízká 

Vyhledávání (typ poruchy) prostřednictvím vizuálních, hmatových nebo slyšitelných 
možností ve stanici. Schopnost detekčních nebo inspekčních postupů je velmi nízká, 

protože firma / společnost má málo zkušeností se zavedeným postupem detekce nebo 
inspekce. Metoda se opírá o lidské ověření nebo predispozici. 

200% vizuální 
kontrola 

operátorem. 

6 Nízká 

Zjišťování (typu poruchy) následným použitím měřicích zkoušek (např. Posuvné 
měřítko vernier, digitální měřicí zařízení) nebo atributivních měření (např. Dobrý / 
špatný, ruční monitorování momentu / klíč kloubu). Schopnost zkušebních nebo 

kontrolních postupů pro tuto aplikaci není prokázána. Podnik / obchodní jednotka má 
zkušenosti se zavedeným postupem inspekce nebo kontroly. Postup / Kontrola / Měřicí 

zařízení ještě není prokázáno. 

Provádí se regulace 
procesu pomocí 

(např. pomocí SPC). 

5 Středně 

Zjištění (typ chyby) nebo chyba (příčina chyby) pomocí měřicích testů (např. Třmeny, 
digitální měřicí zařízení) nebo atributivních měření (např. Dobré / špatné, ruční 

monitorování / mačkání krouticího momentu) ve stanici. Schopnost zkušebních nebo 
kontrolních postupů pro srovnatelné výrobky za nových pracovních podmínek / 

podmínek prostředí. Metoda / Inspekce / Měřicí zařízení je schopno a osvědčeno pro 
srovnatelné procesy vyhodnocením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřicího 

zařízení Z důvodů nastavení: Potvrzení přístroje pomocí počáteční zkoušky dílů a 
případné aplikace závěrečné části zkoušky. 

100% kontrola 
měřením nebo 100 

% kontrola kalibrem. 

4 
Středně 
vysoká 

Zjišťování (typ poruchy) následným použitím testů, které detekují a řídí chybné 
výrobky. Osvědčené zkušební nebo kontrolní postupy pro srovnatelné procesy za 

podobných provozních podmínek / podmínek prostředí (zařízení, materiál). Zařízení 
pro kontrolu / měření / měření schopná vyhodnotit opakovatelnost a 

reprodukovatelnost měřicího zařízení. Provádí se požadované zabezpečení funkce. 

Zjištění vady na 
následné operaci 

nebo měření 
provedené při 

seřízení a kontrola 
prvního kusu. 

3 Vysoký 

Zjišťování (typ poruchy) pomocí testů, které detekují a řídí chybné produkty ve stanici. 
Osvědčené zkušební nebo kontrolní postupy pro srovnatelné procesy za podobných 

provozních podmínek / podmínek prostředí (zařízení, materiál). Zařízení pro kontrolu / 
měření / měření schopná vyhodnotit opakovatelnost a reprodukovatelnost měřicího 

zařízení. Provádí se požadované zabezpečení funkce. 

Zjištění vady na 
daném pracovišti či 

následné operaci 
uplatněním 

víceúrovňového 
přejímacího systému 
(při dodání, výběry, 

při instalaci, 
ověření). 
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E 
Schopnost 

objevit 
Kritéria pro objevování 

Konkrétní příklady 
společnosti nebo 

produktu 

2 
Velmi 
vysoká 

Nalezení příčiny poruchy pomocí kontrol, které detekují závady a zabraňují výrobě 
těchto výrobků ve stanici. Osvědčené inspekční nebo inspekční postupy pro stejné 

procesy za stejných provozních podmínek / podmínek prostředí (systémy, materiál). 
Procesní / inspekční / měřící zařízení identických procesů potvrzených hodnocením 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřicího zařízení. Provádí se požadované 
zabezpečení funkce. 

Automatická 
kontrola neshodný 
díl nemůže projít. 

1 
Téměř 

jistě 

Vadné výrobky nemohou být fyzicky vyrobeny konstrukcí (geometrií součástí) nebo 
procesem (konstrukce zařízení nebo nástroje). Na tomto výrobku byla prokázána 

účinná bezpečnost závad. 

Neshodné díly 
nemohou být 

vyrobeny (pracoviště 
je navrženo jako 
error-proofed). 

 

 

Priorita úkolů (AP) PFMEA 

V předchozí metodě FMEA (VDA4:2012) je použito rizikové číslo pro prioritu 

(RPZ) k upřednostnění pro provádění opatření k řešení rizika. Nicméně stanovení limitní 

hodnoty čísla RPZ pro zásah neumožňovalo ošetření některých možností limitních stavu pro 

určité kombinace B, A, E. 

Toto řešení metody FMEA vycházelo z hodnoty rizikového čísla a nepoužilo logiku 

k prioritám úkolů. Proto byla vytvořena tabulka AP, která hodnotí všechny tří kritéria 

(význam, výskyt, odhalitelnost) současně, přitom dokáže zhodnotit každé kritérium 

nezávisle na ostatních. 

Tabulka AP (Action Priority) poskytuje týmům FMEA logické detaily 1000 

možných kombinací B, A a E významu. Každé stanovení priorit opatření je individuálně 

odůvodněné. Opatření mohou být založena na individuálních posouzeních, která jsou 

upřednostňována jakýmkoli hodnocením B, A a E významu a jejich kombinací, aby bylo 

možné určit možná opatření ke snížení rizika. 

Tabulka 6. hodnocení priority úkolu (AP-Action priority) byla zhotovena pro práci s 

významem, výskytem a odhalitelností hodnotících tabulek. Pokud se organizace rozhodne 

upravit tabulky ocenění pro B, A, E pro konkrétní produkty, procesy nebo projekty, měla by 

být tabulka AP pečlivě přezkoumána a případně sladěna [3]. 
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Tab.6: Hodnocení priority úkolu PFMEA 

B A E AP TEXT-PFMEA prioritním úkolem (AP) logika 

9-10 6-10 2-10 H 
Vysoká priorita vzhledem k závažnosti bezpečnosti nebo právním / regulačním 

požadavkům,  

které jsou vysoké nebo velmi vysoké. Hodnocení vzhledu 

9-10 4-5 7-10 H 

Vysoká priorita vzhledem k závažnosti bezpečnosti nebo zákonným / 
regulačním požadavkům,  

které jsou mírné. Hodnocení vzhledu a vysoké hodnocení detekce. 

9-10 4-5 5-6 H 

Vysoká priorita vzhledem k závažnosti bezpečnosti nebo zákonným / 
regulačním požadavkům,   

které jsou mírné. Hodnocení výskytu a mírné skóre objevu. 

9-10 4-5 2-4 M 

Střední priorita z důvodu závažnosti bezpečnosti nebo zákonných / regulačních 
požadavků,  

které jsou mírné. Posouzení výskytu a nízké zjištění. 

9-10 2-3 7-10 H 
Vysoká priorita z důvodu bezpečnosti nebo zákonné / regulační požadavky,  

které mají nízké skóre výskytu a vysoké skóre detekce. 

9-10 2-3 5-6 M 
Střední priorita vzhledem k závažnosti bezpečnosti nebo zákonným / 

regulačním požadavkům,  
které vyžadují nízký stupeň výskytu a májí mírné skóre objevu. 

9-10 2-3 2-4 L 
Nízká priorita z důvodu bezpečnosti nebo právní / regulační požadavky,  

které mají nízké skóre výskytu a nízké skóre detekce. 

5-8 8-10 2-10 H 

Vysoká priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla  

nebo přerušení výroby má velmi vysoké hodnocení výskytu. 

5-8 6-7 7-10 H 
Vysoká priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce  

vozidla nebo přerušení výroby má velmi vysoké hodnocení výskytu. 

5-8 6-7 5-6 H 

Vysoká priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla  

nebo zastavení výroby, vysokého hodnocení výskytu a mírného skóre detekce. 

5-8 6-7 2-4 M 

Střední priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla  

nebo zastavení výroby, což má za následek vysoké skóre výskytu a nízké skóre 
detekce. 

5-8 4-5 7-10 H 

Vysoká priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla  

nebo zastavení výroby, hodnocení mírného výskytu a skóre vysoké detekce. 

5-8 4-5 5-6 H 

Vysoká priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla 

 nebo zastavení výroby, které má mírné hodnocení výskytu a střední 
Hodnocení objevů. 

5-8 4-5 2-4 M 

Střední priorita z důvodu ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla  

nebo zastavení výroby, které má mírné skóre výskytu a nízké skóre. 
Hodnocení objevů. 
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B A E AP TEXT-PFMEA prioritním úkolem (AP) logika 

5-8 2-3 1-10 M 

Střední priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla  

nebo zastavení výroby, nízkého hodnocení výskytu a vysokého skóre 
detekce. 

5-8 2-3 6 M 

Střední priorita v důsledku ztráty nebo zhoršení hlavní nebo asistenční funkce 
vozidla  

nebo zastavení výroby, které má nízké skóre výskytu a mírné skóre detekce. 

5-8 2-3 2-4 L 

Nízká priorita v důsledku ztráty nebo degradace hlavní nebo pomocné funkce 
vozidla  

nebo zastavení výroby, nízkého skóre výskytu a nízkého skóre detekce. 

2-4 8-10 2-10 H 
Vysoká priorita díky vnímané kvalitě (vzhledu, zvuku, pocitu)  

nebo přerušení výroby s velmi vysokou hodnotou výskytu. 

2-4 6-7 7-10 H 
Vysoká priorita díky vnímané kvalitě (vzhledu, zvuku, pocitu) nebo přerušení  

výroby s vysokou kvalitou. Hodnocení vzhledu a vysoké hodnocení detekce. 

2-4 6-7 5-6 H 
Vysoká priorita díky vnímané kvalitě (vzhledu, zvuku, pocitu) nebo přerušení  

výroby s vysokou kvalitou. Hodnocení vzhledu a mírné skóre 
detekce. 

2-4 6-7 2-4 M 
Střední priorita díky vnímané kvalitě (vzhledu, zvuku, pocitu) nebo přerušení  

výroby s vysokou kvalitou. Posouzení vzhledu a nízké skóre detekce. 

2-4 4-5 7-10 H 
Vysoká priorita vzhledem k vnímané kvalitě (vzhled, zvuk, pocit) nebo 

zastavení  
výroby s mírným hodnocením výskytu a vysokým skóre detekce. 

2-4 4-5 5-6 M 
Střední priorita v důsledku vnímané kvality (vzhled, zvuk, pocit) nebo  

zastavení výroby s mírným skóre výskytu a mírným skóre detekce. 

2-4 4-5 2-4 L 
Nízká priorita v důsledku vnímané kvality (vzhled, zvuk, pocit)  

nebo zastavení výroby s mírným skóre výskytu a nízkým skóre detekce. 

2-4 2-3 7-10 M 
Střední priorita vzhledem k vnímané kvalitě (vzhledu, zvuku, pocitu)  

nebo přerušení výroby s nízkým hodnocením výskytu a vysokým skóre detekce. 

2-4 2-3 5-6 L 
Nízká priorita vzhledem k vnímané kvalitě (vzhled, zvuk, pocit)  

nebo přerušení výroby s nízkým skóre výskytu a mírným skóre detekce. 

2-4 2-3 2-4 L 
Nízká priorita vzhledem k vnímané kvalitě (vzhledu, zvuku, pocitu)  

nebo přerušení výroby s nízkým hodnocením výskytu a nízkým skóre zjišťování. 

2-10 1 1 L Nízká priorita v důsledku téměř vyloučeného selhání. 

1 1-10 1-10 L Nízká priorita kvůli nepostřehnutelnému dopadu. 
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B A E AP TEXT-PFMEA prioritním úkolem (AP) logika 

2-10 1 2-10 chyba A = 1 není věrohodný bez E = 1 

2-10 2-10 1 chyba E = 1 není možné bez A = 2 

 

 

Dále z tab.6 vyvodíme, že se nově posuzuje priorita posuzované vady. Podrobné 

rozlišení těchto priorit je uvedeno níže. 

Určeny tři skupin pro rozřazení priority: 

• Priorita vysoká (H): Nejvyšší priorita akce. 

Tým musí buď určit vhodné kroky ke zlepšení (snížení) výskytu a / nebo zjištění nebo 

zdokumentovat, proč není zlepšení nezbytné nebo možné, nebo proč jsou vhodná opatření 

adekvátní. 

• Priorita střední (M): Střední priorita akce. 

Tým by měl určit vhodná opatření ke zlepšení (snížení) výskytu a / nebo zjištění nebo 

zdokumentování, proč jsou opatření vhodná. 

• Priorita nízká (N): Nízká priorita pro akci. 

Tým může identifikovat akce ke zlepšení (snížení) výskytu nebo objevení. 

Pro zjednodušení vizualizace těchto tří kategorií, můžeme použit techniku 

"semaforu". Kdy v případě, že je priorita vysoká místo označení v příslušné kolonce 

písmenem H použijeme červenou barvu. Což, bude evokovat prioritu. Pokud by mělo být 

přiřazeno označení M, použijeme žlutou barvu, která nám dá prostor pro to, abychom zvážili, 

jestli je potřeba toto řešit. A jako poslední je priorita nízká, která se skrývá za písmenem N 

a tedy barvou zelenou, která nám říká, že riziko je akceptovatelné a není potřeba stanovovat 

další optimalizační opatření. 

Co se týče celého pátého kroku, můžeme tedy usoudit závěr, že se doporučuje, aby 

vedení prověřilo alespoň význam 9-10 chybových sekvencí a prioritu vysoké nebo střední 

úlohy, včetně přijatých opatření. 
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Priority úkolů neslouží k upřednostnění vysokého, středního nebo nízkého rizika, ale 

upřednostňují potřebu opatření ke snížení rizika. Musí být zadáno přinejmenším prohlášení 

"Žádné další kroky není třeba". 

Pokud vzpomeneme na hodnocení rizika podle VDA4:2012 zjistíme, že toto 

hodnocení mělo mezery, zejména vzhledem k tomu, že hodnocení bylo uskutečňováno 

pomocí matice rizik (příklad na obr. 18). Byl to způsob, jak může probíhat klasifikování 

rizik do tříd prostřednictvím individuálního stanoveného tabulkového přiřazení, pomocí 

kterého lze zohledňovat nelinearity a rozdílné závažnosti škod. 

Matice rizik umožňovala klasifikovat riziko, mimo jiné k zjištění potřeby přijmout 

opatření, případně zajištění podmínky pro uvolnění. 

Velkou nevýhodou této metody je to, že je pouze dvojrozměrná. Můžeme tedy 

porovnávat vždy jen dva parametry. Což vedlo ke zkresleným závěrům hodnocení rizika. 

Nově jsme schopni podle hodnotící tabulky (tab. 6) zahrnout všechny parametry najednou a 

podle jejich kombinace vyvodit závěr. 

 

 

Obr. 18: Matice rizik [21]. 

 

Na obr. 18 můžeme vidět stejnou barevnou kombinací, která je použitá při hodnocení 

AP. Jednotlivé barvy mají také stejný význam. Zelená nám říká, že je nízká priorita pro akci. 

Žlutá barva nám už detekuje střední prioritu akce. Tým FMEA by měl tedy určit vhodná 

opatření ke zlepšení výskytu a / nebo zjištění nebo zdokumentování, proč jsou opatření 

vhodná. Poslední variantou je barva červená. Tato barva nám detekuje viskou prioritu akce. 
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Tým FMEA musí buď určit vhodné kroky ke zlepšení výskytu a / nebo zjištění nebo 

zdokumentovat, proč není zlepšení nezbytné nebo možné, nebo proč jsou vhodná opatření 

adekvátní. 

I když je teda hodnoticí barevná škála stejná jak u matice rizik, tak u hodnocení AP 

jejich přínos pro hodnocení FMEA je odlišný. A to z již zmiňovaného důvodu toho, že 

hodnocení AP je schopno zahrnout všechny tři hodnotící kritéria (význam, výskyt, 

odhalitelnost) najednou. Každému z těchto kritérií také zůstává zachována jeho váha. U 

metodiky podle VDA4:2012 bylo z těchto kritérií počítáno rizikové číslo RPN, které bylo 

vypočteno vynásobením významu, výskytu a odhalitelnosti.  

 

3.6 Optimalizace 

Posledním, a tedy šestým krokem v tvorbě metodiky FMEA podle revidované 

VDA/AIAG je optimalizace. Cílem optimalizace je identifikovat opatření ke snížení rizik a 

zhodnotit účinnost těchto opatření. Konečným výsledkem je proces, kde je minimalizováno 

výrobní riziko výrobků, které nesplňují očekávání zákazníků a zúčastněných stran. I tento 

krok má určeny své hlavní cíle optimalizace PFMEA, které jsou v tomto případě: 

• Identifikujte kroky potřebné ke snížení rizik. 

• Stanovení odpovědné osoby s daty realizace opatření. 

• Realizace a dokumentace přijatých opatření. 

• Potvrzení účinnosti provedených opatření. 

• Přehodnocení rizik provedených opatření. 

• Neustálé zlepšování designu. 

• Základ pro zlepšení vlastností výrobku a opatření pro vyhnutí se / detekci. 

Primárním cílem optimalizace je identifikovat opatření ke snížení rizika a zlepšení 

procesů. V tomto kroku tým přezkoumá výsledky analýzy rizik a specifikuje opatření ke 

snížení výskytu příčiny chyby nebo ke zvýšení odolnosti příčiny chyby nebo zjištění typu 

chyby. Kromě toho mohou být přijata opatření ke zlepšení procesu, nikoli však nutně ke 

snížení hodnocení rizik. Schválená opatření musí být specifická, měřitelná a realizovatelná 

a nesmí obsahovat žádná potenciální opatření, která nemusí být provedena. Optimalizovaná 

opatření nejsou určena pro činnosti, které jsou již plánovány, neboť jsou zahrnuty do 

stávajících opatření pro zamezení a odhalování. 
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Pokud se tým rozhodne, že není třeba žádné další opatření, bude do sloupce pro 

komentáře (je-li to vhodné) zadáno "Žádné" nebo "Není plánovaná žádná revize", což 

znamená, že analýza rizik byla dokončena [3]. 

Každému opatření je přiřazen vedoucí a datum dokončení. Zodpovědná osoba 

zajišťuje aktuální stav opatření. Pokud je opatření potvrzeno, je také odpovědné za jeho 

realizaci. 

Aktuální datum ukončení opatření pro vyhýbání se a odhalování je zdokumentováno, 

včetně data dokončení, pro které budou opatření provedena. 

Termíny dokončení by měly být realistické (např. Podle plánu vývoje produktu, před 

validací procesu před zahájením výroby). 

V další kapitole jsou uvedeny možné alternativy navržené metody a jejího aktuálního 

stavu. Je zde tedy na výběr z pěti zařazení a to: 

• Otevřené → Opatření nebylo ani projednáno ani definováno. 

• V rozhodnutí → Opatření bylo definováno, ale dosud nebylo rozhodnuto. 

• Probíhá → Opatření bylo rozhodnuto, ale dosud nebylo provedeno. 

• Dokončeno → Dokončená opatření byla realizována a jejich efektivita byla 

zdůrazněna a zdokumentována, proběhlo konečné hodnocení. 

• Vyřazené →Vyřazená opatření jsou dokumentována a obecně vyžadují 

optimalizaci [3]. 

Dokud tým nehodnotí prioritu každého úkolu a nepřijme ani zbývající riziko ani 

dokončení všech opatření, opatření se nepovažuje za „dokončené“. Dokončení všech 

opatření by mělo být zdokumentováno před provedením revize FMEA (nebo uvolnění) před 

zahájením výroby. Je-li zadána "Žádná akce provedena", priorita úlohy se nesnižuje a riziko 

chyby se oznamuje zpět do vývoje. Opatření jsou otevřené úkoly, které musí být vyplněny 

písemně. 

Nově se norma zabývá i posouzením účinnosti opatření. Je-li opatření dokončeno, je 

třeba přehodnotit výskyt a detekci a stanovit další opatření. Nová akce dostává prozatímní 

prioritu úkolu jako pravděpodobné hodnocení účinnosti. 

Stav akce zůstává „v procesu“, dokud nebude posouzena jeho účinnost. Je-li 

přezkoumání optimalizačního opatření ukončeno, musí být předběžný odhad účinnosti 
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potvrzen nebo přizpůsoben výsledkům. Stav akce se pak změní z "Probíhající" na 

"Dokončený" [3]. 

Opětovné posouzení by mělo být založeno na účinnosti opatření na zmírnění a 

detekci a vyhodnoceno pomocí definovaných tabulek pro posouzení výskytu a detekce 

PFMEA [3]. 

3.7 Výsledky analýzy rozdílů 

Hlavní změny v Příručce AIAG/VDA pro harmonizovanou FMEA jsou: 

1. Strukturovaný postup pomocí 6 kroků. 

2. Nový formát listu FMEA. 

3. Sjednocení tabulek pro Závažnost, Výskyt a Odhalení (B, A, E tabulky). 

4. Nový přístup pro hodnocení rizika Prioritizace rizika (AP) namísto užití RPN. 

Pro některé kroky se připravily podklady (tabulky hodnocení, nástroj pro stanovení 

AP čísla, nový formulář pro FMEA- kap. 4.3). Tyto podklady budou sloužit jako východisko 

pro přípravu nové metodiky, která bude popsána ve směrnici SOP-15-02 FMEA analýza 

způsobů a důsledků poruch (více v kap. 4.2). 

Další změny v nové metodice FMEA, které mají za úkol naplnit cíle, které byly 

stanoveny jednotným týmem AIAG a VDA nebyly rozpracovány. Stojí za to je však zmínit.  

Motivace, proč byla vytvořena společná skupina AIAG+VDA, byl požadavek 

sjednocení metodik FMEA a vytvoření jednotné příručky, která bude splňovat požadavky 

obou průmyslových skupin a vezme si z nich to nejlepší. Nově vytvořená příručka pro 

společnou FMEA by měla zaručovat vyšší robustnost a přesnost výrobků/procesů 

prostřednictvím vylepšené metodologie pro analýzu rizik. 

 

Tento projekt byl rozpracován do jednotlivý cílů:  

1. Sjednocení tvorby FMEA.  

2. Sjednocení použitých termínů.  

3. Sjednocení hodnotících tabulek. 

4.  Zlepšený přístup pro dokumentování a redukci rizik.  

5.  Rozšíření analýzy rizik pro MSR systémy (Monitoring and System Response) a 

její sjednocení s normou ISO 26262.  
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Aktuální informace týkající se tvorby harmonizace jsou tyto:  

1. Nová příručka AIAG-VDA FMEA měla vyjít v červnu tohoto roku.  

2. Oproti popisu 6-ti krokového procesu v draftu z roku 2017, je změněn Krok 1-

"Definice rozsahu a plánování projektu" na "Plánování a příprava" a je přidán Krok 

7-"Dokumentování výsledků". 

3. Zdůraznění principu COQ (Cost of Quality)  

4. Další rozpracování FMEA-MSR a sladění přístup pro AP z normy ISO 26262 pro 

funkční bezpečnost vozidel.  

5. Změna hodnotících tabulek pro PFMEA.  

6. Doporučení, aby pro každou možnou vadu byly vzaty v úvahu "4M" kategorie 

příčin (Man-člověk, Machine-stroj, Material-materiál, environMent-prostředí). 

7. Již není požadované užití specializovaného sw pro tvorbu FMEA dokumentů.  

Závěrem je nutné podotknout, že udávaná změna zásadním způsobem změní způsob 

tvorby FMEA, zejména u firem, které vycházely z metodiky AIAG FMEA. Přístupy v nově 

připravované příručce FMEA ovlivní zejména menší firmy, které pro tvorbu vývojové 

dokumentace produkty office a ty budou nuceny s největší pravděpodobností použít 

specializovaný sw. Provázanost disciplín v nové FMEA nebude efektivně možno realizovat 

bez robustního systému pro řízení FMEA.  

Důležitým bodem je rozpracování metodiky FMEA-MSR, která řeší elektronické řídící 

systémy ve vozidlech a kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost, přestože dnes 

např. Ford tvrdí, že automobil současnosti je nejkomplexnější produkt zábavní elektroniky. 
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4 Návrh postupu realizace FMEA procesu podle 

VDA/AIAG 

Na základě výše uvedených změn v tvorbě metodiky FMEA procesu je nutné 

analyzovat současný přístup, který společnost pro tvorbu FMEA procesu aplikuje. A po 

provedení této analýzy současného stavu navrhnout změny, které by se měly uskutečnit 

v podnikové směrnici, které se zabývá FMEA analýza způsobů a důsledků poruch. Směrnice 

se bude upravovat až na základě finálního znění harmonizované příručky FMEA dle 

AIAG+VDA. 

 

4.1 Analýza stávajícího stavu využívání FMEA procesu ve 

společnosti 

Společnost United Polymers s.r.o. vytvořila pro své potřeby směrnice pro 

řízení analýzy FMEA, kterými se při analýze způsobů a důsledků poruch řídí. Níže 

jsou uvedeny základní kroky pro tuto směrnici.  

1) Cíl 

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) je nástrojem k ohodnocení rizik 

projektu nebo procesu před spuštěním a pomáhá řídit a sledovat činnosti a kontrolní 

mechanismy pro úspěšný start projektu. 

2) Odpovědnost 

1. Za vyvolání a řízení všech analýz způsobů a důsledků poruch je odpovědný 

vedoucí technologie. 

2. Podle potřeby bude sestavovat a přezkoumávat analýzy způsobů a důsledků poruch 

vícefunkční tým s odbornými útvary, zejména výroby, technologie, kvality. 

3) Požadavky 

1. Všechny realizační projekty budou přezkoumány pomocí FMEA – pro 

třídy/rodiny výrobků. 

2. Jednotlivé rodinné FMEA se budou vytvářet pro každou operaci/proces zvlášť. 

3. Následně se jednotlivé FMEA pomocí PC vygenerují do jednoho souboru, který 

bude specifický pro každý výrobek. 
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4. Protože jednotlivé FMEA jsou generické, je nutné kritické a zvláštní 

charakteristiky zvýraznit až dále ve FMEA specifické pro každý výrobek a v 

kontrolním plánu. 

5. FMEA je živý dokument, který je nutno revidovat při zjištění problémů nebo 

změnách postupů nebo procesů. 

6. FMEA se přezkoumává v těchto případech: 

• Při přezkoumáním, které udává "RPN" (rizikové číslo) nepřijatelné pro tým. 

• Při zlepšováním procesu. 

• Při reklamaci zákazníka. 

• Při velmi závažném problému. 

• Pokud se proces dostane mimo kontrolu (SPC). 

• Při použití techniky poka-yoke k zabezpečení ochrany zákazníka. 

7. Cílem je snižovat rizikové číslo na všech stupních tak, jak je odsouhlaseno na 

jednáních o jakosti/ jednáních o problémech. Musí být navrženo a zavedeno nápravné 

opatření, pokud: 

8. získá kterýkoliv faktor bodování 8 nebo více 

9. dosáhne RPN hodnotu více než 90 

10. Po zavedení nápravného opatření se musí zopakovat hodnocení problémového 

bodu FMEA, pokud nastane situace popsaná výše v bodě 7, musí se navrhnout jiné 

nápravné opatření, a to až do vyřešení problému. 

11. Přezkoumání bude prováděno ročně. To přezkoumání bude obsahovat vstupy z 

výrobního, technického oddělení a z oddělení jakosti. 

4) Reference 

E: FMEA Analýza způsobů a důsledků poruch (4.vydání 2008) 

E:SPC Statistická regulace procesů (2.vydání 2005) 

5) Formuláře 

FORM-FMEA FMEA procesní 

6) Příloha-navržená kritéria hodnocení výskytu pro FMEA procesu (nalezneme v příloze 

1.) 

7) Příloha-tabulka návrh kritérií hodnocení významu vady-závažnosti pro FMEA procesu 

(nalezneme v příloze 2.) 

8) Příloha-tabulka návrh kritérií hodnocení detekce (nalezneme v příloze 3.) 
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4.2 Návrh změn pro provádění FMEA procesu ve společnosti 

1) Cíl 

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) je nástrojem k ohodnocení rizik 

projektu nebo procesu před spuštěním a pomáhá řídit a sledovat činnosti a kontrolní 

mechanismy pro úspěšný start projektu. 

2) Odpovědnost 

1. Za vyvolání a řízení všech analýz způsobů a důsledků poruch je odpovědný 

vedoucí technologie. 

2. Podle potřeby bude sestavovat a přezkoumávat analýzy způsobů a důsledků 

 poruch vícefunkční tým s odbornými útvary, zejména výroby, technologie, kvality. 

3) Požadavky 

V této části se bude muset provést zásadní revize všech požadavků a rozpracovat 

všechny jednotlivé kroky (7) pro tvorbu PFMEA. Musí se připravit části týkající se 

strukturní analýzy a funkční analýzy, které zde zcela chybí. Zároveň se musí 

definovat požadavky pro nový krok č.1 a krok č.7. Některé požadavky zde 

definované však zůstanou zřejmě beze změny např. č.3,4,5,6 a 11. Dá se ale říci, že 

s největší pravděpodobností bude muset tato kapitola směrnice doznat zásadních 

změn. A priori nelze předem stanovit jejich přesný rozsah i s ohledem na to, že finální 

vydání harmonizované zatím není k dispozici. Co však už víme a co bude nutné 

změnit, je např. požadavek č.9 jehož znění by mohlo být takové: 

V případě, že hodnota faktoru AP má hodnotu "H", tak se musí stanovit takové 

opatření, aby se zajistilo snížení rizika. Pokud hodnota faktoru AP má hodnotu "M", 

pak zvažujeme, zda přijmeme takové opatření, abychom zajistili snížení rizika. Např. 

formou "Doporučeného opatření". V případě hodnoty faktoru AP na úrovni "L" není 

potřeba stanovovat žádné opatření. 

 

4) Reference 

E: Harmonizovaná AIAG/VDA FMEA Analýza způsobů a důsledků poruch (nové 

vydání 2019) 

E:SPC Statistická regulace procesů (2.vydání 2005) 

5) Formuláře a hodnotící tabulky 

• Navržená kritéria hodnocení výskytu pro FMEA procesu viz. kapitola 3.5 (tab.4) 
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• Tabulka návrh kritérií hodnocení významu vady-závažnosti pro FMEA procesu viz 

kapitola 3.5 (tab. 3) 

• Tabulka návrh kritérií hodnocení detekce viz kapitola 3.5 (tab. 5) 

• Tabulka pro hodnocení priority úkolu AP viz kapitola 3.5 (tab.6) 

• Formulář pro provádění FMEA procesní viz kapitola 4.3 (příloha 4) 

 

4.3 Tvorba formuláře pro FMEA procesu podle VDA/AIAG 

V tuto chvíli se připravil nový formulářový list, kde jsou zapracované změny, které 

proběhly podle VDA/AIAG. Tyto změny se týkají jak hlavičky formuláře, tak i celého 

procesu hodnocení. Jak již bylo zmíněno vymizelo rizikové číslo RPN a bylo nahrazeno 

hodnocením AP. Pro zajištění dostupnosti byla metodika vytvářena v aplikaci Excel. 

Příklad, jak by mohl tento formulář pro hodnocení FMEA procesu vypadat je uveden 

v příloze 4. Pro představu je zde uveden výčet sloupců v pořadí za sebou: 

• systém, subsystém procesu, 

• krok procesu 

• pracovní položka procesu (Osoba, stroj, materiál, prostředí), 

• funkce systému procesu, 

• funkce kroku procesu, 

• funkce pracovní položky procesu, 

• důsledek poruchy (FE), 

• závažnost (S), 

• porucha (FM), 

• příčina poruchy (FC), 

• nástroje prevence, 

• výskyt (A), 

• nástroje detekce, 

• odhalení (E), 

• AP, 

• zvláštní znak, 

• doporučená opatření, 

• odpovídá, 

• navrhovaný termín dokončení, 
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• status, 

• výsledek přijatých opatření, 

• termín splnění, 

• B, 

• A, 

• E, 

• AP 

 

Vedle upraveného formuláře se vypracoval nástroj pro stanovení hodnocení AP 

(Action Priority). Jedná se o soubor MS Excel obsahující algoritmus s funkcí, která na 

základě hodnot Významu, Výskytu a Odhalitenosti vrací hodnotu čísla AP (H, M, L). 

Výhodou tohoto souboru je, že uživatel si na základě změny logiky hodnocení upraví sám 

způsob hodnocení v tomto externím souboru. Hodnocení je možné realizovat i pomocí 

uživatelské funkce, ale tento způsob není tak snadno modifikovatelný.  
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzovat změny, které nastanou při 

provádění metodiky FMEA podle VDA/AIAG (draft 2017) v porovnání s prozatímní 

platnou příručkou VDA4:2012 a příručkou AIAG FMEA, 4.vydání, kterou firma United 

Polymers používá jako referenční. První část této diplomové práce, a to část teoretická je 

věnovaná rozboru současných přístupů k managementu kvality, dále zde byly uvedeny 

některé možné přístupy k plánovaní kvality. Jednou z těchto metod je i analýza možných 

vad a jejich následků (FMEA), která je v této teoretické části rozebrána podrobněji.  

V jednotlivých kapitolách je uveden historický vývoj FMEA, jaké jsou rozdělení FMEA 

tedy FMEA produktu a FMEA procesu, dále jsou uvedeny cíle FMEA a vysvětlení, jak je 

důležité zapojení FMEA v organizaci. V poslední řadě je řešeno definování předmětu 

FMEA, jeho projektování a vhodné složení týmu pro tvorbu FMEA včetně upřesnění 

povinnosti vedoucího týmu FMEA. Byly také určeny a vysvětleny pomocné techniky při 

tvorbě FMEA. 

Druhá kapitola pojednává o společnosti, ve které tato diplomová práce byla 

provedena, jedná se o společnost United Polymers s.r.o.. Byl zde popsán historický vývoj 

společnosti, propracovanost systému managementu kvality ve společnosti. V poslední řadě 

byl také uveden široký sortiment produktů, který tato společnost vyrábí.  

V třetí kapitole této diplomové práce jsou uvedeny rozdíly při tvorbě metodiky 

FMEA podle VDA/AIAG (draft 2017). První velkou změnou, která je patrná na první pohled 

je, že v revidované příručce je postup pro tvorbu FMEA rozdělen do šesti kroků, kdy 

v prozatím platné verzi VDA je postup rozdělen pouze do pěti kroků. Tím novým krokem je 

rozsah působnosti, kdy do hlavních cílů tohoto kroku spadá identifikace projektu, plán 

projektu, definice vymezení analýzy a určení relevantních získaných zkušeností a určení 

informací, které mají být použity. V nejnovějším dokumentu od AIAG je dokonce zmíněn 7 

krokový postup (citace z White paperu). Krokem, který se objevil navíc je rozsah působnosti, 

resp. krok Komunikace. Dalším krokem bylo srovnání klíčových termínů a definic. Zde 

nastal menší problém v podobě jazykové bariéry. Jelikož draft VDA/AIAG byl vydán 

prozatím pouze v německém jazyce a harmonizovaná příručka v anglické verzi není k 

dispozici. Bylo tedy nutné tento draft přeložit a ujasnit si termíny a definice. Velká změna 

nastala v analýze hodnocení rizika. Riziko je sice i nadále posuzováno podle tři kritérií a to 

významu, výskytu a odhalitelnosti. Kdy pro každé z těchto kritérií byla přepracovaná nová 
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hodnotící tabulka, kde je nově vložen sloupec pro organizace, kde si mohou přiřadit své 

konkrétní příklady v hodnocení pro lepší pochopení hodnotícího týmu FMEA. Co je však 

podstatné je že úplně vymizelo rizikové číslo RPN, které vycházelo ze součinu významu, 

výskytu a odhalitelnosti. Toto rizikové číslo nám určovalo prioritu zaměření. Nově je tedy 

RPN nahrazeno hodnotící tabulkou AP. V této tabulce se skrývá 1000 možností které mohou 

nastat při hodnocení. Z těchto změn vyplynul také nový formulářový list pro tvorbu PFMEA, 

který nalezneme v této diplomové práci v příloze 4. Snahou také bylo, aby tato metodika 

mohla být dokončena pomocí jednoduché aplikace Excel. Proto byl nový formulář vytvořen 

právě v této aplikaci. Všechny tyto kroky a změny vedou ke zlepšení přístupu pro 

dokumentování a snižování rizik.   

Poslední kapitola této diplomové práce tedy kapitola čtvrtá se věnuje analýze 

stávajícího stavu využívání FMEA procesu ve společnosti. Byl zde uveden v bodech obsah 

směrnice společnosti, podle které si řídí realizace FMEA procesu. Dalším bodem poté byla 

revize této směrnice podle nových zásad pro provádění FMEA procesu. Tento bod je brán 

pouze jako námět. Revidovaná směrnice není ve firmě využívána, šlo pouze o analýzu 

veškerých změn v provádění FMEA procesu a toho, jak velký to bude mít dopad na stávající 

platnou směrnici pro provádění FMEA procesu ve společnosti. 

Na závěr nutno ještě podotknout, že tato diplomová práce vznikla na základě draftu 

VDA/AIAG, který není prozatím uveden v platnost. S největší pravděpodobností se v revizi 

této příručky uskuteční další změny, které je posléze nutno zavést do metodiky PFMEA. 

Proto chci upozornit, že upravený formulář pro tvorbu PFMEA není ve společnosti platný. 

Je to pouhý náznak toho, jaké změny se v tvorbě PFMEA dají očekávat. 
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