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ANOTACE 

 
V diplomové práci bylo řešeno na téma „Aplikace FMEA návrhu gynekologického křesla“ ve 

firmě BORCAD s.r.o. 

Jelikoţ se jedná o zdravotnický prostředek a pouţití zdravotnického prostředku přináší určitý 

stupeň rizika, je mezinárodní normou ČSN EN ISO 14 971 přímo vyţadováno zavedení postupů 

řízení rizik. 

Cílem práce bylo vytvoření databáze potenciálních vad a nebezpečí a zjištění jejich příčin a 

následků.  

Bylo nutné od rizik přijatelných, kterými jsme se dále nemuseli zabývat, odlišit moţné způsoby 

vad, které jsou kritické, a navrhnout k nim nápravná opatření. 

V první teoretické části je uvedena charakteristika společnosti její historie a vývoj. Ve druhé části 

jsou vysvětleny základní pojmy systému managementu jakosti a principy moderního managementu 

jakosti. Ve třetí fázi se zaměřujeme na význam plánování a na neustálé zlepšování jakosti, pod 

které spadá celá řada uţitečných metod. Jednou z nich je právě metoda FMEA. Jsou zde stručně 

vysvětleny jednotlivé metody plánování jakosti, podrobněji je pak rozebírána metoda FMEA - její 

historie, význam a postup. 

V další části je charakterizován produkt, na který jsme metodu FMEA aplikovali a jsou zde 

popsány kroky chronologicky tak, jak jsme při aplikaci postupovali. Jako návod pro vypracování 

FMEA návrhu bylo pouţito 4. vydání příručky FMEA (QS-9000), kterou pouţívají dodavatelé 

firem DaimlerChrysler, Ford Motor Company a General Motors Corporation. 

V předposlední části jsme k nejrizikovějším moţným způsobům vad navrhli nápravná opatření, 

ověřovali jsme jejich provedení a znovu zhodnotili, v jaké míře to ovlivnilo celkové riziko těch 

kterých vad. 

Práce je uzavřena zhodnocením celkového přínosu pro firmu BORCAD s.r.o. 

 

Klíčová slova: Plánování jakosti, FMEA, firma BORCAD, s.r.o., gynekologické křeslo, riziko, 

nápravná opatření 

 

ABSTRACT 

 
The subject of this thesis is  „Use of Product FMEA in Design of the Gynaecological Chair“. 

Seeing that it is medical equipment and using of its brings measure of risk, the universal standard 

ČSN EN ISO 14971 require to implement process regulation of liability. The propose of this course 

work  was to make a database of potencial failures and hazards, detection  their sources and 

consequences. It was necessary to make  possible causes of failures which are critical and put 

forward corrective actions, out of acceptable risks, we did not have to consider. 

In the first part of this work is characteristic of the company -  its history and emergence. In second 

part are explained a basic terms of system management of quality and recent management of 

quality principles. In the third part we focused on quality planning, continual improvement of 

quality, which include  lot of usefull methods. One of them is the FMEA. 

Singles methods of quality planning are illustrated in here, more in detail is decomposed the 

FMEA, its history, meaning and procedure. In next step is characterised a product, whereon the 

FMEA was aplicated and steps how was proceeded while the FMEA application. It was used 

FMEA manual 4
th
 edition (QS 9000) as guideline for working-out, which is used by automotive 

suppliers like DaimlerChrysler, Ford Motor Company and General Motors Corporation. Next we 

propose corrective measures for most hazardous potencial failure, verified its realisation and 

review once again to find out how was influence aggregate risk of those failures. 

In the end we sumed up total contribution for company BORCAD Ltd. 

 

Key words: Quality planning, FMEA, BORCAD, Ltd company, Gynaecological chair, hazard, 

corrective measures 
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1. ÚVOD 
 

V současné době je jiţ obecnou uznávanou skutečností, ţe fáze předcházející výrobě či 

realizaci sluţby se na výsledné jakosti podílejí asi z osmdesáti procent. Orientace na 

plánování jakosti je velice výhodná  rovněţ z ekonomického hlediska, protoţe 

odstraňování  neshod ve fázi předvýrobní je spojována s mnohem menšími náklady, neţ ve 

fází realizace případně aţ u zákazníka. 

Efektivní plánování jakosti a neustálého zlepšování nelze dosáhnout bez pouţití postupů a 

uplatnění vhodných metod a nástrojů, mezi něţ patří např. metoda QFD, přezkoumání 

návrhu, analýza stromů poruchových stavů a především metodu FMEA, která je 

předmětem této kapitoly. Metoda FMEA je jedním z nástrojů pro analýzu rizik. 

Tato technika řízení rizika byla aplikovaná také ve firmě BORCAD, s.r.o. jelikoţ se tato 

firma zabývá výrobou zdravotnické techniky, u které je podle mezinárodní normy ČSN EN 

ISO 14 971 přímo vyţadováno zavedení postupů řízení rizik, protoţe pouţití 

zdravotnického prostředku přináší určitý stupeň rizika. Výrobce musí provádět posouzení 

vztahující se k bezpečnosti zdravotnického prostředku, včetně přijatelnosti rizik, při 

zohlednění obecně uznané, současné úrovně poznání, aby mohl stanovit vhodnost 

zdravotnického prostředku, který má být uveden na trh, pro jeho určené pouţití.  

Cílem této práce je tedy aplikovat metodu FMEA na návrh „Gynekologického křesla 

GRÁCIE“, ocenit reálné míry nebezpečí pro pacienty a uţivatele a vytvořit databázi 

potenciálních chyb a nebezpečí, zajistit dodrţení platných norem a předpisů a zabránit 

nákladným modifikacím včasným zjištěním nedostatků návrhu. 
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2.  SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI 
 

Kvalita je pojem vztahující se k výrobkům či sluţbám, ale i k prováděným činnostem a je 

charakteristikou, která má svou historii. Její počátky lze nalézt uţ ve starověku.  

Jakost produktů vstoupila do povědomí širokých vrstev společnosti s masivním rozšířením 

řemeslné a průmyslové výroby a snahou uplatnit své produkty na trhu. Tyto nabízené 

produkty mohly, ale nemusely mít stejnou cenu.  Bylo však nutné srovnávat poţadovanou 

cenu s uţitnými vlastnostmi, aby určitý produkt byl takový, jak to očekáváme nebo 

vyţadujeme.  

Existuje mnoho definic a různorodých přístupů k vymezení pojmu kvalita.  Avšak jako 

oficiální definici chápejme vymezení tohoto pojmu v normách ISO řady 9000:2006, kde se 

uvádí, ţe kvalita
1)

 je „stupeň plnění poţadavků souborem inherentních charakteristik“ [4]. 

Poţadavek je přitom potřeba nebo očekávání, které: 

 jsou stanoveny spotřebitelem (zákazníkem), 

 jsou stanoveny závazným předpisem, 

 se obvykle předpokládají. 

Výraz „inherentní charakteristika“ patří takovému znaku výrobku, sluţby apod., který je 

pro daný produkt typický [2]. Tyto, častěji označované jako „znaky jakosti“ můţeme členit 

na znaky měřitelné a atributy. Kdy atributy nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně 

mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující (např. příjemné vystupování, chuť) a 

mezi znaky měřitelné patří například cena, náklady, produktivita práce, podíl určité látky 

v roztoku aj. 

Názor na jakost si vytváří uţivatel na základě uţitku (hodnoty), který mu produkt 

poskytuje. Aby tyto produkt plnil, musí ve svých  vlastnostech (znacích) odráţet stanovené 

poţadavky. Poţadavky zákazníků jsou různé, proměnlivé v čase a jsou výslednicí působení 

celé řady nejrůznějších faktorů: 

 Biologických (pohlaví, věk, zdravotní stav), 

 sociálních (zařazení do určitého spotřebitelského segmentu podle vzdělávání, 

finančního ocenění a společenského postavení), 

 demografických (klima a lokalita, v níţ ţije, a jim odpovídající spotřebitelské 

zvyklosti), 

 společenských (reklama, různá hnutí, veřejné mínění a názory odborníků). 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1) Norma ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí poměrně rozsáhlý výklad a definice pojmů souvisejících s kvalitou (termín „jakost“ je v    

    této normě povaţován za synonymum kvality). 



3 

 

Je třeba brát na vědomí to, ţe schopnost uspokojovat potřeby zákazníků není realizovaná 

pouhou výrobou nebo poskytováním sluţby, ale ţe tato schopnost vzniká v průběhu celého 

reprodukčního cyklu. Jakost musí obsáhnout vše, co vede k výsledku. Proto hovoříme 

nejen o jakosti výrobku (produktu v hmotné podobě) či jakosti sluţby (produktu 

v nehmotné podobě), nýbrţ také o jakosti procesů, jakosti zdrojů (strojů a zařízení, 

informací, pracovního prostředí, o osobní kvalitě) a v neposlední řadě o jakosti systému 

řízení. Všechny tyto roviny se vzájemně podmiňují a doplňují. Proto se v celém světě 

rozvíjejí tzv. systémy managementu jakosti, které můţeme charakterizovat jako tu část  

celopodnikového managementu, která je zaměřena na maximální zabezpečování 

spokojenosti zákazníků s vynaloţením optimálních nákladů [1].  

2.1 Základní pojmy z oblasti managementu jakosti 

Protoţe se v následujícím textu budeme opakovaně setkávat s některými pojmy, několik 

z nich si zde nadefinujeme. Tyto definice pojmů jsou převzaty z normy ČSN EN ISO 

9000:2006 [4]. 

Management: koordinované činnosti k vedení a řízení organizace. 

Systém managementu: systém pro stanovení politiky a cílů a k dosaţení těchto cílů. 

Management kvality: koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče 

kvality. 

Systém managementu kvality: systém managementu pro vedení a řízení organizace 

pokud se týče kvality. 

Produkt: výsledek procesu. 

Organizace: skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů. 

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

specifikování procesů nezbytných pro provoz a souvisejících zdrojů pro splnění cílů 

kvality. 

Řízení kvality: část managementu kvality zaměřené na plnění poţadavků na kvalitu. 

Zlepšování kvality: část managementu kvality zaměřená na zvyšování schopnosti plnit 

poţadavky na kvalitu. 

Zákazník: organizace nebo osoba, která přijímá produkt. 

Zaitneresovaná strana: osoba nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo úspěchu 

organizace. 

Proces: Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy.  
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2.2  Základní principy moderního managementu jakosti 

Aby byl jakýkoliv systém managementu jakosti pro organizaci přínosem, musí být 

postaven na pevných základech. Těmito základy jsou v současnosti určité principy, jeţ 

reprezentují trvalé hodnoty, na kterých moderní management jakosti staví. 

Základní principy (zásady) managementu jakosti definuje např. norma ČSN EN ISO 

9000:2006, která také uvádí jejich stručné vymezení [4]. 

1. Zaměření na zákazníka: Organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto 

mají rozumět současným a budoucím potřebám zákazníku, mají plnit jejich 

poţadavky a snaţit se předvídat jejich očekávání. 

2. Vůdcovství: Vedoucí osobnosti (lídři) prosazují soulad účelu a zaměření 

organizace. Mají vytvářet a udrţovat interní prostředí, v němţ se mohou lidé plně 

zapojit při dosahování cílů organizace. 

3. Zapojení zaměstnanců: Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a 

jejich plné zapojení umoţňuje vyuţít jejich schopnosti ve prospěch organizace.  

4. Učení se: Systematický rozvoj způsobilosti zaměstnanců, jejich znalostí a 

dovedností je východiskem k budoucím úspěchům organizace. 

5. Flexibilita: Současný a budoucí úspěch na otevřených trzích vyţaduje tvořivost a 

schopnost rychle reagovat na všechny podněty a změny. 

6. Procesní přístup: Poţadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li 

činnosti a související zdroje řízeny jako proces. 

7. Systémový přístup k managementu: Identifikování, porozumění a řízení 

vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti 

organizace při dosahování jejích cílů. 

8. Neustálé zlepšování: Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být 

trvalým cílem organizace. 

9. Management na základě faktů: Efektivní rozhodnutí jsou zaloţena na analýze 

údajů a informací. 

10. Vzájemně prospěšné vztahy z dodavateli: Organizace a její dodavatelé jsou 

vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost 

vytvářet hodnotu.  

11. Společenská zodpovědnost: Přijetím etického přístupu a vykonáváním činností  

tak, aby se daleko překračovaly minimální rámce legislativních poţadavků, 

organizace poskytují takové sluţby, které jsou v souladu s dlouhodobými zájmy 

nejenom organizace, ale i všech zainteresovaných stran. 
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Těchto principů je dosahováno pomocí uplatnění různých metod a nástrojů vyuţitelných 

právě v plánování a zlepšování jakosti. Mezi tyto metody patří např. Metoda QFD, FTA, 

diagram PDPC, metoda FMEA, jejichţ aplikace je hlavním tématem této diplomové práce, 

a mnoho dalších účinných a významných metod [1,2]. 

3.  PLÁNOVÁNÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI 
 

Současný vývoj průmyslu a sluţeb přináší stále rostoucí poţadavky na management 

jakosti. Ke stěţejním součástem managementu jakosti se řadí plánování jakosti a neustále 

zlepšování jakosti. Orientace na tyto oblasti je plně v souladu se současným vývojem 

v oblasti managementu jakosti, jeţ se promítá jak do poţadavků jednotlivých zákazníků, 

tak do poţadavků mezinárodních norem. Zcela zřetelně je to zejména v poţadavcích na 

systémy managementu jakosti podle revidovaných mezinárodních norem souboru ISO 

9001:2008 a v poţadavcích na dodavatele automobilového průmyslu. 

Plánování jakosti představuje celou řadu aktivit rozhodujících o výsledné jakosti výrobku 

nebo sluţby, které se realizují zejména ve fázích jejich návrhu a vývoje. V současné době 

je jiţ obecně uznávanou skutečností, ţe právě fáze předcházející výrobě či realizaci sluţby 

se na výsledné jakosti podílejí asi osmdesáti procenty. Orientace na plánování jakosti je 

velice výhodná rovněţ ekonomicky, protoţe odstraňování nedostatků (neshod) před vlastní 

realizací vyţaduje jen zlomek nákladů, které by bylo nutno vynaloţit při jejich zjištění aţ 

ve fázi realizace, případně aţ u zákazníka. 

Naplánovaná jakost a způsob jejího zabezpečování však nemohou zůstat neměnné. Je 

potřeba usilovat o neustálé zlepšování jakosti, které je v současné době nezbytným 

atributem udrţení konkurenceschopnosti firem. Neustálé zlepšování je rovněţ jedním ze 

základních principů komplexního managementu jakosti  (TQM), který je v plném rozsahu 

uplatňován v normách souboru ISO 9000:2000. 

Efektivního plánování jakosti a neustálého zlepšování jakosti nelze dosáhnout bez pouţití 

vhodných postupů a uplatnění vhodných metod a nástrojů. Zkušenosti však ukazují, ţe 

v praxi tyto postupy, metody a nástroje nejsou dostatečně známy a vyuţívány. Jednou 

z příčin můţe být i nedostatek odborných publikací, které by se jejich aplikacemi uceleně 

zabývaly [3]. 
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3.1 Aktivity plánování jakosti 

 

Plánování jakosti zahrnuje široké spektrum aktivit, jejichţ prostřednictvím se stanovují a 

dosahují cíle v oblasti jakosti. Vybrala jsem několik základních aktivit: 

 stanovení cílů jakosti a jejich rozpracování v organizaci, 

 plánování systému managementu jakosti, 

 plánování znaků jakosti výrobku, 

 plánování metod, které budou pouţity pro dosaţení poţadované jakosti výrobku, 

 plánování preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko vzniku problémů, 

 plánování způsobu měření a monitorování jakosti výrobku a procesu, 

 plánování sběru dat a potřebných záznamů o jakosti, 

 plánování aktivit zlepšování jakosti. 

3.2 Význam plánování jakosti 

 

Stěţejní část aktivit plánování jakosti se realizuje v předvýrobních etapách. Tyto etapy 

mají v ţivotním cyklu výrobku  zcela výlučné postavení, neboť leţí na jeho počátku. 

V jejich průběhu se vytváří koncepce budoucího výrobku a přijímají se zásadní rozhodnutí, 

která rozhodují o tom, zda výrobek splní poţadavky zákazníka, bude konkurenceschopný a 

zajistí výrobci přiměřený zisk [3]. 

 

 

 

Obr. 1  Časový nesoulad mezi vznikem a odstraňováním chyb (neshod) [3] 

 

 

Praxe ukazuje, ţe 75 % chyb vzniká v předvýrobních etapách, avšak 80% chyb se 

odstraňuje v etapách výroby a v po výrobních etapách produktu, (viz. obr. 1).  
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Obecně platí, ţe čím v ranějších fázích ţivotního cyklu výrobku se podaří vzniklé neshody 

odhalit, tím niţší výdaje bude potřeba vynaloţit na jejich odstranění [3]. 

Některé důvody pro plánování jakosti lze shrnout do těchto základních bodů: 

 Plánování jakosti dále jen (PJ) zásadním způsoben rozhoduje o spokojenosti 

zákazníků, 

 PJ se předchází vzniku neshod při realizaci výrobku a jeho uţívání, 

 v předvýrobních etapách, ve kterých se PJ nejvíce realizuje, vzniká nejvíce chyb 

(neshod), 

 odstraňování neshod v průběhu PJ výrobku vyţaduje jen zlomek nákladů 

nezbytných k odstraňování neshod v průběhu realizace a uţívání výrobku, 

 uplatňováním metod a postupů PJ organizace prokazuje, ţe vyuţila všech 

prostředků k prevenci neshod  a dosaţení spokojenosti zákazníků, a tak zvyšuje 

důvěru zákazníků ve výrobky organizace, 

 správná realizace PJ je důleţitým atributem konkurenceschopnosti organizace.  

3.3  Metody plánování jakosti 

Většinu aktivit PJ nelze efektivně realizovat bez pouţití vhodných metod a nástrojů. Pro 

oblast PJ byla vyvinuta celá řada takových metod. V poţadavcích na dodavatele 

automobilového průmyslu je pouţití některých metod přímo vyţadováno. 

Při PJ se uplatňují například tyto metody: 

 Metoda QFD; 

 Přezkoumání návrhu; 

 Metoda FMEA návrhu výrobku (jejichž aplikace je předmětem této diplomové 

práce); 

 Metoda FMEA procesu; 

 Analýza stromu poruchových stavů; 

 Hodnocení způsobilosti procesů; 

 Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení; 

 Hodnocení způsobilosti systémů měření; 

 Afinitní diagram; 

 Diagram vzájemných vztahů; 

 Systematický (stromový) diagram; 

 Maticový diagram, 
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 Analýza údajů v matici, 

 Diagram PDPC, 

 Síťový graf. 

Z těchto uvedených metod jsou u dodavatelů automobilového průmyslu vyţadovány 

např. přezkoumání návrhu, hodnocení způsobilosti procesů a metoda FMEA. 

Stručně zde popíšu některé z těchto metod. 

 

a) Metoda QFD 

Metoda QFD (Quality function Deployment) nachází uplatnění  při plánování výrobku, 

kdy se poţadavky zákazníků převádějí do vlastností výrobků, při plánování dílů, kdy se 

vlastnosti výrobků převádějí do vlastností dílů, při plánování procesů, kdy se vlastnosti 

dílů převádějí do parametrů procesů a při plánování výroby, kdy se parametry procesů 

převádějí do výrobní dokumentace [1]. 

b) Přezkoumání návrhu (Design review) 

Je důleţitou metodou uplatňování koncepce včasné výstrahy v předvýrobních etapách, 

které představuje dokumentované, vyčerpávající a systematické zkoumání návrhu 

s cílem vyhodnotit jeho způsobilost plnit poţadavky na jakost, identifikovat problémy, 

pokud existují, a navrhnout postup řešení. Mělo by identifikovat a předvídat 

problémové oblasti a iniciovat nápravná a preventivní opatření s cílem zajistit, aby 

konečný návrh splnil poţadavky zákazníka [1]. 

c) Analýza stromů poruchových stavů  

je metodou analýzy spolehlivosti sloţitých systémů, zaloţená na logické dekompozici 

určité nebezpečné události na dílčí aţ elementární události. Zpracování stromu 

poruchových stavů umoţňuje analyzovat příčiny vzniku poruch a na základě odhadu 

pravděpodobnosti výskytu elementárních události stanovit pravděpodobnost výskytu 

analyzované nebezpečné události [3]. 

d) Analýzy způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů měření 

Analýzy způsobilosti procesů se provádějí jiţ v průběhu plánování jakosti produktů. 

Jejich výsledky ověřují, zda  navrţený proces bude schopen trvale zajistit produkty 

poţadované jakosti. Důleţité je rovněţ vyhodnocovat způsobilost jiţ probíhajících 

procesů. Informace o způsobilosti procesu představují cenné údaje jak pro výrobce, tak 

pro zákazníka, neboť poskytují důkazy o tom, zda produkty vznikají ve stabilních 

výrobních podmínkách zabezpečujících pravidelné dodrţování předepsaných kritérií 

jakosti.  
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Způsobilost výrobního zařízení  charakterizuje schopnost  výrobního zařízení samého 

poskytovat výrobky splňující poţadovaná kritéria jakosti a je vhodnou mírou pro jeho 

hodnocení při nákupu, po opravách, modernizacích, změnách vyráběného sortimentu 

atd. Souhrnné informace o způsobilosti výrobního zařízení a způsobilosti procesu 

umoţňují  posoudit  míru variability sledovaného znaku jakosti danou výrobním 

zařízením a variability pocházející z jiných zdrojů (např. vliv materiálu, obsluhy, 

údrţby zařízení atd.) [2]. 

4. METODA FMEA 
 

Metoda FMEA, coţ je zkratka anglických slov Failure mode and effect analysis, do češtiny 

často překládána jako  „analýza  moţnosti vzniku vad a jejich následků“, existuje více neţ 

40 let. Avšak aţ ke konci 20 století, se FMEA začíoala rozšiřovat mimo oblast 

bezpečnosti. Z velké části  to bylo díky americkému automobilovému průmyslu a 

poţadavkům dodavatelů v QS 9000, které byly zaloţeny v roce 1996 a celkové úsilí 

International automotive task force (IATF) k vybudování QS 9000 (a další mezinárodní 

standardy kvality) s rozvojem ISO/TS 16949. 

Mezinárodní norma věnovaná metodě FMEA popisuje dvě alternativní metody; metodu 

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

„analýzu způsobu, důsledku a kritičnosti poruch“. U metody FMECA je doplněno 

hodnocení kritičnosti důsledků poruch a pravděpodobnosti způsobů poruch a celková 

kritičnost se na základě těchto dvou kritérií vyhodnocuje v tzv. grafu kritičnosti.  

Existuje několik druhů FMEA, avšak nejčastěji se pouţívají: FMEA návrhu výrobku pro 

analýzy návrhu výrobku, jejich prvků a částí a FMEA procesu pro analýzu procesů, v nichţ 

výrobky vznikají. Moţnosti uplatnění metody FMEA jsou však mnohem širší. Lze ji 

rovněţ aplikovat při analýze návrhu sluţby, systému nebo procesu řízení jakosti a rovněţ 

na jakékoliv jiné procesy [5].  

Některé hlavní argumenty proč pouţít metodu FMEA jsou uvedeny v následujících 

bodech. Aplikace metody FMEA [8]: 

 Představuje systémový přístup k prevenci nejakosti; 

 Sniţuje ztráty vyvolané nízkou jakostí výrobků; 

 Optimalizuje návrh a vede ke sníţení počtu změn ve fázi realizace; 

 Umoţňuje ohodnotit riziko moţných vad a na jeho základě stanovit priority 

opatření, vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu; 
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 Zlepšuje image a konkurenceschopnost organizace; 

 Pomáhá zvýšit spokojenost zákazníka; 

 Náklady vynaloţené na její provedení jsou jen zlomkem nákladů, které by mohly 

vzniknout při výskytu vad.  

 

Navíc je potřeba zdůraznit, ţe metoda FMEA má i výrazný psychologický efekt, který 

spočívá v posílení spoluzodpovědnosti širšího okruhu pracovníků za navrhovaný výrobek 

či proces a ve zlepšené komunikaci mezi jednotlivými útvary. Významným přínosem 

jejího pouţívání je rovněţ „uvědomění si moţných rizik“.  

Pouţívání metody FMEA je doporučováno normami souboru ISO 9000:2000 a je stále 

častěji poţadováno zákazníky, kteří si takto ověřují, ţe výrobce posoudil a vyhodnotil 

všechna rizika, která mohou vést k selhání výrobku či procesu, a provedl vše pro 

minimalizaci těchto rizik. 

V automobilovém průmyslu je pouţití metody FMEA nutné.  

Avšak nejen impuls od zákazníků je důvodem proč metodu FMEA pouţít. Existují i jiné 

vlivy, které nutí firmy zaměřit se na vnímání a vyhledávání rizik, (viz. obr. 2). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Tlaky vedoucí k celkovému vnímání rizik 
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4.1 Definice FMEA 

 

Metoda FMEA je technika, kterou se systematicky zjišťují a hodnotí důsledky jednotlivých 

moţností poruch. Jedná se o induktivní techniku pracující s otázkou „Co se stane, 

jestliţe…?“. Kaţdý prvek je zkoumán samostatně a tak obecně sledován při jednom 

poruchovém stavu. Tento postup se provádí metodou „zdola nahoru“, tj. sleduje se cesta 

postupu k nejblíţe vyšší funkční úrovni [9].  

4.2 Historie FMEA 

První metoda FMEA byla prováděna v kosmickém a leteckém průmyslu v polovině 

šedesátých let v USA, kde byla zaměřena čistě na otázky bezpečnosti. V Evropě tuto 

metodu začala jako první pouţívat v roce 1977 firma Ford a například v koncernu 

Volkswagen se uplatňuje od roku 1984.  Zanedlouho se FMEA stala klíčovým nástrojem 

pro vývoj bezpečnosti, obzvláště v procesech chemického průmyslu. Cílem FMEA tehdy 

bylo, aby se zamezilo  vzniku neshod, haváriím a jejich následkům. Ačkoliv inţenýři vţdy 

analyzovali potenciální vady v procesech či produktech, metoda FMEA standardizuje 

přístup a zavádí obecný jazyk, který můţe být vyuţíván jak uvnitř tak mezi firmami. Také 

můţe být pouţívána jak techniky, tak zaměstnanci mimo technickou oblast na všech 

úrovních. 

Automobilový průmysl přizpůsobil metodu FMEA tak, aby byla vyuţitelná jako nástroj 

zlepšování  kvality [6].  

4.3 FMEA jako součást kompletního systému kvality 

Oficiální  proces FMEA by měl být součástí komplexního systému kvality. Metoda FMEA 

můţe být pouţívána efektivně samostatně, avšak firma  nezíská maximální výhody bez 

systémů podporujících vedení FMEA a implementaci zlepšování, kterými jsou výsledky 

z metody FMEA. Například, jedna část  komplexního systému kvality je efektivní 

vyuţívání dat a informací.  Bez spolehlivých dat o produktu nebo procesu se FMEA stává 

hádankou zaloţenou spíše na názoru neţ na skutečných faktech. Následek toho můţe být, 

ţe tým FMEA  se zaměří na špatné vady, u kterých budou chybět patřičné příleţitosti ke 

zdokonalování těch vad, které jsou největším rizikem. Další příklad, který podporuje 

potřebu  komplexního systému kvality je dokumentace postupů. 
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Existuje mnoho různých modelů pro systém kvality, např. ISO 9001, ISO/TS 16949. Výběr 

nejlepšího modelu pro společnost závisí na typu podnikání, poţadavcích zákazníků, a na 

současném systému kvality, který uţ byl zaveden [7].  

 

4.4 FMEA a využití týmové spolupráce 

FMEA je metodou, kterou je nutno aplikovat v týmu, neboť její velkou výhodou je právě 

vyuţití znalostí a zkušeností celé řady odborníků. V týmu by měli mít své zastoupení 

pracovníci vývoje, konstrukce, technologie, výroby, útvaru řízení jakosti, zkušeben, 

marketingu, servisu a další „nositelé znalostí“. Pro efektivní práci týmu je důleţité 

metodické a organizační řízení práce týmu zkušeným moderátorem [1].  

Nejrozšířenější technikou týmové práce je tzv. Brainstorming jejímţ cílem je soustředění 

maxima nápadů, myšlenek k danému tématu. Jednotliví členové týmu mají příleţitost 

vyjádřit se k projednávanému problému, vzájemně se doplňovat, vyslovovat jakékoliv 

myšlenky a tím obohatit základnu potřebných informací verbálního charakteru. Je-li proces 

dobře řízen, můţe být výsledek velmi efektivní [12].  

4.5 FMEA návrhu výrobku 

Pomoci FMEA návrhu výrobku (FMEA konstrukce) se zajišťuje co nejúplnější zkoumání 

návrhu výrobku s cílem jiţ v etapě návrhu odhalit všechny moţné nedostatky, které by 

navrhovaný výrobek mohl mít, a ještě před jeho schválením realizovat opatření, která by 

tyto nedostatky odstranila [3]. 

Pouţití je účelné zejména v těch případech, kdy se jedná o: 

 Návrh nových dílů nebo jejich změny; 

 Návrh pouţití jiných materiálů; 

 Změnu poţadavků zákazníků; 

 Pouţívání výrobků v jiných podmínkách; 

 Změnu poţadavků na bezpečnost a ekologickou nezávadnost 

 Díly, u nichţ se v minulosti projevily provozní nedostatky; 

 Díly, u nichţ lze očekávat problémy.  

4.6 Postup metody FMEA návrhu výrobku 

Všechny typy FMEA probíhají v těchto krocích: 
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1) Výběr týmu, seznámení se s požadavky zákazníka a navrhovaným řešením výrobku,  

sestavení formuláře; 

2)  Sestavení přehledu možných vad; 

3)  Analýza možných následků vad; 

4)  Analýza možných příčin vad; 

5)  Analýza a hodnocení rizik; 

6) Seřazení možných vad podle důležitosti pro následující opatření; 

7) Návrh opatření ke zlepšení; 

8) Kvantifikace rizik po změně. 

Tyto kroky jsou detailněji vysvětleny v následujících odstavcích 

 

Ad 1)  Výběr týmu, Seznámení se s poţadavky zákazníka a navrhovaným řešením    

výrobku 

Komplexnost problému předpokládá vytvoření interdisciplinárního týmu vedeného 

zkušeným moderátorem schopných usměrňovat průběh. 

Je nutné aby příslušní jedinci byli ochotni se zapojit do týmu.  

Jakmile je tým sestaven, je třeba aby stanovil priority v příleţitostech ke zlepšování. Zda-li 

se budou zabývat systémem, návrhem, produktem, procesem nebo sluţbou. Jaký druh 

problému se vyskytuje a/nebo jaký druh je předvídán v patřičných situacích. Otázkou je 

vyţaduje-li metodu FMEA zákazník a/nebo dodavatel nebo je FMEA součástí neustálého 

zlepšování nezávisle na těchto poţadavcích?    

Pokud specifické vady stanovil zákazník nebo dodavatel, bude práce ulehčena, jelikoţ tím 

jiţ stanovili směr. Na druhou stranu pokud je FMEA součástí neustálého zlepšování, 

nejlepšími nástroji ke stanovení cílu jsou  brainstorming, afinitní diagram a diagram příčin 

a následků.  

Práce týmu FMEA návrhu pokračuje tím, ţe odpovědný pracovník (autor řešení) všechny 

členy týmu podrobně seznámí s poţadavky zákazníka a s navrhovaným řešením výrobku; 

s jeho jednotlivými díly a s jejich základními charakteristikami a funkcemi. K tomu účelu 

se výrobek systematicky rozčlení, například s vyuţitím systematického diagramu, na 

jednotlivé součásti a postupně se provádí vlastní analýza. 

Podle potřeb se sestaví formulář FMEA pro sběr údajů, jehoţ součástí je podrobná 

hlavička, v níţ jsou specifikovány základní údaje o analyzovaném návrhu, odpovědných 

pracovnících a času provedení. Formulář by měl  být dostatečně přehledný a srozumitelný, 
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popřípadě se můţe převzít např. z normy QS 9000, kde jsou jednotlivé části na vzorovém 

formuláři popsány (viz. obr. 3).  

 

Ad 2)  Sestavení přehledu moţných vad 

Prvním krokem analýzy současného stavu u jednotlivých součástí daného řešení je 

zpracování přehledu všech moţných vad, které by u dané součásti mohly v průběhu 

plánovaného ţivota výrobku nastat. Moţné vady se přitom popisují jako fyzikální jevy a je 

k nim potřeba zařadit i takové vady, které mohou vzniknout pouze za určitých zvláštních 

podmínek provozu. 

 

Ad 3) Analýza moţných následku vad 

U jednotlivých moţných vad tým analyzuje všechny moţné následky, ke kterým mohou 

moţné vady vést, přičemţ jako následek vady se chápe působení vady na zákazníka, tedy 

jak zákazník bude výskyt dané vady vnímat. Obecně platí, ţe kaţdá vada můţe mít několik 

následků. Následek vady je přitom potřeba posuzovat jak z hlediska dané součásti, tak 

z hlediska celého výrobku. 

 

Ad 4)  Analýza moţných příčin vad 

Ke kaţdé moţné vadě tým FMEA analyzuje všechny moţné příčiny, které mohou danou 

vadu vyvolat. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o analýzu návrhu výrobku, je potřeba 

příslušné příčiny hledat v případných nedostatcích navrhovaného řešení. V případech, kdy 

nalezení všech moţných příčin vyţaduje hlubší zkoumání, je vhodné vyuţít diagram příčin 

a následků. Moţné příčiny vad musí být popsány přesně a výstiţně, aby bylo moţno 

v případě potřeby nalézt vhodná opatření k jejich odstranění. 

 

Ad 5) Analýza a hodnocení rizik 

Po provedené analýze následuje hodnocení současného stavu, při kterém se u 

identifikovaných moţných vad hodnotí tři základní hlediska: 

 Význam vady 

 Očekávaný výskyt vady 

 Odhalitelnost vady 

Hodnocení těchto kritérií můţe mít jakoukoliv hodnotu. Neexistují ţádné standardy pro 

tyto hodnoty.  Obvykle se dnes však ve všech odvětvích pouţívají 2 způsoby hodnocení. 
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První způsob vyuţívá hodnotící stupnici od 1 do 5  a druhý od 1 do 10.  Hodnocení 1 aţ 5 

je omezeno svou povahou, ale nabízí účelnost a snadnou interpretaci. Neposkytuje však 

dostatečnou citlivost (přesnost) výpočtů, protoţe reflektuje rovnoměrné rozdělení. Daleko 

více je vyuţíváno a v zásadě je i více doporučované hodnocení na stupnici od 1 do 10 

protoţe to umoţňuje snadnější interpretaci, přesnost a preciznost v kvantitativním 

hodnocení. Hodnocení pomocí stupnic vyšších neţ 1-10 nejsou doporučovány, protoţe 

jsou sloţité na interpretaci a ztrácejí efektivitu. 

V případě významu vady  tým posuzuje, jak jsou moţné následky vady pro zákazníka 

závaţné. V případech kdy určitý projev vady můţe vést k několika různým následkům,  se 

příslušné hodnocení vztahuje k nejzávaţnějšímu následku vady. V případě, ţe následek 

vady znamená ohroţení bezpečnosti, je bodové hodnocení vysoké (9 nebo 10) bodů, 

v případě ţe vznik vady pro zákazníka neznamená ţádný následek, odpovídá bodové 

hodnocení minimální hodnotě (1 bod) (viz. příloha 1 tab. 1). Pokud se moţná vada týká 

některé zvláštní charakteristiky výrobku (kritické, klíčové, hlavní, významné) nebo některý 

z následků vady vede k porušení bezpečnostních, zdravotních, ekologických či jiných 

právních norem, označuje se to v samostatné kolonce (Kritičnost) zvláštním symbolem. 

 

V případě očekávaného výskytu vady (Výskyt) tým hodnotí technické moţnosti vzniku 

vady v průběhu doby plánovaného ţivota výrobku. Hodnocení vychází zejména ze 

zkušeností s podobnými výrobky nebo můţe být zaloţeno na výsledcích modelování a 

počítačových simulací. Očekávaný výskyt vady se přitom vztahuje k určité příčině vady, 

tedy jedná se o posouzení pravděpodobnosti vzniku vady vyvolané určitou příčinou. 

Příslušné bodové hodnocení roste s moţným výskytem vad u daných výrobků. Tato 

tabulka je upravena podle potřeb firmy v praktické částí této práce (viz. Příloha 1 tab.2).  

 

V případě odhalitelnosti vady (Odhalitelnost) příslušné hodnocení vychází z posouzení 

účinnosti stávajících kontrolních postupů, pouţívaných k posuzování návrhu výrobku před 

jeho uvolněním do výroby (viz. Příloha 1 tab. 3). V případě, ţe odhalitelnou vady či její 

příčiny je vysoká, je bodové hodnocení nízké. Pokud ale vadu ani její příčinu pouţívanými 

kontrolními postupy prakticky nelze odhalit, je naopak bodové hodnocení vysoké. 

 

Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro kaţdou moţnou vadu, která můţe 

vzniknout vlivem určité příčiny, vypočte integrované kritérium, tzv. rizikové číslo (RPN – 
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Risk Priority Number), které je výsledkem součinu příslušných bodových hodnocení 

jednotlivých kritérií. 

Rizikové číslo = Význam x Výskyt x Odhalitelnost 

Hodnota rizikového čísla by měla slouţit ke stanovení pořadí důleţitosti jednotlivých 

moţných vad vyvolaných určitou příčinou. Vzhledem k tomu, ţe jednotlivá dílčí kritéria 

jsou hodnocena v rozmezí od jednoho do deseti bodů, můţe se rizikové číslo pohybovat 

v rozmezí od  1 do 1000. Je však potřeba si uvědomit, ţe rizikové číslo můţe v tomto 

rozmezí nabývat pouze vybraných hodnot, přičemţ jejich rozdělení není rovnoměrné. 

Moţných kombinací jednotlivých dílčích hodnocení je sice tisíc, ale některých hodnot 

rizikového čísla nelze dosáhnout a některé se mohou při různých kombinacích opakovat.  

 

Ad 6) Seřazení moţných vad podle důleţitosti pro následující opatření  

Po provedeném hodnocení a stanovení rizikových čísel následuje vyčlenění skupiny těch 

moţných vad, jejichţ riziková čísla jsou příliš vysoká, a bude nutné navrhnout opatření ke 

sníţení rizika. K tomuto účelu se nejčastěji pouţívá porovnání dosaţené hodnoty 

rizikového čísla se stanovenou kritickou hodnotou. Často pouţívanou kritickou hodnotou 

rizikového čísla je hodnota 125, která odpovídá průměrnému hodnocení všech dílčích 

kritérií. Kritickou hodnotu rizikového čísla můţe stanovit zákazník, u důleţitých výrobků 

bývá poţadovaná hranice niţší. Kromě hodnoty rizikového čísla je vţdy potřeba ještě 

analyzovat ty moţné vady, u nichţ některé z dílčích kritérií dosahovalo vysoké hodnoty. 

 

Ad 7)  Návrh opatření ke zlepšení 

U konečné skupiny nejrizikovějších moţných vad vyvolaných příslušnými příčinami 

členové týmu navrhují opatření, která by riziko těchto moţných vad sníţila (Doporučená 

opatření). Tato opatření by měla být prioritně zaměřena na sníţení pravděpodobnosti 

výskytu vady, tedy zejména na odstranění příčiny vady či omezení jejího výskytu. Mohou 

však být rovněţ směrována ke sníţení významu vady nebo zvýšení pravděpodobnosti 

jejího odhalení. Při volbě vhodných opatření by členové týmu měli zvaţovat, zda jejich 

realizaci dojde k dostatečnému sníţení hodnoty rizikového čísla. 

Pravděpodobnost výskytu vady lze sníţit změnou návrhu výrobku, například pouţitím 

vhodnějšího materiálu, zesílením místa moţného porušení, změnou způsobu povrchové 

ochrany atd. Význam vady lze rovněţ sníţit změnou návrhu výrobku, například 

zálohováním určité funkce výrobku, doplněním bezpečnostních prvků atd. 

Pravděpodobnost odhalení vady lze zvýšit zejména změnou plánovaných postupů 
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posuzování návrhu. Příkladem takové změny můţe být zavedení počítačové simulace, 

provádění funkčních zkoušek na prototypu, či provedení alternativních ověřovacích 

výpočtů. Důleţitým kritériem, které musí tým FMEA při návrhu opatření zvaţovat jsou 

samozřejmě rovněţ náklady na jejich realizaci. 

Pro sníţení rizika moţné vady můţe být navrţeno i několik opatření. V tomto případě je 

však ţádoucí zajistit, aby kaţdé z těchto opatření mohlo být vyhodnoceno samostatně. 

Návrhy opatření jsou předloţeny vedoucímu útvaru odpovědného za návrh výrobku ke 

schválení, přidělení odpovědnosti za realizaci a stanovení příslušných termínu. 

 

Ad 8) Kvantifikace  rizik po změně 

Tato fáze analýzy FMEA probíhá po realizaci opatření. Prvním krokem práce týmu je 

seznámení se skutečně provedenými opatřeními a jejich zaznamenání do formuláře FMEA. 

Tímto krokem se ověřuje, zda opatření byla realizována v souladu s návrhem. Poté 

následuje  nové hodnocení rizika moţných vad u navrhovaného výrobku po provedení 

těchto opatření. Při tomto opakovaném hodnocení by sloţení týmu mělo být stejné jako u 

prvního hodnocení a tým by měl pouţívat stejné hodnotící tabulky. Opakované hodnocení 

by přitom mělo být provedeno nejen u těch moţných vad vyvolaných příslušnou příčinou, 

u nichţ byla realizována opatření, ale i u těch, jejichţ riziko mohla realizovaná opatření 

ovlivnit. 

Posouzení změn příslušných hodnot umoţňuje vyhodnotit účinnost provedených opatření. 

Aby bylo moţné příslušná rizika povaţovat za přijatelná, mělo by dojít k poklesu 

rizikového čísla pod jeho kritickou hodnotu. Pokud se to u všech analyzovaných moţných 

vad nepodaří zajistit, je potřeba navrhnout účinnější opatření a po jejich provedení 

opětovně vyhodnotit hodnoty rizikových čísel. 

Existují-li různé alternativy pro opatření ke zlepšení, mohou být zkoumány a zhodnoceny 

prostřednictvím testu podpořeného simulací, a tím také mohou být ozřejměny a 

ohodnoceny očekávané projevy zlepšeny.[5,6,7,8] 

Na obr. 3 je zobrazen vzorový formulář z normy QS 9000, kde jsou pro znázornění a 

snadnější pochopení vyplněna všechna pole, a v tab. 1 pak vysvětlení jednotlivých 

významů těch kterých polí. 
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Obr. 3 Popis jednotlivých částí vzorového formuláře FMEA návrhu dle referenční    

příručky QS 9000, 4. Vydání [7].  
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Tab. 1 Popis vzorového formuláře FMEA návrhu dle QS 9000 [7] 

1) Číslo FMEA Vepsat číslo dokumentu FMEA, které můţe slouţit pro 

další sledování. 

2) Název a číslo 

systému, subsystému 

nebo komponenty 

Uvádí se příslušná úroveň analýzy  a název a číslo 

analyzovaného systému, subsystému a komponenty.  

3) Odpovědnost za 

návrh 

Uvádí se výrobce originálního  zařízení, útvar a skupina. 

Také název dodavatele, je-li to případné. 

4) Vypracoval Jméno, telefon a podnik pracovníka odpovědného za 

vypracování FMEA. 

5) Ročník(y) 

modelu/program(y) 

Příslušné ročníky modelu/programy, pro které bude 

analyzovaný návrh vyuţit a/nebo které jím budou 

ovlivněny (je-li to známo). 

6) Rozhodné datum Poţadovaný termín ukončení první FMEA, který nemá 

být pozdější neţ plánované datum uvolnění návrhu 

k výrobě. 

7) Datum FMEA Datum vypracování prvotní FMEA a datum poslední 

revize. 

8) Řešitelský tým Jména odpovědných pracovník a útvarů, oprávněných 

určovat a/nebo vykonávat úkoly. (Doporučuje se, aby 

bylo v rozdělovníku uvedeno jméno, útvar, telefon, 

adresa atd. kaţdého člena týmu). 

9) Prvek/funkce Název a jiné významné informace (např. číslo, třídu 

součásti atd.) analyzovaného prvku. Uvádí se číslo 

výkresu a poukazuje se na úroveň návrhu uvedenou na 

technickém výkrese. Před prvotním uvolněním (např. 

v etapě koncepce) se pouţívají prozatímní 

(experimentální čísla). 

10) Možný způsob vady Moţný způsob vady je definován jako způsob, jakým by 

komponenta, subsystém nebo systém mohl při zamýšlené 

funkci, popsané ve sloupci prvek/funkce, selhat. Moţný 

způsob vady můţe být také příčinou moţného způsobu 

vady subsystému nebo systému vyšší úrovně nebo můţe 

být výsledkem vady některé z komponent niţší úrovně. 

11) Možné důsledky vady Se definují jako důsledky způsobu vady na funkci, jak je 

vnímá zákazník. 

12) Závažnost Závaţnost je známka spojená s nejzávaţnějším 

důsledkem daného způsobu vady. Závaţnost vyjadřuje 

relativní zařazení v rámci předmětu dané FMEA. Známka 

závaţnosti se dá ovlivnit jen změnou návrhu. Pro 

posouzení závaţnosti se jako vodítko můţe pouţít tab.1. 
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13) Klasifikace Tento sloupec můţe slouţit pro klasifikaci jakékoliv 

zvláštní charakteristiky výrobku (Např. jako kritické, 

klíčové, váţné, významné) pro komponenty, subsystémy 

nebo systémy, které mohou vyţadovat doplnění nástrojů 

řízení návrhu nebo procesu. 

14) Možné 

příčiny/mechanismy 

vad 

Moţná příčina vady je definována jako příznak slabiny 

návrhu, jejímţ důsledkem je způsob vady. Je třeba 

vytvořit seznam všech moţných příčin a/nebo 

mechanismu vad v co největším moţném rozsahu. 

Příčiny/mechanismy mají být v seznamu uvedeny co 

nejstručněji  a nejúplněji, aby opatření k nápravě mohla 

být zaměřena na příslušné příčiny. 

15) Výskyt Výskyt je pravděpodobnost, ţe se určitá specifická 

příčina/mechanismus v průběhu návrhem uvaţované doby 

ţivota vyskytne. Hodnocení pravděpodobnosti výskytu 

má spíše relativní neţ absolutní význam. Jediným 

moţným způsobem sníţení tohoto hodnocení je prevence 

výskytu nebo zvládnutí příčin/mechanismů způsobu vady 

změnou návrhu nebo změnou procesu návrhu. Při 

určování tohoto odhadu se bere v úvahu následující: 

 Jaké jsou zkušenosti ze servisu/provozu 

s podobnými komponentami, systémy nebo 

subsystémy? 

 Jak významné jsou změny oproti komponentě, 

subsystému, systému dřívější úrovně? 

 Liší se komponenta od komponenty dřívější 

úrovně radikálně? 

 Je komponenta zcela nová? 

 Změnilo se pouţití komponenty? 

 Jak se změnilo prostředí? 

 Byl proveden technický rozbor (např. 

spolehlivost) k odhadu očekávané četnosti 

výskytu při daném pouţití? 

 Byla uplatněna preventivní opatření? 

16) Stávající opatření 

návrhu 

Vypracuje se seznam preventivních opatření, 

validací/verifikací návrhu nebo jiných činností, které byly 

dokončeny nebo zavedeny a které potvrdí přiměřenost 

návrhu ve vztahu ke způsobu vady a/nebo uvaţované 

příčině/mechanismu.  

17) Odhalitelnost Odhalitelnost je známka přiřazená nejlepším opatřením 

k odhalení, uvedeným ve sloupci opatření k řízení návrhu. 

Odhalitelnost je relativní známka vztahující se 

k předmětu jednotlivé FMEA. Ke sníţení hodnocení se 

zpravidla musí zlepšit plánované řízení návrhu (např.. 

validace a/nebo verifikace). 

18) Ukazatel priority 

rizika UPR (Rizikové 

Ukazatel priority rizika je součinem známek závaţnosti 

(Z), výskytu (V) a odhalitelnosti (O).  
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číslo) UPR = (Z) x (V) x (O) 

V rámci jednotlivé FMEA se tato hodnota (v rozmezí 1 aţ 

1000) dá pouţít pro sestavení pořadí problémů návrhu. 

19) Doporučená opatření Technické přezkoumání pro přípravu preventivního 

opatření/opatření k nápravě má být zaměřeno nejdříve na 

vysokou závaţnost, vysoké UPR a na jiné týmem určené 

poloţky. Záměrem jakéhokoli doporučeného opatření je 

sníţení známek v tomto pořadí: závaţnost, výskyt a 

odhalitelnou. 

20) Odpovědnost za 

doporučená opatření 

Zapisuje se zde organizační jednotka a osoba odpovědna 

za kaţdé doporučené opatření a termín jeho realizace. 

21) Provedená opatření Jakmile je opatření zavedeno, zapište stručný popis jeho 

provedení a datum jeho účinnosti. 

22) Výsledky opatření Po určení preventivního opatření/opatření k nápravě se 

odhadují a zapisují výsledné známky závaţnosti, výskytu 

a odhalitelnosti. Vypočítá  a zapíše se výsledné UPR. 

Nepřijímá-li se ţádné opatření, ponechte odpovídající 

sloupce prázdné. 
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5. VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY FMEA 

5.1  Historie a vývoj společnosti 

 

Společnost BORCAD je přední výrobce a dodavatel medicínské techniky, sedadel a 

lehátek pro osobní vagony. Výrobky společnosti se prosazují zejména díky své 

inovativnosti a líbivosti. 

Firma byla zaloţena v roce 1990 panem Ing. Ivanem Borutou původně jako konstrukčně 

vývojové studio. Zároveň se zakázkami na vývojové a konstrukční práce firma dostávala 

stále častěji poţadavky i na výrobu. Proto roku 1994 firma zahájila v najatých prostorách 

výrobu, zejména zakázky pro oblast humánní a veterinární medicíny. Byly to především 

operační stoly (typová řada ATLAS) pro tuzemský trh, pojízdné sedačky (typová řada 

SENOVA) pro německý trh, porodní postele (typová řada MADRE) pro německý trh, 

gynekologická vyšetřovací křesla (typová řada RADIUS) pro evropský trh, veterinární 

stoly a váhy a dále některé další výrobky. V této době měla firma 25 zaměstnanců a 

pouţívala v oblasti konstrukce a vývoje nejmodernější počítačové programy, např. I-

DEAS. 

Firma v roce 2001 přistavěla další výrobní halu a rozšířila správní budovu, čím se její 

kapacity zdvojnásobily.  

Zvýšení výrobních kapacit i počtu pracovníků si vynutilo i změnu řízení firmy. Firma se 

vybavila komplexním informačním systémem IS Helios včetně systému řízení výroby. 

Konstrukční pracoviště bylo vybaveno softwarem Pro/Engineer.  

V roce 2002 došlo k transformaci firmy Ing. Ivan Boruta-BORCAD na firmu BORCAD 

cz s.r.o. Tím se uzavřela jedna historická etapa a začíná nová etapa v růstu a expanzi 

firmy. Dnes je jiţ BORCAD vnímán jako spolehlivý a kvalitní evropský dodavatel 

medicínské techniky a sedadel a lehátek pro osobní vagóny s velmi silným vývojovým a 

konstrukčním zázemím, s dodávkami pro evropské firmy s celosvětovou působností.  

Stále rostoucí obrat společnosti a s ním spojené zvyšování produkce vedly v roce 2007 k 

rozhodnutí postavit další nové haly a opět tak zvýšit výrobu o 100%.  

V roce 2009 firma získala certifikát dle ISO 9001:2008, coţ znamená, ţe firma má 

vybudovaný systém managementu jakosti, který splňuje poţadavky této mezinárodní 

normy. 
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5.2  Popis produktu – Gynekologické křeslo „Grácie“ 

 

Firma BORCAD,s.r.o. pro analýzu FMEA návrhu vybrala gynekologické křeslo „Grácie“ 

(dále jen GKB), jelikoţ tento produkt  v době zadání diplomové práce přecházel 

z marketingového zadání do fáze jeho vývoje, a protoţe se jedná o zdravotnický 

prostředek, je potřeba dle platných předpisů odhadnout nebezpečí spojené s tímto 

zařízením, odhadnout a vyhodnotit související rizika, kontrolovat je a následně 

monitorovat účinnost těchto kontrol. K těmto účelům firma vyuţívá rizikovou analýzu a 

metodu FMEA.  

Ke stavu zahájení diplomové práce společnost BORCAD, s.r.o. vyuţívala pro analýzu 

návrhu  a hodnocení rizika u GKB pouze oponentur, které probíhaly formou 

brainstormingu v různých etapách vývoje. 

Nevýhodou těchto oponentur byl nejednotný časový rámec, obtíţná vyhodnotitelnost 

splnění připomínek oponentur, nejednotná forma vstupních dat, nejasná struktura vedení 

oponentury a obtíţná prokazatelnost naplnění litery právních a ostatních předpisů před 

dozorovým orgánem. Z toho titulu se jako vhodná technika řízení rizika v etapách návrhu a 

vývoje jeví FMEA návrhu, kterou se systematicky zjišťuje moţné způsoby vad, jejich 

následky a příčiny. 

Gynekologické vyšetřovací křeslo „Grácie“ slouţí pro základní vyšetření pacientů 

v gynekologické a porodní praxi, je vhodné pro pouţití pro ambulantní i lůţková 

zdravotnická zařízení, viz. Obr. 4. 

 

Obr. 4 Gynekologické křeslo „Grácie“ 
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GKB „Grácie“ svou koncepcí spojuje individuální poţadavky gynekologicky vyšetřované 

ţeny na komfort a pohodlí s profesionálními potřebami ambulantního gynekologa. Velký 

důraz je kladen na estetický a funkční design celého výrobku. Na gynekologické křeslo se 

velmi snadno nasedá, jeho nastupující výška je dostatečná, pacientky snadno nasednou a 

jsou dále polohovány křeslem, (viz. obr. 5). Rozsah poloh včetně polohy trendelenburgovy 

je dostatečný, nosnost rovněţ. Ovládání je rychlé, přesné a pohodlné.  

Vedle rozsahu poloh křeslo navíc umoţňuje přednastavení několika individuálních poloh 

aţ pro tři lékaře. Další doladění polohy je potom moţné pomocí  ručního nebo noţního 

ovládače. Noţní bezdrátové ovládáni je inovativním prvkem. GKB „Grácie“ se od většiny 

gynekologických vyšetřovacích křesel liší koncepcí podpory dolních končetin. Zatímco 

většina vyšetřovacích křesel preferuje kolenní podporu, u křesla „Grácie“ byla zvolena 

podpora chodidel a boční podpora kolen. Křeslo je tak pro ţenu komfortnější a vyvolává 

pocit většího bezpečí a jistoty. Moţnost roztaţení noţních opěr do stran a jejich spřaţení je 

velmi výhodným prvkem – umoţňuje snadnější nástup a sestup z křesla a to i pro obézní  

pacientky, aretace je funkční a snadno nastavitelná, (viz. obr. 6). 

 

 

Obr. 5 Vertikální polohování gynekologického křesla „Grácie“ 

 

Sedací podloţka je krátká coţ je opět výhodou, neboť nutí pacientky usadit se více na okraj 

a usnadnit tak vyšetření. Vyšetřovací křeslo můţe být i snadno přesouváno na krátkou 

vzdálenost pomocí koleček umístěných v základně křesla. Tato funkce přispívá k lepší 

hygieně prostoru kolem vyšetřovacího křesla. Pouţité materiály a celkové zpracování 

vyšetřovacího křesla sniţuje manipulační a obsluţné časy na minimum, zaručuje vynikající 



25 

 

čistitelnost a hygienu. Velký důraz je kladen na bezpečnost pacientek a obsluhujícího 

personálu. 

 
Obr. 6 Horizontální nastavení podnožních podpěr 

 

5.3 Stanovení pravidel, plánování analýzy FMEA a přípravná fáze  

 

Praktickou část DP jsme s manaţerem kvality začali  stanovením  základních pravidel 

analýzy FMEA a plánováním analýzy. Pro tento účel jsme vypracovali  projektový list, 

abychom se ujistili, ţe je k provedení analýzy k dispozici dostatečná doba a odborná 

kvalifikace, (viz. Příloha 2).  

Načasování analýzy FMEA je zásadně důleţité. Pokud se provádí dostatečně brzy v cyklu 

vývoje, následné změny k překonání nedostatků zjištěných analýzou FMEA mohou být  

nákladově efektivní.   

My jsme měli moţnost začít s analýzou ve druhé etapě výroby prototypů, tudíţ první etapa 

výroby prototypů jiţ v té době byla ukončena a s tím byla vyřešena celková koncepce, 

vyrobitelnost, pouţití nových technologií, dodavatelé, splnitelnost předpisů a riziková 

analýza, která je u zdravotnických prostředků vyţadována normou ČSN EN ISO 14971[7], 

zabývající se postupem řízení rizik, především rizik pro pacienta, ale také pro obsluhu, 

další pracovníky, ostatní zařízení a ţivotní prostředí. 

Tato mezinárodní norma stanoví proces, kterým výrobce můţe identifikovat nebezpečí 

spojená se zdravotnickými prostředky, odhadnout a vyhodnotit související rizika, 

kontrolovat tato rizika a monitorovat účinnost kontrol. Norma se v příloze G zmiňuje o 

moţných technikách řízení rizika, např. předběţná analýza nebezpečí (Premilinary Hazard 
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analysis, PHA),  studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and operability study, 

HAZOP), analýza stromu poruchových stavů (Fault tree analysis, FTA) a taky v této práci 

pouţívanou analýzu moţných způsobu vad a jejich následků aj. Zmiňuje, ţe tyto techniky 

se mohou vzájemně doplňovat a ţe můţe být nezbytné pouţít více neţ jednu z nich. 

Základní zásadou však je, aby řetězec událostí byl analyzován krok za krokem. Pouţití 

FMEA uvaţuje aţ v pokročilých fázích návrhu. I kdyţ norma QS 9000 uvádí, ţe FMEA 

návrhu má být zahájena před dokončováním anebo při dokončování koncepce návrhu a pak 

jí průběţně aktualizovat, jak se vyskytují změny a jak se v průběhu etap vývoje výrobku 

objevují další informace [9]. Pro vývoj a výrobu zdravotnických prostředků je právními a 

ostatními předpisy stanoveno pouţít ustanovení normy ČSN EN ISO 14971, z toho důvodu 

je norma QS 9000 pro tento případ vyloučena. 

 

5.3.1 Sestavení týmu, stanovení potřebných dokumentů 

Po konzultaci s manaţerem kvality, jsme společně stanovili tým, který zahrnoval  

představitelé všech dotčených oblastí. V tomto řešeném případě se jednalo o sloţitý 

technologický návrh a z toho důvodu byli do analýzy zapojení odborníci z těchto 

dotčených útvaru firmy - vývoj a konstrukce, technologie, kvalita, servis, prodej, 

elektrotechnika a nákup. Já jsem byla zvolena jako moderátor týmu. 

Mým úkolem v této fázi bylo, abych se seznámila s návrhem GKB „Grácie“. K dispozici 

jsem měla výkresy, (viz. Příloha č. 3), technické parametry návrhu a jeho specifikaci. S 

návrhem byli později seznámení  i ostatní členové týmu. Úkol jsme zahájili definováním 

zákazníky FMEA návrhu, kterými jsou makro proces marketing a technický ředitel vývoje. 

Oddělení marketingu zastupuje konečné zákazníky, jimiţ jsou zdravotnická zařízení, 

nemocnice, kliniky, ambulantní zařízení, dále obchodní zastoupení firmy BORCAD, s.r.o. 

v Evropě a ve světě a zprostředkování jejich poţadavků na vývoj ve formě marketingového 

zadání vývojového projektu. Také jsme společně shrnuli, které dokumenty bude potřeba 

mít k dispozici pro vypracování analýzy FMEA. 

 

Seznam dokumentů: 

- Zadání projektu; 

- Harmonogram projektu; 

- Popis práce gynekologa; 

- Analýza rizika; 

- Výsledky z interních a externích zkoušek; 
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- Konstrukční dokumentace; 

- Výsledky konstrukčních výpočtů; 

- Seznam pouţitých norem; 

- Průvodní dokumentace k výrobku; 

- Kniha připomínek z OS1; 

- Kniha vad a problémů. 

5.3.2. Shrnutí účelu a cílů analýzy FMEA, představení plánu týmu 

 

S manaţerem kvality  jsme definovali účel a cíl analýzy. 

Účel analýzy FMEA 

 Zjištění poruch, které mají neţádoucí důsledky pro provoz křesla „Grácie“; 

 Moţnost zlepšení bezporuchovosti nebo bezpečnosti systému; 

 Zajištění dodrţení platných norem a předpisů; 

 Splnění poţadavků zákazníků – marketingu; 

 

Cíl analýzy FMEA 

 Zevrubná identifikace a stanovení způsobu poruch z jakýchkoliv příčin;  

 Vyhodnocení všech neţádoucích důsledků ve vymezených hranicích 

analyzovaného systému; 

 Zjištění funkčních poruch systému a odhad míry závaţnosti a pravděpodobnosti 

poruchy; 

 Vypracování plánu na zlepšení návrhu, aby se zmírnily způsoby poruch; 

 Zabránit nákladným modifikacím včasným zjištěním nedostatků návrhu; 

 Soustředit se na klíčové oblasti, na které se má zaměřit řízení kvality, kontrola a 

řízení procesu výroby; 

 Umoţnit návrhářům pochopení faktorů, které ovlivňují bezporuchovost systému; 

 

Stanovený plán jsme představili členům týmu při první schůzi. Po drobném 

připomínkování jsme plán předali vrcholovému vedení projektu, manaţerovi kvality a 

technickému řediteli a ti projekt schválili. 
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5.3.3  Blokové schéma gynekologického křesla „Grácie“ a extrémy prostředí 

V čele s moderátorem, jímţ jsem byla jmenovaná já, jsme provedli rozčlenění systému 

GKB „Grácie“ na základnější prvky. Pro znázornění tohoto  rozčlenění jsme pouţili 

blokové schéma, které je představeno na obrázcích 7 a 8.  

 

Extrémy prostředí v provozu: 

 

Teplota: 15 aţ 30°C    Vlhkost: 20% aţ 95% bez kondenzace 

Okolní tlak: 50 aţ 1200 hPa   Okolní intenzita osvětlení: 50 aţ 1500 lx 

Hladina akustického tlaku pozadí: <70 dB v rozsahu 100 Hz aţ 8000 Hz 

Nebezpeční poţáru, výbuchu 

Rušení okolními přístroji: 2400 – 2483,5 MHz  s vyzařovaným výkonem 10 mW 

Okolí- prach, výskyt atmosféry NOx  

Výskyt výbušné atmosféry čistících a dezinfekčních prostředků 

 

Obr. 7 Blokové schéma systému „návrhu křesla Grácie“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Blokové schéma subsystému „elektrické výbavy“ 
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5.3.4 Sestavení formuláře pro analýzu FMEA 

Do příští schůze členu týmu jsem dostala za úkol sestavit formulář FMEA. Ten jsem 

převzala z  normy QS 9000  a zpracovala do elektronické podoby v programu MS Excel, 

tak, aby byl co nejsnáze pouţitelný. Z funkcí MS Excel bylo pouţito převáţně slučování a 

formátování buněk a pro snadný, rychlý výpočet RPN jsem vyuţila vzorců. Tento formulář 

je jedním z důleţitých prvků této diplomové práce, který bude dále firmou vyuţíván, (viz. 

příloha 4). 

5. 4 Realizace FMEA návrhu 

5.4.1 Vyplnění záhlaví formuláře a definování funkcí k prvkům zkoumaného  

subsystému 

Z důvodu omezeného povoleného rozsahu diplomové práce jsme se s mým konzultantem, 

který je zároveň manaţerem kvality a odpovědnou osobou za provedení FMEA, rozhodli, 

ţe rozsah analýzy bude omezen na subsystém 7, tzn. elektrická výbava, (viz. obr. 8). Tento 

subsystém jsme zvolili, protoţe se jedná o konstrukčně kritický uzel a FMEA je pro něj 

tedy zcela nezbytná a zpravidla je řešena jako jedna z prvních.   

Postup, jakým jsme FMEA návrhu vypracovávali, jsme pouţili dle QS 9000 (viz. obr. 3, 

tab. 1). 

Práce týmu začala vyplněním hlavičky formuláře FMEA, skládající se z čísla formuláře, 

čímţ je 1. Uvedli jsme, kterou součást daného systému budeme řešit, v našem případě to 

tedy byla elektrická výbava. 

Odpovědná osoba za návrh je vedoucí projektu pan Ing. Mil. V kolonce č. 4 vypracoval 

FMEA návrhu je uvedena osoba odpovědná za vypracování FMEA návrhu, čímţ je  

manaţer kvality Daniel Kudláček a moderátor Veronika Kolesová. 

Poţadovaný termín ukončení první FMEA byl stanoven na 31. 3. 2010. 

V normě je uvedeno, ţe nemá být pozdější neţ plánované datum uvolnění návrhu k výrobě. 

Uvolnění do výroby bude provedeno 1.4. 2010. 

Do kolonky „Datum FMEA“ jsme  uvedli datum vypracování prvotní FMEA. Dále jsme 

do hlavičky uvedli jména pracovníků, kteří se podíleli na řešení. Kompletně vyplněná 

hlavička je na obrázku 9. 
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Analýza možných závad a jejich důsledků (FMEA návrhu) 
FMEA 
číslo 1     

GKB  systém                         Str. 1 z 
1
1     

Základna  podsystém     
Odpovědno
st za návrh Mil Zpracoval Kolesová 

   El. Výbava zařízení  součást 
 

Rozhodné 
datum 

7. 1. 
2010 

Datum 
zpracování 
(orig) 

19. 
12. 09 

(re
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0 
 

Řešitelský tým: 

 

Ing. Petr Mil, Ing. Bronislav Siuda, Tomáš Veselý, Ing. Jiří Huvar, MUDr. Ondřej Šimetka, Ing. 
Michal Seltenreich, Daniel Kudláček, Veronika Kolesová 

Obr. 9 Hlavička formuláře FMEA (viz. příloha 4) 

 

Jakmile jsme měli vyplněnou hlavičku formuláře, přešli jsme k prvnímu sloupci, kde 

jsme definovali jednotlivé prvky daných součástí a k nim jsme přiřadili jejich funkce. Měl-

li prvek více neţ jednu funkci, uvedli jsme kaţdou funkci zvlášť, (viz. tab. 2). 

 

Tab.2 Funkce prvků elektrické výbavy křesla 

Prvek Funkce 

Noţní ovládač Pohyb křesla nahoru/dolů 

 Pohyb podpěrných částí nahoru/dolů 

 Indikace stavu napájení a připravenosti 

k provozu křesla 

 Indikace lékaře 

Control box Řídící jednotka křesla 

Záloţní zdroj Zajištění funkce křesla při výpadku síťového 

napájení 

Síťový kabel Připojení k síti 

Lineární akutátor 

(LA34, LA31) 

Pohyb sloupů 

 

5.4.2  Stanovení moţných způsobu vad,  moţných následků a jejich závaţnosti 

Dále jsme ke všem funkcím odhadli moţný způsob vad, kdy bylo vyuţito zkušeností 

odborníků z oblasti prodeje, servisu a údrţby, kteří se v minulosti setkávali s reklamacemi 

na dřívější verzi křesla. U noţního ovládače  můţe nastat např. opačný pohyb neţ 

zamýšlený pohyb podpěrných částí,  nemoţnost polohování podpěrných částí, samovolný 

pohyb motoricky ovládaných částí, nebude svítit kontrolka nebo bude svítit tehdy kdyţ 

nemá, nebude fungovat indikace lékaře nebo bude fungovat chybně. Dále viz. tab. 3. 
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Tab. 3  Možný způsob vad funkcí daných prvků 

Prvek Moţný způsob vad Následek 

číslo, 

viz.tab. 4 

Příčina 

číslo, 

viz. tab.5 

Noţní ovládač Nemoţnost polohování podpěrných částí 

křesla 

5 1,26 

Opačný pohyb neţ zamýšlený pohyb 

podpěrných částí  

6,7 2,13,27 

Samovolný pohyb motoricky ovládaných částí  4 3 

Nesvítí kontrolka 36 28,29,30 

31,32 

Slabá intenzita světelné kontrolky, svítí, kdyţ 

nemá 

37 50,51 

Nefunkční indikace lékaře 38, 39 4,14,15, 

16,33,34, 

52 

Chyba indikace 8, 30 17,35,36 

Control box Celková ztráta funkce křesla  9 18 

Chybné ovládání lineárních motorů  10 19 

Ztráta signálu na výstupu  25 20 

Neţádoucí napětí na výstupu  11,33,42 43,44,45 

Opačná polarita na výstupu  12,13,14 21,37,38 

Ztráta - chyba napájení záloţního zdroje  15 5,22 

Ztráta funkce ručního ovládače  26 46, 

Ztráta funkce noţního ovládače  27 23 

Výpadek napětí na rozbočovacích zásuvkách  28 6 

Nemoţnost indikace síťového připojení  16 47 

Chybná indikace určení polohy motorů  31 7 

Ztráta funkce v důsledku přepětí v síti  17 8,39 

Ztráta funkce v důsledku nadproudu 

z lineárních motorů  

18 9 

Ztráta funkce v důsledku nevhodně zvoleného 

jmenovitého zatíţení pojistky  

24,32 57,58 

Záloţní zdroj Vysoký vstupní proud z CB na baterii  19,20 48,53 

Nedobíjení baterie  21 10 

Vnitřní vyzkratování záloţního zdroje  22 12 

Pouţití jiného typu baterie neţ je vhodné  23 59 

Síťový kabel Malý průřez vodiče  3 54 

Nevhodná izolace 1 40 

Konstrukčně nevhodně zvolený kabel a jeho 

odlehčení  

2 49 

Lineární akutátor 

LA34,LA31 

Motor nefunguje  29 11,41,42 

Zvýšená rychlost  43 24 

Sníţená rychlost  40 25 

Motor přejíţdí krajní polohy  34 55 

Samovolný pohyb motoru dolů  41 56 
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Ke stanoveným moţným způsobům vad jsme definovali moţné následky způsobu vad na 

funkci, tak jak je vnímá zákazník (viz. tab. 4). Moţné následky jsou seřazené sestupně od 

nejvíce závaţných a očíslované tak, aby byla zřejmá vazba následku ke způsobu vady. 

Tato čísla byla tedy přiřazena k moţným způsobům vad do tabulky 3. 

 

Tab. 4 (část 1 / 2) Možné následky vad a jejich závažnost 

Číslo Moţné následky vad Závaţnost 

1 Úraz elektrickým proudem 10 

2 Úraz elektrickým proudem 10 

3 Poţár 9 

4 Váţným způsobem ztěţuje a komplikuje práci lékaře, ohroţuje 

bezpečnost pacientky 
 

9 

5 Chybná funkce - Lékař si nemůţe připravit pacientku do polohy, 

kterou potřebuje 
8 

6 Chybná funkce - Lékař si nemůţe připravit pacientku do polohy, 

kterou potřebuje 
8 

7 Selhání funkce - Váţným způsobem ztěţuje práci lékaře 8 

8 Jiný neţ zamýšlený pohyb motoricky poháněných částí 8 

9 Vyřazení el. systémů  GKB z provozu 8 

10 Neúmyslný pohyb motorických částí  8 

11 Při zvýšené U o více neţ 15% dojde ke spálení pojistky, control 

box vyřazen z provozu 
8 

12 Opačný pohyb lineárních motorů-destrukce podpěrných částí křesla 8 

13 Opačný pohyb lineárních motorů neţ zamyšlený na ovladačích 8 

14 Zkrat na baterii vybití baterie 8 

15 Nefunkčnost záloţního zdroje v případě potřeby 8 

16 Neúmyslný pohyb součástí 8 

17 Při zvýšené U o více neţ 15% dojde ke spálení pojistky, control 

box vyřazen z provozu 
8 

18 Spálení pojistky-vyřazení CB z provozu-zásadní omezení uţ.komf. 8 

19 Tlaková destrukce pláště 8 

20 Teplotní deformace baterie 8 

21 Ztráta/omezení funkce motoricky poháněných částí křesla 8 

22 Trvalé poškození baterie 8 

23 Ztráta funkce baterie 8 

24 Při vyšší hodnotě proudu - tepelná destrukce (zkrat na dalších 

částech CB a vyřazení CB z provozu 
8 

25 Ztráta funkce některého z el. Komponentů - zásadní sníţení 

uţivatelského komfortu 
7 

26 Nemoţnost ovládat motoricky poháněné části křesla 7 

27 Nemoţnost ovládat motoricky poháněné části křesla 7 

28 Ztráta funkce rozbočovacích zásuvek a na ně připojených 

medicínských systém 
7 

29 Ztráta uţivatelského komfortu 7 

30 Lékař není schopen určit aktuální uţivatelské nastavení 6 
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31 Nemoţnost načtení předprogramované paměťové funkce  6 

32 Při niţší hodnotě proudu sníţení moţného zatěţovatele křesla - 

sníţení uţivatelského komfortu 
6 

 

33 Při sníţení napětí (U) na výstupu, zpomalení rychlosti lineárního 

motoru - sníţení uţivatelského komfortu 
6 

34 Ztráta předprogramovaných impulzních funkcí 6 

35 Při niţší hodnotě proudu - sníţení moţného zatěţovatele křesla - 

sníţení uţivatelského komfortu 
6 

36 Nemoţnost určit stav připojení ZP k el. síti 5 

37 Nemoţnost určit stav připojení ZP k el. síti 5 

38 Omezení uţivatelského komfortu 5 

39 Nemoţnost určit předprogramovanou impulzní funkci na daného 

lékaře 
5 

40 Sníţení uţivatelského komfortu 5 

41 Ztráta kontroly nad křeslem 5 

42 Při zvýšeném napětí o max. 15% dojde ke zvýšení rychlosti 

lin.motoru 
3 

43 Zvýšené opotřebení kluzných částí řetězového převodu 2 

 

Dle námi upravené tabulky 1 v příloze č. 1 jsme zhodnotili závaţnost následků daných 

způsobů vad, kde  nejvyšší závaţnost, tedy hodnota 10, byla stanovena ve dvou případech, 

hodnota 9 také ve dvou případech. Všechny tyto následky ohroţují váţným způsobem 

zdraví nebo ţivot uţivatelů a následně se bude nutné na ně více zaměřit. Hodnota 8, která 

vypovídá o ztrátě primární funkce se v hodnocení objevila 20 krát. Protoţe se v našem 

případě jedná o návrh a vývoj zdravotnických prostředků, na které jsou kladené náročné 

poţadavky z hlediska národní, evropské legislativy a harmonizovaných norem, je potřeba 

přistupovat k hodnocení potenciálních rizik a nebezpečí z predikcí vyšší míry 

potencionální závaţnosti, neţ  by byla řešena v analýze FMEA v automobilovém 

průmyslu. Na obrázku 10 můţete vidět na výsečovém grafu procentuální výskyt 

jednotlivých úrovní závaţností pro námi vydefinované moţné následky. Popis jednotlivých 

hodnocení závaţnosti je uveden v příloze 1, tab. 1. 

 

Tab. 4 (část 2 / 2) Možné následky vad a jejich závažnost 
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Obr. 10 Procentuální výskyt jednotlivých úrovní závažnosti 

 

Těmto závaţnostem jsme zatím nevěnovali zvláštní pozornost, rozhodující pak bude 

celkové rizikové číslo pro případné doporučení opatření.  

5.4.3 Stanovení moţných příčin vad a pravděpodobnost jejich výskytu 

Poté jsme stručně definovaly moţné příčiny vad. Podle normy ČSN EN 60812 [8] jsem 

zjišťovala, zda náhodou nebyla provedena analýza na dřívější generaci  křesla a jestli se 

návrh některých dílčích montáţních sestav opakuje nebo jsou modifikací  předchozího 

produktu, aby se tak sníţilo úsilí vynaloţené na analýzu FMEA. 

Analýza FMEA u dřívější generaci provedena byla, avšak ve velmi omezeném rozsahu, 

odpovídající tehdejšímu stavu technického poznání. Nová generace gynekologického 

křesla má jinou koncepci a filozofii vyšetřování pacienta a pouţívání obsluhou. Řešení 

konstrukce  je principiálně odlišné. V tabulce 5 je uveden seznam moţných příčin vad, 

který je seřazený sestupně dle nejvyšší pravděpodobnosti výskytu. 

 

Tab. 5 (část 1 / 3) Možné příčiny vad a pravděpodobnost jejich výskytu  

číslo Moţná příčina vady Výskyt 

1 Chybná montáţ v Borcadu 6 

2 Chybná montáţ v Borcadu 6 

3 Chybné lepení ovládače ke krytu u důvodu nedodrţení tech. postupu 

lepení 
6 

4 Chybné zapojení LED panelu do control boxu 6 

5 Výrobní vada 6 
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6 Ztráta funkce CB 6 

7 Přejetí předprogramované polohy halovým snímačem na motoru 6 

8 Kolísavé  napětí v síti 6 

9 Nedodrţování zatěţovatele stanoveného výrobcem el. komponent 6 

10 Porucha CB 6 

11 Nedodrţení zatěţovatele 6 

12 Ukončení ţivotnosti baterie-baterie po expiraci 6 

13 Chybná montáţ v Borcadu 5 

14 Poškození LED při montáţi 5 

15 Koroze kontaktu v důsledku nevhodného skladování 5 

16 Závada na CB 5 

17 Nedodrţení zapojení LED dle schématu 5 

18 Výrobní vada CB 5 

19 Výrobní vada CB 5 

20 Výrobní vada CB 5 

21 Výrobní vada 5 

22 Chyba zapojení baterie a CB do základní desky 5 

23 Chyba na montáţi, nedostatečně zajištěné připojení konektorů 5 

24 Přepětí v síti nad 15% 5 

25 Napětí v síti sníţeno o 15% 5 

26 Výrobní vada na folií noţního ovladače 4 

27 Výrobní vada 4 

28 Vadná dodávka LED diody 4 

29 Zapojení v rozporu se schématem 4 

30 Studený spoj 4 

31 Poškození LED při montáţi 4 

32 Koroze kontaktu v důsledku nevhodného skladování 4 

33 Vadná dodávka LED diody 4 

34 Studený spoj 4 

35 Vada na desce plošného spoje-vadná dodávka 4 

36 Vada na desce plošného spoje-vadná dodávka 4 

37 Výrobní vada 4 

38 Výrobní vada 4 

39 El. Instalace zdravotnického zařízení nesplňuje poţadavky platných norem 4 

40 Přerušení izolace 4 

41 Ztráta napájení 4  

42 Nedodrţení pacientského zatíţení 4 

43 Výrobní vada,chyby v zapojení vinutí transformátoru při změně 

poţadovaného  

U na výstupu(např. z 220V na 110V.) 

 

4 

44 Výrobní vada,chyby v zapojení vinutí transformátoru při změně 

poţadovaného U na výstupu(např. z 220V na 110V.) 
 

4 

45 Výrobní vada,chyby v zapojení vinutí transformátoru při změně 

poţadovaného U na výstupu(např. z 220V na 110V.) 
 

4 

46 Chyba na montáţi - připojení ovládače do nesprávné zdířky 

/destrukce pinů na DIN konektoru 
 

4 

47 Chyba na montáţi - nepřipojený konektor/nedostatečně připojený 

konektor LED diody 
 

3 

Tab. 5 (část 2 / 3) Možné příčiny vad a pravděpodobnost jejich výskytu  
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48 Přepětí na baterii, zkrat 3 

49 Vytrţení kabelu 3 

50 Nevhodně zvolená LED dioda v rozporu s předpisem EN 60601 2 

51 Zapojení v rozporu se schématem 2 

52 Zapojení v rozporu se schématem 2 

53 Přepětí na baterii, zkrat 2 

54 Nevhodně zvolený síťový kabel 2 

55 Selhání funkce halových snímačů 2 

56 Selhání brzdy 2 

57 Pouţití neschváleného a necertifikovaného CB 1 

58 Pouţití neschváleného a necertifikovaného CB 1 

59 Nedodrţení technologického postupu při montáţi 1 

    

Abychom mohli vyhodnotit  pravděpodobný výskyt moţného způsobu vady, bylo nejprve 

třeba upravit tabulku pro hodnocení výskytu z  normy QS9000 podle potřeb firmy, viz. 

příloha 1, tab. 2. Museli jsme brát v potaz počet vyráběného produktu za dané období. 

Zvolili jsme 5ti lete období  a počet vad na námi stanovený počet výrobků v tomto období. 

Nejvyšší známka u tohoto hodnocení byla 6, která patří do průměrně pravděpodobného  

výskytu. Na obrázku 11  můţete vidět v procentech kolik a jaká pravděpodobnost výskytu 

daných vad se nejvíce můţe vyskytnout. Tedy 24% moţných vad se vyskytne jednou za 

 300 vyrobených kusů. Je nutné podotknout, ţe na rozdíl od stupnice závaţnosti není 

stupnice výskytu lineární ani logaritmická. Tudíţ je třeba mít na paměti, ţe výsledné číslo 

RPN po vypočtení a vyhodnocení také není lineární  a je nutné je pouţívat se zvláštní 

opatrností [9]. Popis jednotlivých hodnot výskytu je v příloze 1, tab. 2. 

Aby byly hodnoty výskytu co moţná nejpravděpodobnější, byly  brány v úvahu hlavně 

zkušenosti oddělení reklamací a servisu. 

Jinou barvou jsou označena ta pole, jejichţ moţná příčina vady souvisí spíše s procesní 

FMEA, která do FMEA návrhu vstupuje určitou měrou díky externím dodavatelům, u 

kterých byla FMEA návrhu jiţ aplikována. V naši FMEA návrhu se ale chovají jako ve 

FMEA procesu. V některých případech se jednotlivé FMEA nedají oddělit nebo by to bylo 

pro firmu neefektivní. Systém analýz by se tak stal pro sloţitějším a míň přehledným. 

 

 

Tab. 5 (část 3 / 3) Možné příčiny vad a pravděpodobnost jejich výskytu  
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Obr. 11 Procentuální výskyt jednotlivých hodnocení očekávaného výskytu vad 

5.4.4 Stávající opatření návrhu a odhalitenost 

V další části formuláře jsme vypracovali seznam stávajících preventivních opatření a řízení 

návrhu odhalení, vztahující se k moţným příčinám (viz. tab. 6), kdy vazby k příčinám jsou 

zřejmé ve formuláři FMEA (viz. příloha 4). Tento seznam je také seřazen sestupně podle 

toho jaká je pravděpodobnost odhalení. 

 Řízení návrhu je zaměřeno buď na prevenci (např. zkoušky ţivotnosti a trvanlivosti 

baterie, nákup pouze schváleného typu baterie), nebo na odhalení (např. 100% výstupní 

kontrola, Q test výrobce). Pro rozlišení o jaký typ opatření se jedná, jsme ve formuláři 

FMEA návrhu označili preventivní opatření písmenem ‚P‘ a písmenem ‚O‘ pro 

zaznamenané opatření k odhalení. 

Jako preventivní opatření  firma většinou pouţívala změny v technologických postupech, 

rizikovou analýzu, certifikační procesy a zkoušky daných dílů, upozornění v návodech a 

servisních manuálech, změny konstrukce a také byly pouţity zkoušky ţivotnosti. 

Pro řízení návrhu odhalení se nejvíce pouţívala 100% kontrola u výrobců, statistická 

přejímka ve firmě  BORCAD, s.r.o., mezioperační kontroly, výstupní kontroly a Q testy u 

výrobce. 
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Tab. 6(část 1 / 2) Stávající řízení návrhu odhalení (O) / Stávající opatření pro prevenci (P) 

Stávající řízení návrhu odhalení / Stávající opatření 

pro prevenci 

Odhalitelnost 

(P) definované přednastavení pozice kulisy v uvolňovači brzdy 7 

(P) Upozornění v návodu a  servisním manuálu 6 

(P) Upozornění v návodu a servisním manuálu 6 

(O) MO kontrola 5 

(P) Skladování dle doporučení výrobce el. Komponent 5 

(P) Technolog. Opatření při skladování baterií, upozornění v 

návodu a servisním manuálu 
5 

(P) Technologické opatření při skladování baterií, upozornění v 

návodu a servisním manuálu 
5 

(O) Technolog. Postup montáţe, 100% výstupní kontrola 5 

(O) Technolog. Postup montáţe, 100% výstupní kontrola 5 

(P) Upozornění v návodu a  servisním manuálu, nastavení 

LCC(ţiv.cyklu) baterií a křesla 
5 

(P) upozornění v návodu 5 

(P) pohybové části křesla navrţeny pro vyšší rychlosti, ověřeno 

zkouškou ţivotnosti a trvanlivosti 
5 

(P) proveden upgrade software řídící jednotky 5 

(O) Q-test výrobce, 100% kontrola, (P) zkoušky ţivotnosti 

křesla 
4 

(P) Upozornění v návodu a  servisním manuálu 4 

(P) Upozornění v návodu a  servisním manuálu 4 

(O) ;100% kontrola u výrobce a statistická přejímka v Borcadu 3 

(O) Mezioperační kontrola a 100% výstupní kontrola, (P) 

opatření v TP 
3 

(O) Mezioperační kontrola a 100% výstupní kontrola, opatření v 

TP, (P) speciální technologický postup lepení 
3 

(O) 100 % Výstupní kontrola 3 

(P) Riziková analýza, certifikační proces a zkoušky 3 

(O) 100% kontrola u výrobce a statistická přejímka v Borcadu 3 

(O) 100% kontrola u výrobce a statistická přejímka v Borcadu 3 

(O) 100% kontrola u výrobce a statistická přejímka v Borcadu 3 

(O) 100% kontrola u výrobce a statistická přejímka v Borcadu 3 

(O) 100% kontrola u výrobce a statistická přejímka v Borcadu 3 

(O) Q test u výrobce, 100% výstupní kontrola 3 

(P) Konstrukční opatření 3 

(P) Technolog. Postup montáţe, (O) 100% výstupní kontrola 3 

(P) Upozornění v návodu a  servisním manuálu a na výrobku 3 

(P) Zkouška ţivotnosti a trvanlivosti baterie 3 

(P) Zkouška ţivotnosti a trvanlivosti baterie 3 

(P) zajištění chodu motoru na záloţní baterii 3 
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(P) upozornění v návodu, piktogramy na produktu, zkouška 2,2 

násobek pacientského zatíţení a 4 násobek pacientského zatíţení 
3 

(P) řešení v rámci bezpečnostně-technické prohlídky u 

konečného uţivatele ZP 
3 

(O) Mezioperační kontrola a 100% výstupní kontrola, (P) 

opatření v TP 
2 

(O) Mezioperační kontrola a 100% výstupní kontrola, (P) 

opatření v TP 
2 

(O) Mezioperační kontrola a 100% výstupní kontrola, opatření v 

TP 
2 

(O) Vstupní statistická přejímka, MO kontrola, 100% výstupní 

kontrola 
2 

(O) Vstupní statistická přejímka, MO kontrola, 100% výstupní 

kontrola 
2 

(O) Vstupní statistická přejímka, MO kontrola, 100% výstupní 

kontrola 
2 

(O) Stat. Přejímka, výstupní 100% kontrola 2 

(O) 100%výstupní kontrola a (P) technolog. Postup montáţe 2 

(O) Q test u výrobce, 100% výstupní kontrola 2 

(O) 100%výstupní kontrola a (P)  technolog. Postup montáţe 2 

100%výstupní kontrola a technolog. Postup montáţe 2 

(O) Q test u výrobce, 100% výstupní kontrola 2 

(O) Q test u výrobce, 100% výstupní kontrola, (P) technol. 

Postup montáţe 
2 

(O) Q-test výrobce, 100% kontrola 2 

(O) Q-test výrobce, 100% kontrola 2 

(O) Q-test výrobce, 100% kontrola 2 

(O) 100% výstupní kontrola 2 

(O) 100% výstupní kontrola 2 

(O) 100% výstupní kontrola 2 

(O) Q-test, 100% výstupní kontrola 2 

(P) Návrh izolace a zkoušky dle EN 60601 2 

(P) Návrh izolace a zkoušky dle EN 60601 2 

(P) Návrh síťového kabelu a zkoušky dle EN 60601 2 

(P) Nákup pouze 1 schváleného typu baterie 1 

 

Dle obrázku 12 je zřejmé, ţe u 39% opatření je pravděpodobnost odhalení velmi vysoká, 

coţ je zřejmě následek velmi častého vyuţívání opatření k odhalení jako je 100% výstupní 

kontrola u výrobce a Q test. Popis jednotlivých hodnot odhalení je v příloze 1. tab. 3. 

 

Tab. 6(část 2 / 2) Stávající řízení návrhu odhalení (O) / Stávající opatření pro prevenci (P) 
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Obr. 12 Procentuální výskyt jednotlivých hodnocení pravděpodobnosti odhalení 

 

5.4.5 Návrhy opatření ke zlepšení a výsledky opatření 

V této fázi jsme jiţ měli k dispozici všechny hodnoty kritérií: význam, výskyt, 

odhalitelnost, jejichţ součinem jsme dostali hodnotu rizikového čísla tzv. RPN, díky 

kterému jsme byli schopni určit důleţitost jednotlivých moţných vad, vyvolaných určitou 

příčinou. Jak jiţ bylo dříve zmíněno, jako kritickou hodnotu RPN jsme si zvolili RPN ≥ 

125. S touto hodnotou jsme porovnali všechny výsledky vypočtených  hodnot RPN. Ve 

dvanácti  případech byla hodnota RPN ≥ 125, tudíţ jsme téměř ke všem těmto 

nejrizikovějším vadám navrhli opatření, abychom sníţili RPN pod přijatelnou úroveň, 

termín splnění a odpovědnou osobu za kontrolu provedení daného opatření. 

Většina opatření byla prioritně zaměřena na sníţení pravděpodobnosti výskytu vady, tedy 

zejména na odstranění příčiny vady, či omezení jejího výskytu. 

V příloze č. 5 můţete vidět formulář FMEA, ve kterém jsem vygenerovala pouze ty 

způsoby vad, u kterých hodnota RPN ≥ 125, a následně jsem je seřadila podle stupně 

závaţnosti. Po seřazení bylo moţné si všimnout, ţe největší počet moţných vad, u nichţ 

hodnoty RPN převyšují kritickou mez, se vyskytly u součásti zvané Control box a to 

v osmi případech.  

Control box je řídící jednotka, který zajišťuje ovládání celého křesla. Je nejdůleţitějším 

prvkem elektrické výbavy a zároveň nejvíce exponovaným a choulostivým na moţné vady 
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např. výrobní vada u výrobce, chyba napájení záloţního zdroje, nevhodné limitní 

konstrukce některých součástí CB, pacientského či uţivatelského rozhraní. 

V současné době není moţné nakupovat Control box od jiného výrobce, protoţe  je 

doposud nejlepší co se na trhu nabízí. Proto firma Borcad, s.r.o. začala vyvíjet vlastní 

Control box. 

 

V této práci jsem se rozhodla blíţe rozebrat tři nekritičtější moţné způsoby vad, které měli 

nejvyšší rizikové číslo (viz. tab. 6, 7, 8).   

V tabulce 6 vidíte jaké opatření bylo navrţeno na nejkritičtější způsob vady jejichţ 

původní hodnota RPN = 240. Navrţené opatření bylo provedeno v plném rozsahu, čímţ se 

sníţila hodnota výskytu i odhalitelnosti. Konečná hodnota RPN = 72, coţ uţ je přijatelná 

hodnota.  

Tab. 6 Navrhnuté opatření na možný způsob vady A viz. příloha 5 

Control Box 

Způsob vady Z V O RPN Doporučená opatření Z V O RPN 

Ztráta – chyba 

napájení 

záloţního zdroje 

8 6 5 240 Průběţné dobíjení baterie 

v rámci skladování, baterie 

GKB jsou při expedici 

v rozpojeném stavu, 

zákazník upozorněn na 

nutnost zapojení kontaktů -

sníţení rizika vybití 

v průběhu přepravy a 

skladování. 

8 3 3 72 

 

U následujícího případu v tabulce 7 je navrţené opatření pro stejně kritický moţný způsob 

vady, jelikoţ hodnota RPN je i v tomto případě 240. RPN je stejné z toho důvodu, ţe i dílčí 

ukazatelé mají stejnou hodnotu. Navrţená opatření byla provedena kontrolou a doplněním 

návodu k pouţití č. 100215.  Opatření mělo vliv jak na výskyt, tak na odhalitelnost a 

hodnota RPN se po provedeném opatření  sníţila na 96, čímţ se stala přijatelnou. 
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Tab. 7 Navrhnuté opatření na možný způsob vady B viz. příloha 5 

Záložní zdroj 

Způsob vady Z V O RPN Doporučená opatření Z V O RPN 

Vnitřní 

vyzkratování 

záloţního zdroje 

8 6 5 240 Nutnost provádět pravidelné 

bezpečnostně technické 

kontroly min. 1x ročně dle IEC 

62353 

8 4 3 96 

 

 

Další prvky lineární akutátory LA34 a LA31 mohou v případě nedodrţení zatěţovatele 

přestat fungovat. Přestoţe bylo realizováno navrhnuté opatření, nedošlo ke sníţení hodnoty 

RPN pod kritickou hranici 125. Přes posouzení uţivatelského rozhraní analýzou GAP dle 

ČSN EN 62366:2008, která neklade dodatečné poţadavky na uţivatelské rozhraní, nelze 

zvýšený výskyt moţné vady dostatečným způsobem eliminovat reálně pod úroveň 5, z 

čehoţ vyplývá konečná hodnota vysokého rizikového čísla.  

 

Tab. 8 Navrhnuté opatření na možný způsob vady C viz. příloha 5 

Lineární akutátor LA34, LA31 

Způsob vady Z V O RPN Doporučená opatření Z V O RPN 

Motor 

nefunguje 

7 6 5 210 Na zvedací sloup umístění 

výstraţného piktogramu dle 

ISO 7010-W001 

7 5 5 175 

 

 

U ţádné kritické hodnoty RPN nedošlo po provedených nápravných opatřeních ke sníţení 

ukazatele závaţnosti, protoţe ţádné opatření se netýkalo změny návrhu. 

U vysokých hodnot závaţností, tj. 9-10 jsme zvaţovali, zda je moţno návrhem závaţnost 

zmenšit, ale v našem případě jsme nepřišli na to, jakým způsobem by to bylo moţné.  

U případu H viz. příloha 5, kdy RPN ≥ 125,  tým rozhodl ţádné další opatření nenavrhovat,  

protoţe  i po důkladném upozornění v návodu a na výrobku na nutnost dodrţování 

stanoveného dodrţovatele nelze konečné riziko lidského selhání sníţit pod stanovenou mez 

125, tzn. není moţná technická ani ekonomická proveditelnost. Ve dvou případech (F, J), 
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opatření, za které zodpovídá Ing. Míl, doposud nebyla provedená, jelikoţ výsledky 

provedeného opatření budou známé nejpozději 30. 6. 2010.  

Rizika u prvků, která nebyla zahrnuta do přílohy 5, protoţe RPN < 125, byla označena jako 

zanedbatelná a tým s nimi tedy dále nepracoval. 

5.4.6 Následné činnosti 

Jelikoţ je FMEA ţivý dokument bude Pan Ing. Míl, který je odpovědný za návrh, 

odpovídat za provedení nebo přiměřené zajištění všech doporučených opatření a bude po 

něm dále vyţadováno, aby dokument FMEA odráţel poslední stav návrhu i poslední 

příslušná opatření včetně těch, která se uskuteční po zahájení výroby. 

Bude muset zajistit plnění poţadavků návrhu, přezkoumávání technických výkresů a 

specifikací a následně ověřovat zahrnutí jakýchkoliv změn této dokumentace  do 

dokumentace pro montáţ, výrobu, FMEA návrhu a procesu a v neposlední řadě do plánu 

řízení. 

Revize FMEA bude probíhat minimálně 1 x ročně, nebo v případě zásadní změny výrobku,  

mimořádné události či inovace výrobku. 

Všechny dokumenty jsou v elektronické podobě a jejich archivace bude probíhat 1 x týdně. 

5.5 Vyhodnocení 

Můţeme dojít k závěru, ţe z 12 případů , kdy RPN  ≥ 125 se nám u jednoho nepodařilo 

sníţit RPN pod kritickou úroveň ani po provedeném opatření, v jednom případě nebylo 

efektivní ţádné další opatření navrhovat a ve dvou případech ještě neznáme výsledky 

provedených doporučených opatření. Všechny ostatní riziková čísla se nám při současném 

stavu znalostí podařilo dostat pod kritickou hranici, tudíţ se stala nevýznamná a nebylo jiţ 

třeba zkoumat další moţnosti sníţení rizika. 

Také si lze  všimnout, ţe tato FMEA se neomezila jen na poruchu návrhu součástí, ale 

zahrnuje také poruchy při výrobě a sestavování součástí (Procesní FMEA) a pouţití nebo 

chybné pouţití výrobku koncovým uţivatelem (Aplikační FMEA). 

Jelikoţ se u jednotlivých prvků objevuje více moţných způsobů vad a jejich následků, 

mohlo se stát, ţe jeden moţný způsob vady vyvolal jiný způsob vady s vysokou 

pravděpodobností a velkou závaţností. FMEA uvaţuje způsoby moţných vad nezávisle a 

jednotlivě, proto pouţití FMEA nemuselo být zcela úspěšné. Bylo by na zváţení, zda ji 

doplnit  analýzou stromu poruchových stavů (FTA – Fault Tree Analysis), která je 

způsobilá modelovat vzájemnou závislost rozmanitých způsobů poruch. 
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6. ZÁVĚR 
 

Společnost BORCAD, s.r.o. jako výrobce zdravotnických prostředků musí dle platných 

právních a ostatních předpisů provádět posouzení vztahující se k bezpečnosti 

zdravotnického prostředku včetně přijatelnosti rizik při zohlednění obecně uznané 

současné úrovně poznání, aby mohla stanovit vhodnost ZP, který má být uveden na trh pro 

jeho určené pouţití. Rozhodnutí o pouţití ZP v souvislosti s určitým klinickým postupem 

vyţaduje, aby zbytková rizika byla vyváţena očekávanými přínosy postupu. Taková 

posouzení mají zohledňovat určené pouţití, určený účel funkční charakteristiky, rizika 

spojena se ZP a také rizika a přínosy spojené s klinickým postupem nebo s okolnostmi 

pouţití. Posouzení takovýchto rizik mohou být učiněna pouze kvalifikovanými pracovníky. 

Z tohoto titulu společnost BORCAD, s.r.o. zavádí, dokumentuje a udrţuje během celého 

ţivotního cyklu ZP nepřetrţitý proces umoţňující identifikaci nebezpečí spojených se ZP, 

odhad a hodnocení souvisejících rizik, kontrolu těchto rizik a monitorování účinnosti 

těchto kontrol.  

Ke stavu zahájení této diplomové práce společnost BORCAD, s.r.o. vyuţívala pro analýzu 

návrhu a hodnocení rizika pouze oponentur, které probíhaly formou brainstormingu 

v různých etapách vývoje. Nevýhodou těchto oponentur byl nejednotný časový rámec, 

obtíţná vyhodnotitelnost splnění připomínek oponentur, nejednotná forma vstupních dat, 

nejasná struktura vedení oponentury a obtíţná prokazatelnost naplnění litery právních a 

ostatních předpisů před dozorovým orgánem. Z toho titulu se jako vhodná technika řízení 

rizika v etapách návrhu a vývoje jevila FMEA návrhu, kterou se systematicky zjišťuje 

moţné způsoby vad, jejich následky a příčiny. 

Díky pouţití FMEA návrhu  byly zajištěny všechny potřebné právní a ostatní přepisy, 

ověřila se bezpečnost a pouţitelnost navrţených elektrických komponent, a nastal tak 

impuls pro zahájení inovace a vývoje nového produktu, tzv. control boxu. Došlo k ocenění 

reálné míry nebezpečí pro pacienty a uţivatelé a vznikl významný zdroj databáze 

potenciálních chyb a nebezpečí. Dále byl nastaven systém práce s dodavateli, jako jsou 

podmínky výběru, vstupní audit, nastavení podmínek pro přejímky vzorků a nastavení 

kontrolních mechanismů u dodavatelů. Po realizovaných opatřeních byly vytvořeny nové 

zkušební standardy pro návrh a vývoj produktu. 

Celkově došlo k zajištění kontinuální a opakovatelné kvality v rámci sériové produkce  a 

díky včasnému vyhledání moţných chyb a závad firma BORCAD, s.r.o. zredukuje moţné 

náklady v post vývojové fázi. 
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Příloha č. 1 

 

Kritéria hodnocení závaţnosti, výskytu a odhalitelnosti 

 

Tab. 1 Hodnocení závažnosti vady při FMEA návrhu výrobku 

Důsledek Kritéria: 

Závaţnost důsledku ve vztahu k produktu 

Známka 

hodnocení 

Nesplnění 

bezpečnostních 

poţadavků 

a/nebo 

poţadavků 

předpisů 

Moţný způsob poruchy, který bez varování ovlivňuje 

bezpečný provoz zdravotnického prostředku a/nebo 

znamená nesoulad s právními předpisy . 

10 

Moţný způsob poruchy, který  s varováním ovlivňuje 

bezpečný provoz zdravotnického prostředku a/nebo 

znamená nesoulad s právními předpisy . 

9 

Ztráta nebo 

zhoršení 

primární funkce 

Ztráta primární funkce (zdravotnické zařízení je 

nefunkční, neovlivňuje bezpečný provoz zdravotnického 

zařízení). 

8 

Zhoršení primární funkce (zdravotnické zařízení je 

funkční, avšak při sníţeném výkonu). 

7 

Ztráta nebo 

zhoršení 

sekundární 

funkce 

Ztráta sekundární funkce (zdravotnické zařízení je 

funkční, ale funkce zajišťující pohodu/pohodlí nejsou 

funkční). 

6 

Zhoršení sekundární funkce (zdravotnické zařízení je 

funkční, ale funkce zajišťující pohodu/pohodlí jsou na 

niţší úrovni výkonu). 

5 

Nepříjemnost Vzhled nebo hluk, zdravotnické zařízení je funkční, 

objekt není ve shodě a všimla si toho většina zákazníků 

(>75%). 

4 

Vzhled nebo hluk, zdravotnické zařízení je funkční, 

objekt není ve shodě a všimlo si toho hodně zákazníků 

(50%). 

3 

Vzhled nebo hluk, zdravotnické zařízení je funkční, 

objekt není ve shodě a všimli si toho hodně nároční 

zákazníci (<25%). 

2 

 

Ţádný důsledek Ţádný znatelný důsledek. 1 
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Tab.2 Hodnocení očekávaného výskytu vady při FMEA návrhu výrobku 

Pravděpo

-dobnost 

poruchy 

Projektovaná doba ţivota / bezporuchovost objektu  

Počet případů  

na počet 

objektů během 

5 let 

Ho

dno

cení 

Velmi 

velká 

Nová technologie/nový návrh produktu bez historie  1 z 10 10 

Porucha je v případě nového návrhu produktu, nového 

pouţití nebo změny při pracovním cyklu nevyhnutelná. 
1 z 25 9 

Velká 

Porucha je v případě nového návrhu produktu, nového 

pouţití nebo změny při pracovním cyklu pravděpodobná. 
1 z 50 8 

Porucha je v případě nového návrhu produktu, nového 

pouţití nebo změny při pracovním cyklu nejistá. 
1 ze 100 7 

Střední 

Četné poruchy spojované s podobnými návrhy nebo při 

simulaci a zkoušení návrhu produktu. 
1 z 300 6 

Náhodné poruchy spojované s podobnými návrhy nebo 

při simulaci a zkoušení návrhu produktu. 
1 z 500 5 

Ojedinělé poruchy spojované s podobnými návrhy nebo 

při simulaci a zkoušení návrhu produktu. 
1 z 1000 4 

Malá 

Pouze ojedinělé poruchy spojované s téměř identickým 

návrhem nebo při simulaci a zkoušení návrhu produktu. 
1 z 1500 3 

Ţádné zjištěné poruchy spojované s téměř identickým 

návrhem nebo při simulaci a zkoušení návrhu produktu. 
1 z 3000 2 

Velmi 

malá 
Porucha je eliminována nástroji řízení prevence 

Porucha je 

eliminována 

nástroji řízení 

prevence 

1 
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Tab. 3 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení 

Moţnost detekce 
Pravděpodobnost odhalení nástrojem řízení 

návrhu produktu 

Hod

noc

ení 

Pravděpodobnost 

odhalení 

Ţádná moţnost 

detekce 

Ţádný nástroj řízení stávajícího návrhu produktu;nelze 

odhalit nebo není analyzováno. 
10 Téměř nemoţná 

V ţádné etapě není 

pravděpodobná 

moţnost detekce 

Analýza návrhu produktu/nástroje řízení detekce mají 

slabou detekční způsobilost; virtuální analýza (např. 

CAE, FEA atd.) není v korelaci s očekávanými 

skutečnými provozními podmínkami. 

9 
 

Velmi mizivá 

Po zmrazení návrhu 

produktu a po 

zahájení (zkoušek) 

Ověřování/validace produktu po zmrazení návrhu 

produktu a před zahájením zkoušení vyhověl/ 

nevyhověl (zkoušení subsystému nebo  systému 

 s přejímacími kritérii, např. jízda a jízdní vlastnosti, 

hodnocení expedice atd.). 

8 

 

 

Mizivá 

Ověřování/validace produktu po zmrazení návrhu 

produktu a před zahájením zkoušek do poruchy  

(zkoušení  subsystému nebo systému aţ do výskytu 

poruchy, zkoušení interakcí systému atd.).  

7 
 

Velmi malá 

Ověřování/validace produktu po zmrazení návrhu 

produktu a před zahájením zkoušek na zhoršování 

vlastností (zkoušení subsystému nebo systému po 

zkoušce ţivotnosti, např. funkční zkouška). 

6 
 

Malá 

Před zmrazením 

návrhu produktu 

Validace produktu (zkoušení bezporuchovosti, 

vývojové nebo validační testy) před zmrazením 

návrhu produktu s vyuţitím zkoušení  

vyhověl/nevyhověl (např. přejímací kritéria pro 

výkonnost, funkční zkoušky atd.).  

5 
 

Střední 

Validace produktu (zkoušení bezporuchovosti, 

vývojové nebo validační testy) před zmrazením 

návrhu produktu s vyuţitím zkoušky do poruchy  

(např. dokud nedojde k netěsnosti, deformaci, trhlinám 

atd.). 

4 
 

Středně velká 

Validace produktu (zkoušení bezporuchovosti, 

vývojové nebo validační testy) před zmrazením 

návrhu produktu s vyuţitím zkoušek na zhoršování 

vlastností (např. datové trendy, hodnoty před/po atd.). 

3 
 

Velká 

Virtuální analýza - 

korelovaná  

Analýza návrhu produktu / nástroje řízení detekce 

mají silnou detekční způsobilost. Virtuální analýza 

(např. CAE, FEA atd. m je před zmrazením návrhu 

produktu v pevném vztahu se skutečnými nebo 

očekávanými provozními podmínkami. 

2 

 

 

Velmi velká 

Detekci nelze 

pouţít; prevence 

poruchy 

Příčina poruchy nebo způsob poruchy nemohou nastat, 

protoţe se jim ve velké míře předchází formou řešení 

návrhu produktu (např. osvědčené návrhové 

podmínky, nejlepší praktiky nebo běţné materiály 

atd.). 

1 
 

Téměř jistá 
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Příloha č. 2 

Projektový list KC 01/03 
         

               
Kritický cíl :  FMEA návrhu GKB 

Omezující podmínky : Časová náročnost a 
zaneprázdněnost týmu 

Prostředky řešení 
:  

Konzultace, samostudium, odborné semináře, braimstorming 

Doba ukončení :  31.3.2010 Cílová hodnota: U všech nalezených vad nepřesáhne RPN hodnotu 125 po provedených opatřeních. 

Majitel KC :  Veronika Kolesová   100%  navržených opatření bude provedeno ve stanoveném termínu. 

Tým :  
Ing. Petr Mil, Ing. Bronislav Siuda, Tomáš Veselý, Ing. Jiří Huvar, MuDr. Ondřej Šimetka, Ing. Michal Seltenreich, Daniel 
Kudláček, Veronika Kolesová 

            

              

Poř.č. Co Kontrolní bod 
Termí

n 
Vyhodnocen

í 
Dílčí 

vlastník 
Členové týmu 

Změna 
termínů 

1. 
Stanovení týmu a moderátora, pozvání, 
příprava dokumentů,  

Projektový list 2.11.09 Splněno D.Kudláček V. Kolesová             

2. 

Seznámení se s návrhem GKB, plánování 
analýzy FMEA, definování zákazníka, 
stanovení účelu a cílu analýzy FMEA 
stanovení pozorované systémové struktury - 
blokové schéma 

plán FMEA 9.11.09 Splněno 
D. 

Kudláček 
V. Kolesová P.Mil 

 B. 
Siud
a 

T. Veselý 

 

  

3. 
Samotné provedení analýzy FMEA - 
nalezení možných vad s vysokým rizikovým 
číslem 

Formulář FMEA 29.1.10 Splněno V.Kolesová D. Kudláček 
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Příloha č. 3 

 

KONSTRUKČNÍ VÝKRES ELEKTRICKÉ VÝBAVY 

 

 
 

Obr. 1 (část 1 / 2) Konstrukční výkres elektrické výbavy 

 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. 1 (část 2 / 2) Konstrukční výkres elektrické výbavy
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Příloha č. 5 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


