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Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování BP 5. Textová část BP 
2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 6. Seznam použité literatury 
3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 7. Přílohy 
4. Obsah BP  
 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. Za 
titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“. 

 

ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 
V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 4) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 5)  
Textová část BP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP; 
• Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
• Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 7). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
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vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 

ad 6) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

 

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  
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Abstrakt 
 Bakalářská práce se zabývá jednou z oblastí managementu kvality, kterou je 

plánování kvality. Plánování kvality, za pomoci řady metod a nástrojů, se významnou měrou 

podílí na výsledné kvalitě produktů a procesů. Práce popisuje současný stav využívání 

metod plánování kvality společností Ing. Vít Škrobánek - CARGO design a cílem bylo přiblížit 

této společnosti možnosti využití vhodných metod plánování kvality v jejich podmínkách při 

návrhu a vývoji produktu a procesu jeho realizace. Metoda, které tato práce věnuje největší 

pozornost, je metoda FMEA. Pomocí ní se analyzoval proces výroby výsuvu na užitkové 

nástavbě za účelem detekce možných neshod v procesu a navrhla se preventivní opatření 

vedoucí ke zlepšení procesu výroby. 

Klíčová slova 
 Kvalita, plánování kvality, FMEA, analýza, proces, produkt, metody a nástroje 

  

 

 

Abstract 
The Bachelor thesis is concerned with quality planning, which is one of the quality 

management fields. Quality planning plays an important role in the final quality of products 

and processes, along with a number of methods and tools that are being used. Thesis 

describes current state of using quality planning methods in Ing. Vít Škrobánek – CARGO 

design company and its objective was to inform the company about the possibilities of using 

suitable methods, fitted to their conditions, during the design and development of products as 

well as during its process of realization. The thesis is mainly concerned with the FMEA 

method. The process of producing extensible frame on utility semi-trailer body was analyzed 

by this method. The goal of this analysis was to detect potential nonconformities in the 

producing process and to propose preventive actions which would lead to improvement of 

this realization process. 

Key words 
 Quality, quality planning, FMEA, analysis, process, product, methods and tools 
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Úvod 

 V dnešním silně konkurenčním světě je potřeba, aby firma nabízela něco navíc oproti 

svým konkurentům. Pro zajištění dlouhé životnosti firmy je toto velice významný faktor. 

Jedním z prostředků, jak si vytvořit konkurenční výhodu, je zajištění dostatečně vysoké 

kvality svých výrobků.  

 V minulosti se firmy zabývaly otázkou kvality svých výrobků ve fázi samotné výroby. 

Dnes se již od tohoto modelu upouští a organizace přecházejí s řešením kvality stále častěji 

do předvýrobních etap. Právě v těchto etapách se ve velké míře rozhoduje o finální kvalitě 

výrobku. Plánování kvality, které se realizuje především v předvýrobních etapách, s sebou 

přináší zvýšení kvality výrobků, slouží jako prevence, kdy se neshody odhalují zpravidla 

dříve, než mohou nastat, a v neposlední řadě je plánování kvality ekonomicky výhodnější. 

Náklady na plánování kvality jsou několikanásobně nižší než náklady na odstraňování 

neshod ve fázi samotné výroby. Nejednu výhodu z předchozího výčtu zákazník ocení. 

Zejména zákazník totiž rozhoduje o přežití firmy, tudíž firmy usilují o zajištění spokojenosti a 

loajality zákazníka.  

 V této bakalářské práci jde zejména o možnosti uplatnění metod plánování kvality 

v podmínkách dané společnosti s praktickou aplikací metody FMEA procesu. Právě metoda 

FMEA je jednou z metod plánování kvality využívanou v rámci prevence ve fázích návrhu a 

vývoje. FMEA procesu je metoda, která umožní identifikovat možné vady, jejich následky a 

příčiny. Na těchto základech se poté rozhodne o preventivních opatřeních, která sníží 

pravděpodobnost výskytu vadného výrobku.  
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1 Rozbor problematiky plánování kvality 

 Dříve než se dostaneme k samotné oblasti plánování kvality, je zapotřebí rozebrat 

základní pojmy z oblasti kvality. 

 

Kvalita 
 Slovo „kvalita“ (latinský původ), jehož synonymem je i slovo „jakost“, se objevovalo už 

v jazycích používaných lidstvem před naším letopočtem. Za zmínku stojí, jak tento pojem 

vymezovali někteří odborníci v oblasti kvality [1]: 

Juran: „Jakost je způsobilost k užití.“ 

 Crosby: „Jakost je shoda s požadavky.“ 

 Feigenbaum: „Jakost je to, co za ni považuje zákazník.“ 

 

Definic pojmu kvalita je celá řada a ani nejnovější slovník kvality zpracovaný 

Americkou společností pro jakost (ASQ – American Society for Quality) neuvádí jedinou 

platnou definici tohoto pojmu [1]. 

 Za oficiální definici se považuje definice z normy ČSN EN ISO 9000:2006 [2], která 

říká, že kvalita (jakost) je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“.  

Stupeň zde znamená měřitelnou kategorii kvality, jejíž úroveň jsme schopni rozlišit. 

Požadavky jsou obvykle dány kombinací požadavků externích zákazníků (tzn. jejich potřeb a 

očekávání), dalších zainteresovaných stran a legislativy. Výraz „inherentní charakteristika“ 

patří takovému znaku výrobku, služby apod., který je pro daný produkt typický (např. výkon 

pro motor apod.) [1]. 

 

Management kvality 
 Norma ČSN EN ISO 9000:2006 definuje management kvality jako koordinované 

činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče kvality [2]. Těchto činností je celá řada 

a je možné je členit do čtyř hlavních souborů (viz obr. 1.1). 

 Plánování kvality je soubor procesů, jejichž úlohou je stanovit, čeho organizace hodlá 

v budoucnu v oblasti kvality dosáhnout a jakými metodami a zdroji tyto plány naplní. Při 

řízení kvality jde o samotné řízení výroby, řízení měřících zařízení, nakupování apod. 

Nejdůležitějšími činnostmi při prokazování kvality jsou všechny aktivity ověřování a 

posuzování shody, včetně provádění auditů. Zlepšováním kvality se pak chápou činnosti, 

které vedou k dosažení nové, vyšší úrovně kvality při uspokojování požadavků [1]. 
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Obr. 1.1 Soubory procesů managementu kvality dle [1, 2] 

 

Systémy managementu kvality 
 Jednotlivé soubory procesů a činností managementu kvality musí být koordinovány a 

harmonizovány v rámci tzv. systému managementu kvality. Jde o systém managementu pro 

vedení a řízení organizace pokud se týče kvality [3]. Systém managementu kvality můžeme 

chápat jako soubor vzájemně souvisejících prvků (tj. procesy, lidi, materiály, informace i 

zařízení), který je součástí celkového systému řízení organizací, a který má garantovat 

maximální spokojenost a loajalitu zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů [1]. 

1.1 Plánování kvality 

 Plánování kvality stručně charakterizoval J. M. Juran jako „proces formování cílů 

jakosti a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů“ [4]. Plánování kvality slouží jako 

prostředek pro dosažení potřebné kvality výrobků a také jako prevence neshod. Používá se 

v průběhu vývoje nových výrobků nebo procesů, před jejich změnami nebo jako odezva na 

zjištěné nedostatky v kvalitě výrobků nebo procesů. Stanovené cíle by měly být měřitelné, 

dosažitelné, srozumitelné, optimalizující celkový výsledek a ekonomické [5]. 

 Plánování kvality je strukturovaný proces návrhu a vývoje produktu (výrobku i služeb), 

který bude zajišťovat plnění potřeb a požadavků zákazníka skrze výsledný produkt. Aby byl 

navržen a vyroben specifický produkt, je zapotřebí vhodně propojit metody a nástroje 
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plánování kvality s technologickými nástroji. Použití procesů, metod a nástrojů plánování 

kvality není jen o zajištění maximálního plnění technických znaků kvality produktu, ale 

zejména o zajištění splnění požadavků zákazníka, který si výsledný produkt zakoupí a bude 

využívat [4]. 

1.2 Význam plánování kvality 

 V současném vývoji v oblasti kvality neustále narůstá význam plánování kvality a také 

ve značné míře rozhoduje o konkurenceschopnosti firem. Značná část aktivit plánování 

kvality se realizuje v předvýrobních etapách. Právě předvýrobní etapy jsou hlavními oblastmi, 

kde se až z osmdesáti procent rozhoduje o výsledné kvalitě produktu [5]. 

 Vyskytují se zde dva směry, které souvisí se zvyšováním významu plánování kvality. 

První je přechod od strategie detekce ke strategii prevence. Detekce je zaměřena na 

následnou kontrolu produktu, čímž se má zajistit, aby se k zákazníkovi nedostaly neshodné 

produkty. Výhodnější je však využití prevence, kterou zajistíme, aby neshodné produkty 

vůbec nevznikaly. Druhým směrem je přechod od zabezpečování kvality „on-line“ na „off-

line“. Tím se myslí posun péče o kvalitu z fáze výroby do fáze návrhu [5]. 

V předvýrobních etapách se vyskytuje mnohem více neshod než ve fázi realizace. 

Intenzita odstraňování těchto neshod je však neustále v předvýrobních etapách velice malá 

(viz obr. 1.2). 

 
Obr. 1.2 Časový nesoulad mezi vznikem chyb a stávajícím přístupem k jejich 

odstraňování [5] 

 

Plánování kvality tedy rozhoduje o spokojenosti zákazníka, předchází vzniku neshod 

v předvýrobních etapách, ale také ovlivňuje ekonomické hledisko. Platí, že čím dřív se 
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během životního cyklu výrobku podaří vzniklé neshody odhalit, tím nižší jsou potřebné výdaje 

na jejich odstranění [1, 5]. 

1.3 Metody plánování kvality 

 Většina aktivit plánování kvality je spojena se specifickými metodami a nástroji. Tyto 

metody a nástroje přispívají k vyšší kvalitě výrobků a procesů společnosti a ovlivňují tak 

pozitivně jméno a pověst společnosti. Existuje celá řada metod plánování kvality a jejich 

možný výčet je [5]: 

• Metoda QFD; 

• Přezkoumání návrhu; 

• FMEA návrhu výrobku; 

• FMEA procesu; 

• Analýza stromu poruchových stavů; 

• Hodnocení způsobilosti procesů; 

• Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení; 

• Hodnocení způsobilosti systémů měření; 

• Afinitní diagram; 

• Diagram vzájemných vztahů; 

• Systematický diagram; 

• Maticový diagram; 

• Analýza údajů v matici; 

• Diagram PDPC; 

• Síťový graf; 

• Vývojový diagram; 

• Diagram příčin a následků; 

• Formulář pro sběr údajů; 

• Paretův diagram; 

• Histogram; 

• Bodový diagram; 

• Regulační diagram. 
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2 Profil společnosti Ing. Vít Škrobánek – CARGO design 

 V roce 1993, 1. února byla založena firma fyzické osoby Ing. Vít Škrobánek 

s obchodním jménem Ing. Vít Škrobánek - CARGO design se sídlem v Opavě na výrobu a 

úpravy motorových vozidel. 

Zpočátku byla hlavní činností montáž jednoduchých autodoplňků, přepážek do vozu 

FURGON pro automobilky RENAULT, FORD, MERCEDES. Postupně byly ze strany 

zákazníků kladeny stále větší požadavky na variabilitu vozů a vyšší užitné vlastnosti. Pro 

firmu jsou veškeré automobily brány pouze jako polotovary, neboť vozy přicházející k nim 

jsou následně opatřeny novými a mnohdy chybějícími požadovanými prvky pro přepravu 

nákladů, osob, zvířat [6]. 

 

 

 
Obr. 2.1 Logo společnosti 

 

 

Systém managementu kvality společnosti je založen na bázi norem ISO. Firma je 

držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2001. Společnost má zaveden a certifikován systém 

managementu kvality od roku 2005 a je zastřešován představitelem vedení pro kvalitu. 

2.1 Výrobní program 

V současné době je společnost schopna nabízet uživatelům kompletně připravené 

vozy na špičkové úrovni. Hlavní zaměření firmy se přesunulo z jednoduchých úprav vozidel 

na výrobu a úpravy nástaveb na užitková a motorová vozidla. Okruh klientů zasahuje jak do 

oblasti dopravy, tak do činností, kde je doprava jednou částí a druhou je vlastnost nástavby 

nebo upraveného ložného prostoru pro práci. Společnost vyrábí a nabízí variabilní nástavby 

pro téměř libovolně zvolené podvozky [6]. 

Z výrobního programu lze zmínit přestavby na chladírenské a mrazírenské provedení 

skříňových nástaveb, tepelné izolace do vozidel s aplikací chladící transportní techniky 
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Thermo King a Carrier Transicold (jejichž mají zastoupení). Dále vyrábí malé, střední a velké 

valníkové nástavby včetně hydraulických nakládacích plošin, velké kamionové nástavby, 

odtahové a havarijní vozy se speciálními vlastnostmi pro úzký okruh uživatelů [6].  

V mnoha případech se jedná o zcela specifickou stavební a konstrukční činnost, 

neboť do firmy je dovezeno vozidlo v provedení chassis assemblage (vozidlo má pouze 

podvozek, hnací agregáty a kabinu) a poté dochází ke kompletní přestavbě kabiny řidiče, 

kdy ji například prodlužují o požadovaný rozměr přesně dle homologačních předpisů 

stanovených EHK - OSN. Do takto prodloužené kabiny se vyrábí prostor pro odpočinek 

posádky, odkládací prostory na nářadí, potraviny a osobní věci posádek vozů. Na přání je 

montováno rádiospojení, klimatizace, nezávislá topení, navigace, couvací kamery, kompletní 

vnitřní přečalounění interiéru apod. Dále vyrábí na tyto vozy ochranné obloukové rampy, 

aerodynamické kryty, výstražné optické velkoplošné majáky, ochranné nájezdové rampy a 

odtlačovací čela, podjezdové zábrany apod. Vyrábí se zde ložné plochy včetně nájezdových 

lyžin, ramp a můstků, zabezpečovacích ok pro přepravu nákladů, el. navijáky, tažné zařízení 

vyráběné podle normy EUR 1 - ISO 50 [6]. 

Po spuštění výroby v novém výrobním prostoru je prováděna kompletní servisní a 

montážní činnost veškeré klimatizační mobilní techniky, servis a montáž zvedací a nakládací 

techniky (DHOLANDIA, Bar a Hubfix). Rovněž je realizována montáž francouzských 

licenčních skříní Lambert [6]. 

 Oblast výroby, kterou společnost vyniká nad konkurencí, je stavba speciálních a 

konferenčních vozidel pro rozmanitou škálu zákazníků. Za zmínku stojí především návěsy 

sloužící jako zázemí závodních týmů, které zároveň slouží pro transport závodních vozidel. 

Dále například nástavby na chassis vozidlech, přívěsech či návěsech, které slouží jako 

mobilní výstavní stánky, mobilní dílny, expediční a obytná vozidla, odtahová vozidla a vleky, 

přenosové a doprovodné vozy, přeprava dobytka, mobilní pódia, či dokonce mobilní ordinace 

a pancéřová vozidla. Oblast produktů také zasahuje do armádního sektoru a dalších státních 

institucí. Firma dále nabízí návrhy designu exteriéru i interiéru nástaveb. 

2.2 Současný stav využívání metod plánování kvality 

 V současné době firma využívá metody plánování kvality velmi zřídka. Jedná se 

především o přezkoumání návrhu a o metody ze skupiny sedmi základních nástrojů. Mezi 

nimi určitě nechybí formuláře pro sběr údajů a ojediněle se pracuje s vývojovými diagramy. 

Z ostatních metod firma nevyužívá žádnou.  

Společnost necítí potřebu nějakou novou metodu zavádět a není ani tlak ze strany 

dodavatelů či zákazníků na zavedení některé z nich. V této oblasti podnikání je fáze návrhu 

a vývoje velice dynamická a hodně variabilní a tudíž některé metody nemá smysl používat, 
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protože by nesplnily svůj účel. Konečný stav výrobku se diskutuje se zákazníkem do 

poslední chvíle a to i ve fázi samotné výroby. A také díky kusové výrobě, která je pro tuto 

společnost charakteristická, by zde celá řada metod nenalezla efektivní využití. 

Ze strany společnosti vznikl zájem o zavedení metody FMEA procesu výroby. V této 

oblasti cítí společnost jisté nedostatky, které by ráda odstranila a zlepšila tak nejen samotný 

proces výroby, ale zvýšila by tak také celkovou kvalitu organizace, což by vedlo ke zvýšení 

poptávky po jejích výrobcích a samozřejmě také k dalším důsledkům. V rámci této práce se 

provede analýza procesu výroby stanoveného dílčího procesu výroby nástavby a pomocí 

metody FMEA se určí hlavní příčiny možných vznikajících problémů a navrhnou se příslušná 

preventivní opatření pro zlepšení kvality procesu výroby a také samotného výrobku. 
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3 Možnosti uplatnění metod a nástrojů plánování kvality 
v podmínkách společnosti 

 V oblasti plánování kvality existuje celá řada metod. Některé z nich jsou (např. 

v požadavcích na dodavatele v oblasti automobilového průmyslu) přímo vyžadovány, jiné 

jsou zase vhodným pomocníkem pro efektivní plánování kvality. 

3.1 Metoda QFD (Quality Function Deployment) 

 Metoda QFD je založena na principu maticového diagramu. Umožňuje transformovat 

potřeby a požadavky zákazníků do konkrétních znaků kvality navrhovaného výrobku, jeho 

dílů nebo procesu jeho realizace. Metoda je založena na týmové práci pracovníků z různých 

odborných útvarů organizace, zapojených do vývoje výrobku [5].  

 

V podmínkách společnosti by se metoda QFD mohla uplatnit. Ve fázi návrhu a vývoje 

výrobku by se pak tato metoda stala dobrým rádcem, orientovaným na požadavky 

zákazníka. V současné době její zavedení není aktuální, ale v budoucnu by se mohla stát 

pravidelným členem předvýrobních etap výrobků společnosti s cílem efektivního plnění 

požadavků a maximálního uspokojování potřeb zákazníků. Její využití by se dalo také využít 

pro inovativní procesy stávajících výrobků. 

 

 Příklad výhod, které plynou z používání metody QFD [5]: 

• orientace na zákazníka; 

• vytváření báze informací pro zdokonalené plánování kvality; 

• méně konstrukčních a technologických změn; 

• zkrácení doby vývoje; 

• dřívější identifikace rizikových oblastí a konfliktních znaků kvality; 

• nižší náklady na vývoj a na výrobu nových výrobků; 

• vytváření databáze znalostí; 

• lepší komunikace, spolupráce mezi odbornými útvary. 

Existují tři typy přístupů metody QFD, které se mohou uplatnit při její aplikaci. Jsou 

jimi čtyřmaticový přístup, „dům jakosti“ a přístup, který využívá 30 maticových diagramů, tzv. 

matice matic. 

Čtyřmaticový přístup byl zaveden ve firmě Ford a příslušné maticové diagramy se 

zaměřují na plánování výrobku, plánování dílů, plánování procesů a na plánování výroby. 
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Jednotlivé matice na sebe navazují a následný maticový diagram vždy využívá informace 

předcházejícího. První z maticových diagramů je tzv. „dům jakosti“, který se v praxi často 

využívá v upravené formě jako samostatný nástroj pro transformaci požadavků zákazníka do 

základních technických parametrů výrobku [5]. 

 Existují dvě varianty „domu jakosti“. Základní (viz obr. 3.1) a zdokonalená varianta. 

„Domu jakosti“ se využívá při transformaci požadavků zákazníka do technických parametrů 

výrobku.  

 

 
Obr. 3.1 Tvar základní varianty „domu jakosti“ 

 

 
Základní varianta „domu jakosti“ je kombinovaný maticový diagram, který se tvoří 

pomocí těchto kroků [5]:  

1) sestavení týmu; 

2) identifikace požadavků zákazníka; 

3) stanovení rozdílné závažnosti jednotlivých požadavků zákazníků pomocí bodového 

hodnocení (1 - nejnižší, 5 - nejvážnější); 

4) srovnání schopností plnění jednotlivých požadavků zákazníka vlastní organizací 

s konkurencí (1 - nejhorší, 5 - nejlepší); 
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5) identifikace měřitelných parametrů (znaků) kvality; 

6) přezkoumání vzájemných vztahů mezi požadavky a znaky kvality navrhovaného 

výrobku a určení jejich závislosti. Jsou 4 úrovně závislosti: silný, průměrný, slabý, 

žádný; 

7) porovnání znaků kvality s konkurencí (1 - nejhorší, 5 - nejlepší); 

8) analýza vzájemných vztahů jednotlivých znaků kvality navrhovaného výrobku ve 

„střeše domu jakosti“. Možné hodnocení: pozitivní vztah – (++)silný, (+)slabý; 

negativní vztah – (- -)silný, (-)slabý; 

9) na základě všech informací navrhnutí vhodných cílových hodnot znaků kvality. 

 

Zdokonalená varianta „domu jakosti“ je založena na stejném postupu jako základní 

varianta, je však vylepšená o kvantitativní vyhodnocení důležitosti jednotlivých znaků kvality. 

Míra závislosti mezi požadavky a znaky kvality se zde vyjadřuje bodovým hodnocením (1 - 

slabá závislost, 3 - průměrná, 9 - silná). Při jednodušším přístupu se v buňkách počítají 

hodnoty součinů příslušného bodového hodnocení s hodnotou váhy požadavku. Hodnoty 

těchto součinů se ve sloupcích odpovídajících jednotlivým znakům kvality sečtou a 

stanovené součty, resp. jejich relativní hodnoty, se použijí jako míra důležitosti jednotlivých 

znaků kvality. Postup kvantitativního vyhodnocení lze dále vylepšit podrobnějším 

hodnocením váhy požadavků zákazníků, ve kterém se zohledňuje potřeba aktivit zlepšování 

plnění jednotlivých požadavků a vliv splnění požadavků na prodejnost výrobku [5]. 

„Matice matic“ jde více do hloubky a je vhodnou variantou zejména u projektů, které 

vyžadují detailnější pochopení všech aspektů zpracovávaného návrhu. Není nutné při 

každém uplatnění metody QFD použít všech 30 aplikací. Podle konkrétní situace je potřeba 

cíleně vybrat vhodné aplikace přímo spojené s řešenou problematikou [5]. 

 

3.2 Přezkoumání návrhu (Design Review) 

 Přezkoumání návrhu představuje podle ČSN EN ISO 9000:2006 činnosti prováděné 

pro stanovení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti návrhu k dosažení stanovených cílů [2]. 

Přezkoumání návrhu by mělo probíhat v týmu a mělo by identifikovat problémy v návrhu, 

navrhovat nápravná a preventivní opatření pro jejich odstranění tak, aby návrh maximálně 

plnil požadavky zákazníka. Náklady na přezkoumání jsou zlomkem nákladů na odstranění 

neshod objevených až ve fázi výroby [5]. 
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 Organizace do jisté míry provádí přezkoumání návrhu, avšak má své nedostatky. 

V budoucnu by nebylo špatné se na tuto metodu zaměřit, aktualizovat stávající využití 

metody a přezkoumání návrhu v rámci fáze návrhu a vývoje zdokonalit. Vhodně zavést 

spolupráci přezkoumání s ověřováním a validací návrhu a vývoje, a ve vhodných etapách 

toto provádět. 

 

 Podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 [7] organizace musí ve vhodných etapách 

návrhu a vývoje provádět přezkoumání návrhu. Přezkoumání návrhu probíhá v týmu, má 

oficiální průběh, nezávislé a objektivní členy. Analyzují se všechna důležitá hlediska nových 

výrobků či procesů nebo při revizi existujících výrobků nebo procesů. Provádí se formou 

otázek a odpovědí a o průběhu přezkoumání musí být zpracována zpráva, kde se objevují 

zásadní otázky a odpovědi, vyskytlé problémy a navržená opatření. V rámci přezkoumání 

návrhu by měly být analyzovány tyto prvky [1]: 

• schopnost fungovat za očekávaných podmínek používání; 

• nezáměrná a nesprávná použití; 

• plnění požadavků na bezporuchovost, udržovatelnost, zajištěnost údržby a 

pohotovost; 

• bezpečnost a slučitelnost s životním prostředím; 

• soulad s požadavky legislativy; 

• schopnost zajistit požadované tolerance; 

• přejímací kritéria; 

• skladovatelnost, snadnost instalace a likvidovatelnost; 

• bezpečnost při poruše; 

• analýza možností vzniku vad a jejich následků (FMEA); 

• požadavky na označení a instrukce pro uživatele; 

• vyrobitelnost; 

• specifikace materiálů a jejich dostupnost. 

3.3 Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

 Tento nástroj slouží k detekci, identifikaci a eliminaci známých nebo potenciálních 

neshod, vad a problémů v návrhu produktu či procesu. Jde o týmovou analýzu, kdy se tým 

sestaví pro daný specifický projekt z různých členů organizace, kteří mohou uplatnit své 

znalosti o řešeném projektu [8]. Používá se na nové nebo inovované výrobky nebo procesy a 

lze ji také použít na stávající výrobky či procesy. Použitím této metody lze odhalit 70 – 90 % 

možných neshod [5]. 
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 Metodou, která by našla své uplatnění, je metoda analýzy možností vzniku vad a 

jejich následků (FMEA). V návrhu procesu výroby i na návrhu výrobku by napomohla 

společnosti odhalit vady a slabá místa, která umožní zlepšení kvality a také zvýší 

spokojenost zákazníka. Tuto metodu později aplikuji na proces výroby již vzniklého výrobku. 

Půjde o analýzu současného stavu procesu. Tudíž informace z provedené analýzy budou 

sloužit pro inovativní účely. Díky podobnosti procesů výroby společnosti bude možnost 

využití informací z této analýzy během návrhu procesů nových výrobků. 

 

 Cílem této metody je zabránit vzniku neshod u produktu nebo procesu, zvýšit 

bezpečnost a spokojenost zákazníka. Použitím ve fázi návrhu a vývoje produktu i procesu 

metoda zaručuje nižší náklady na aktivity zlepšování, neboť provedení změn je relativně 

lehké a nenákladné oproti provádění změn ve fázi výroby [9]. A právě proces neustálého 

zlepšování kvality je to, co zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníka. 

 Normy ISO řady 9000 používání metody FMEA pouze doporučují, zatímco 

v automobilovém průmyslu pak platí technická specifikace ISO TS 16949:2009 či metodiky 

QS-9000 a VDA 4.2, které tuto metodu vyžadují. Norma zaměřená na metodu FMEA nese 

označení ČSN EN 60812 [10]. 

 

3.3.1 FMEA návrhu výrobku (DFMEA – Design FMEA) 

 FMEA návrhu výrobku zajišťuje zkoumání návrhu výrobku s cílem odhalit všechny 

možné neshody, které by mohl výrobek mít, již v etapě návrhu a vývoje. Tak se naskytne 

možnost realizovat opatření k odstranění nedostatku ještě před schválením daného výrobku 

[5]. Její využití je efektivní v těchto případech [5]: 

• návrh nových dílů; 

• návrh použití jiných materiálů; 

• změnu požadavků zákazníků; 

• používání výrobku v jiných podmínkách; 

• změnu požadavků na bezpečnost a ekologickou nezávadnost; 

• díly, u nichž se v minulosti projevily provozní nedostatky; 

• díly, u nichž lze očekávat problémy. 

 

 

 

 



16 
 

1. Analýza současného stavu 

Postup zpracování formuláře DFMEA (viz příloha 1) [5, 11]: 

Úvodem se seznámí tým s požadavky zákazníka a s navrhovaným řešením výrobku 

a provede se dekompozice výrobku na jednotlivé součásti (prvky/funkce).  

Dále se zpracuje přehled všech možných vad u jednotlivých součástí daného řešení, 

které mohou v průběhu plánovaného života výrobku nastat. Možné vady by měly být 

popsány technickými termíny, fyzikálními jevy, nikoli jako příznaky, které by měl zákazník 

postřehnout. Každý prvek či funkce mohou mít několik možných vad. 

Ke každé jednotlivé možné vadě tým analyzuje všechny možné následky vady. 

Zaznamenávají se následky vad tak, jak by je mohl postřehnout zákazník. Je zapotřebí 

vnímat následek dané vady jak z hlediska daného prvku, tak z hlediska celého výrobku. 

U každé možné vady pak tým analyzuje všechny možné příčiny/mechanismy vad, 

které mohou danou vadu vyvolat. Příslušné příčiny se hledají v nedostatcích návrhu výrobku. 

Je zde možnost využití diagramu příčin a následků. Příčina by měla být popsána co 

nejstručněji a co nejúplněji. Jednotlivé příčiny dané možné vady se oddělují, aby se zajistila 

analýza každé příčiny zvlášť. Příklady možných vad, následků a příčin jsou uvedeny 

v tabulce 3.1. 

Vyskytuje se zde také prostor pro určení kritičnosti dané možné vady. Zde se může 

zdůraznit možná vada s velkou prioritou a jejich související příčina. Na základě této analýzy 

může tým tuto informaci využít pro identifikaci zvláštních charakteristik. 

 

Tab. 3.1 Příklady možných vad, možných následků vad a možných příčin vad u FMEA   
návrhu výrobku [5] 
 
Možné vady Možné následky vad Možné příčiny vad 
deformace 

koroze 

opotřebení 

uvolnění 

vibrace 

netěsnost 

ztráta funkce 

omezená funkce 

špatný vzhled 

hlučnost 

nepravidelný chod 

zhoršené ovládání 

nevhodné konstrukční řešení 

špatná specifikace materiálu 

nesprávná tloušťka materiálu 

nesprávné tolerance 

nevyváženost 

nevhodné těsnění 

 

 

Pokračuje se analýzou nástrojů řízení prevence a detekce stávajícího návrhu. Při 

prevenci se zkoumá, jakými preventivními opatřeními předcházíme vzniku dané vady. Při 
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detekci se ověřuje použitím kontrolních postupů vhodnost navrhovaného řešení před jeho 

uvolněním do výroby. 

Prevence – eliminace příčin vzniku možných vad nebo možných poruch nebo snížení 

četnosti jejich výskytu. 

Detekce – identifikování existence příčiny vady nebo možných poruch. 

2. Hodnocení současného stavu 

Po provedení analýzy následuje hodnocení tří hledisek u možných vad. Jsou jimi 

význam vady, očekávaný výskyt vady a odhalitelnost vady. K hodnocení se používá 

desetibodové stupnice, přičemž body 1 až 10 představují „trestné“ body. 

Význam vady signalizuje relativní hodnotu nejzávažnějšího následku dané vady, tedy 

jak jsou možné vady závažné pro zákazníka. Výskyt vady udává pravděpodobnost, s jakou 

může daná vada vlivem dané příčiny za dobu plánovaného života produktu nastat. 

Odhalitelnost ukazuje, jak účinné jsou používané postupy ověřování návrhu k odhalení 

náchylnosti k dané vadě. 

Po určení všech tří bodových hodnocení se vypočte součinem těchto hodnot tzv. 

rizikové číslo (RPN – Risk Priority Number) pro každou možnou vadu způsobenou danou 

příčinou. 

RPN = Význam x Výskyt x Odhalitelnost 

Pomocí hodnot rizikových čísel se stanoví pořadí důležitosti jednotlivých možných 

vad vyvolaných danou příčinou. Po hodnocení a stanovení rizikových čísel se vyčlení ty 

možné vady, jejichž RPN je příliš vysoké a překračuje stanovenou kritickou hodnotu. U 

těchto možných vad je nutné navrhnout opatření ke snížení RPN. Nutností je také provedení 

analýzy té vady, u které některé z dílčích kritérií dosahuje vysoké hodnoty. 

3. Návrh opatření 

Obecně mají přednost preventivní opatření před opatřeními k odhalení. Záměrem 

navrhovaných opatření je zlepšit návrh produktu. Pomocí těchto opatření by se mělo 

zohlednit snižování bodových známek v tomto pořadí: význam, výskyt, odhalitelnost.  

Snížení známky hodnocení významu lze provést pouze revizí návrhu produktu. 

Snížení známky hodnocení výskytu lze docílit odstraněním nebo regulováním příčin vzniku 

možných vad díky revizi návrhu. A nakonec známky hodnocení odhalení lze snížit např. 

pomocí ověřování a validace návrhu produktu.  

4. Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Po realizaci opatření se znovu sejde tým FMEA a provede analýzu provedených 

opatření a jejich záznam do formuláře FMEA. Jejich úkolem je zjistit, zda byla opatření 
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realizována v souladu s návrhem a jak účinná jsou takto provedená opatření. Tým nově 

ohodnotí rizika možných vad po provedení opatření podle stejných hodnotících tabulek. 

Pokud se příslušná riziková čísla nesníží dostatečně pod kritickou hodnotu, je zapotřebí 

navrhnout jiná, účinnější opatření, a poté opětovně vyhodnotit hodnoty rizikových čísel. 

3.3.2 FMEA procesu (PFMEA – Process FMEA) 

 Postup při analýze PFMEA je podobný jako u DFMEA, ale příčiny možných vad se 

nehledají v navrhovaném řešení výrobku, nýbrž v navrženém technologickém postupu. 

Součástí PFMEA je obvykle vývojový diagram, znázorňující návaznost jednotlivých operací 

technologického postupu. Přesto, že je tato metoda určena pro přezkoumání a validaci 

návrhu, je možné ji efektivně využít na stávající proces, kdy nám odhalí slabá místa 

v procesu, která jsou možností k dalšímu zlepšování [5]. Její využití je efektivní v těchto 

případech [5]: 

• zavedení nového procesu nebo jeho změny; 

• před zahájením výroby nových či inovovaných výrobků; 

• při změně technologického postupu; 

• změna požadavků zákazníka; 

• proces, u něhož se v minulosti vyskytly nedostatky; 

• proces, u něhož lze očekávat problémy; 

• lze využít i v nevýrobním sektoru. 

 

1. Analýza současného stavu 

Postup zpracování formuláře PFMEA (viz příloha 2) [5, 11]: 

Nejdříve se nadefinují a analyzují jednotlivé dílčí operace procesu tak, jak na sebe 

navazují. Tým ke všem dílčím operacím stanoví všechny možné vady. Jde o možné vady, 

které mohou v průběhu takto navrženého procesu nastat a budou mít vliv na konečný 

výrobek či způsobí to, že následující operace nebude úspěšná. 

V dalším kroku se analyzují následky dané možné vady, které mohou působit na 

konečného uživatele, obsluhu pracoviště či následující operace. Ke každé možné vadě se 

určí všechny příčiny dané možné vady. Tyto příčiny se nehledají v nedostatcích návrhu, jak 

je tomu u FMEA návrhu výrobku, ale v nedostatcích navrhovaného procesu. Příklady 

možných vad, následků a příčin jsou uvedeny v tabulce 3.2. 
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Vyskytuje se zde také prostor pro určení kritičnosti dané možné vady. Zde se mohou 

zdůraznit možné vady s velkou prioritou nebo jejich související příčiny, které mohou 

vyžadovat doplňující technické posuzování. Na základě této analýzy může tým tuto informaci 

využít pro identifikaci zvláštních charakteristik produktu nebo procesu. 

Tab. 3.2 Příklady možných vad, možných následků vad a možných příčin vad u FMEA   
procesu [5] 
 
Možné vady Možné následky vad Možné příčiny vad 
nesmontováno 

otřepy 

deformace 

nerovnoměrně ohřáto 

poškozeno 

nesvařeno 

poranění uživatele 

nejde smontovat 

ohrožuje obsluhu 

nejde tvářet 

vyvolává vibrace 

láme se 

nesprávná teplota ohřevu 

použití nevhodného nástroje 

nesprávné měření 

nesprávné parametry svařování 

nedostatečná příprava povrchu 

nesprávné otáčky 

 

 

Následuje zkoumání stávajícího řízení procesu. Nástroje řízení pro stávající proces 

jsou nástroje, jimiž lze buď zabránit výskytu příčiny poruchy, nebo odhalit způsob poruchy 

nebo příčinu poruchy, pokud by se vyskytla. Stávající řízení procesu – prevence tedy 

ukazuje, jakými preventivními opatřeními předcházíme vzniku dané možné vady. Stávající 

řízení procesu – odhalování nám pak říká, které používané kontrolní postupy jsou schopny 

odhalit danou vadu. 

2. Hodnocení současného stavu 

I u procesní FMEA se hodnotí tři hlediska možné vady. Jsou jimi význam vady, výskyt 

a odhalitelnost vady. Význam vady je relativní hodnota znázorňující, jak velký je význam 

nejzávažnějšího následku dané možné vady. Nabývá známek od 1 do 10, které představují 

„trestné“ body. U očekávaného výskytu vady se posuzuje pravděpodobnost, s jakou může 

v průběhu takto navrženého procesu daná vada vlivem dané příčiny nastat, a u odhalitelnosti 

vady se posuzuje, jak účinné jsou používané kontrolní postupy k odhalení dané vady. 

Rizikové číslo je dáno součinem bodového hodnocení významu, výskytu a 

odhalitelnosti příslušných možných vad vyvolaných určitou příčinou. 

3. Návrh opatření 

Opatření se navrhují u těch skupin možných vad, které mají hodnotu rizikového čísla 

vyšší, než je kritická hodnota. Upřednostňovat by se měly preventivní opatření. Záměrem 

všech opatření je snížit známky hodnocení v pořadí: význam, výskyt, odhalitelnost.  
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Snížení známky hodnocení významu lze pouze revizí návrhu produktu nebo procesu. 

U výskytu mohou být pro snížení známky požadovány revize návrhu produktu či procesu 

nebo odstraněním jedné nebo několika příčin dané možné vady. Přepracovaný návrh 

metodiky detekce může mít za následek snížení známky hodnocení odhalitelnosti. Zvyšování 

četnosti kontrol obvykle není efektivním opatřením a mělo by se používat pouze jako 

dočasné opatření. 

Seznam doporučených opatření tým předloží odpovědnému vedoucím ke schválení a 

přidělení odpovědností. 

4. Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Po realizaci daných opatření se provede analýza, zda opatření ctí navrhovaná 

opatření, a provede se opět ohodnocení rizik. Pokud se po realizaci opatření hodnota 

rizikového čísla nesníží pod kritickou hodnotu, je zapotřebí navrhnout nová, účinnější 

opatření. 

3.4 Metoda FTA – analýza stromu poruchových stavů 

 Metoda FTA (Fault Tree Analysis) je deduktivní technikou, která umožňuje analýzu 

spolehlivosti a bezpečnosti pro složité systémy. Jde o model, který logicky znázorňuje 

kombinace možných událostí (vadných i bezvadných), které v systému nastávají a vedou 

k vrcholové nežádoucí události. Metoda využívá „stromu“ k analýze vztahů mezi příčinami a 

následkem, jimž je vrcholová nežádoucí událost [8].   

 

Metoda FTA jako samostatný nástroj by neměla účelné využití ve společnosti. Může 

být však v případě potřeby efektivně využita jako vhodné doplnění metody FMEA. Ukáže a 

identifikuje např. všechny možné vady od kořenových vad až po konečnou vrcholovou 

událost. 

 

 Strom poruchových stavů se kreslí tak, že v horní části se vyskytuje vrcholová událost 

a elementární události dole. Při konstrukci se používají grafické symboly. Zpracování stromu 

poruchových stavů umožňuje analyzovat příčiny vzniku poruch a na základě odhadu 

pravděpodobnosti výskytu elementárních událostí stanovit pravděpodobnost výskytu 

analyzované nebezpečné události a také upravit systém tak, aby se pravděpodobnost 

nebezpečné události snížila [5]. 
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3.5 Hodnocení způsobilosti procesů 

 Způsobilost procesů lze chápat jako schopnost procesů poskytovat výrobky splňující 

požadovaná kritéria kvality. Hodnocení způsobilosti procesů je součástí měření procesů a je 

důležitou oblastí managementu kvality, podporující plánování a zlepšování kvality [5]. 

 K hodnocení způsobilosti procesů se využívají indexy způsobilosti (např. Cp, Cpk). Ty 

porovnávají maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi se 

skutečnou variabilitou sledovaného znaku kvality. Důležitými podmínkami pro provedení 

hodnocení způsobilosti jsou způsob shromáždění údajů, zajištění statistické stability procesu 

a sledovaný znak kvality musí odpovídat normálnímu rozdělení [5]. Význam analýzy 

způsobilosti procesů [5]: 

• je součástí plánování kvality produktů; 

• umožňuje odhad očekávaného výskytu neshodných produktů; 

• je součástí měření výkonnosti procesů a východiskem pro jejich zlepšování; 

• poskytuje informace pro plánování výroby; 

• zvyšuje důvěru a spokojenost zákazníků. 

Co se týká hodnocení způsobilosti procesů, jeho uplatnění v podmínkách společnosti 

není aktuální. Jelikož je tato metoda vhodným nástrojem v sériové výrobě, není její uplatnění 

ve společnosti zabývající se kusovou výrobou vhodné. Ani v případě objemnější zakázky na 

více stejných výrobků by se aplikovat nedala, neboť by pro efektivní analýzu pomocí těchto 

metod bylo zapotřebí minimálně 100 hodnot, což je nereálné. 

3.6 Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení 

 Způsobilost výrobních zařízení charakterizuje schopnost samotného výrobního 

zařízení poskytovat výrobky splňující požadovaná kritéria kvality. Užívá se před zjišťováním 

způsobilosti procesů. Provádí se na výrobním zařízení za stabilních podmínek a po kratší 

dobu než je tomu u způsobilosti procesu. Pro hodnocení způsobilosti výrobních zařízení se 

používá jiné značení indexů způsobilosti (Cm, Cmk) a požadavky na tyto hodnoty jsou 

přísnější než na indexy způsobilosti procesů. Používá se v těchto případech [5]: 

• u výrobce výrobního zařízení před dodáním zákazníkovi; 

• po instalaci výrobního zařízení u zákazníka; 

• po určité době provozování výrobního zařízení; 

• po opravách výrobních zařízení; 

• před zahájením výroby nového výrobku.  
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Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení, podobně jako hodnocení způsobilosti 

procesů, se v podmínkách společnosti nedá uplatnit. Jde o metodu, která má svou úlohu 

v analýzách společností se sériovou výrobou. 

3.7 Analýza systémů měření 

 Účelem analýzy systémů měření je ověření vhodnosti daného systému měření 

k měření sledovaného znaku kvality v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí. 

Způsobilost použitého systému měření rozhoduje o kvalitě naměřených údajů. Tyto údaje 

jsou pak hlavním podkladem pro rozhodování při regulaci procesu, posuzování shody 

výrobku a jiných [5]. 

 Hodnocení systému měření pomocí indexů způsobilosti (Cg, Cgk) umožňuje posoudit 

strannost a shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti, a posoudit tak vhodnost daného 

systému měření k měření určitého znaku kvality. Kvalita systému měření se posuzuje na 

základě statistických vlastností [5]: 

• strannost je rozdíl mezi aritmetickým průměrem výsledků opakovaného měření 

stejného znaku kvality a přijatou referenční hodnotou; 

• shodnost představuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku 

kvality; 

• opakovatelnost vyjadřuje shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti; 

• reprodukovatelnost vyjadřuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření 

stejného znaku kvality provedených za různých podmínek; 

• stabilita je celková variabilita výsledků měření stejného znaku kvality v delším 

časovém úseku; 

• linearita představuje rozdíl mezi hodnotami strannosti v přepokládaném pracovním 

rozsahu. 

Jelikož se jedná o metodu vhodnou pro sériovou výrobu, opět ji ve společnosti 

nenalezneme a ani ji nelze v podmínkách společnosti využít. 

3.8 Sedm „nových“ nástrojů managementu kvality 

 Tyto nástroje nacházejí uplatnění zejména v oblasti plánování kvality. Všechny jsou 

založeny na týmové práci a jsou efektivní zejména pro svou grafickou názornost, 

jednoduchost a zdrojovou nenáročnost. Afinitní diagram a diagram vzájemných vztahů jsou 

nástroji zejména pro identifikaci problémů. Systematický diagram, maticový diagram a 
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analýza údajů v matici slouží k návrhu způsobů řešení těchto identifikovaných problémů, a 

diagram PDPC a síťový graf k plánování postupu řešení [5]. 

 

Sedm „nových“ nástrojů by mohlo posloužit jako podpůrné nástroje např. pro analýzu 

FMEA. Maticový diagram je využíván metodou QFD, analýza údajů v matici se dá použít 

např. pro výběr nejlepšího dodavatele. Samostatně by se dalo vhodně využít síťového grafu 

pro optimalizaci časového harmonogramu procesu výroby výrobků z objemnější zakázky na 

více kusů takovýchto výrobků. Z hlediska složitosti a doby trvání procesu výroby by 

vyžadovala delší dobu sledování, ale efekt optimalizace časového harmonogramu by byl 

přínosem. 

3.8.1 Afinitní diagram 

 Při velkém množství různorodých a často nepřehledných informací se pomocí 

afinitního diagramu graficky uspořádávají informace do logických skupin podle příbuznosti. 

Tím poskytne zřetelnější strukturu a zvýší možnosti pochopení všech souvislostí 

projednávaného tématu [12]. 

 Metoda se provádí v týmu pomocí brainstormingu. Jednotlivé informace se 

zaznamenají, zapíší na kartičky a následně rozčlení do skupin, jejichž počet by neměl být 

příliš vysoký, aby diagram plnil správně svou funkci. 

3.8.2 Diagram vzájemných vztahů 

 Zpracování diagramu probíhá v týmu. Na velkou plochu se umístí řešený problém a 

kolem něj se rozmístí veškeré náměty. Pomocí diagramu lze pak identifikovat logické nebo 

příčinné souvislosti mezi jednotlivými náměty. Uplatní se zejména tam, kde je zkoumaný 

problém charakterizován složitými logickými nebo příčinnými vazbami. Jednotlivé vztahy se 

zobrazují šipkami, jež směřují od/do námětu [5]. 

 Pro každý námět se stanoví počet šipek vstupujících nebo vystupujících z daného 

námětu. Námět, z něhož vychází nejvíce šipek, představuje klíčové východisko či příčinu, 

námět, k němuž směřuje nejvíce šipek, představuje klíčový následek [5]. 

3.8.3 Systematický (stromový) diagram 

 Stromový diagram je opět týmovou činností, která znázorňuje detailní systematickou 

dekompozici všech aspektů řešeného problému tím, že jej postupem od obecného problému 
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ke konkrétnímu detailizuje na dílčí prvky na několika úrovních. Prvky na nižších úrovních lze 

zpravidla pomocí existujících metrik lépe pochopit a analyzovat [12]. 

3.8.4 Maticový diagram 

 Jedná se o týmovou analýzu vzájemných souvislostí uvnitř i mezi různými oblastmi 

posuzovaného problému. Jednotlivé oblasti jsou reprezentovány určitou skupinou 

charakteristik, jejichž uspořádání tvoří příslušné matice znaků. Využívají se maticové 

diagramy typu „L“, „T“, „Y“ a „X“. Systematické vymezení možných vztahů včetně jejich 

kvantifikace poskytuje lepší možnosti pro vyhodnocení, a tím i efektivnější rozhodování o 

budoucím vývoji [12].  

3.8.5 Analýza údajů v matici 

 Analýza údajů v matici je zaměřená na porovnání různých variant (vícerozměrných 

proměnných) charakterizovaných řadou kritérií a výběr nejvhodnější varianty. Je nutné 

shromáždit údaje o hodnotách jednotlivých kritérií a definovat optimální variantu. 

Nejvhodnější variantou je pak ta, která se souborem svých kritérií nejvíce blíží optimální 

variantě. Pro tuto analýzu se využívají tyto metody [5]: 

• analýza hlavních komponent; 

• stanovení „vzdáleností“ mezi vícerozměrnými proměnnými; 

• mapa; 

• plošný diagram. 

3.8.6 Diagram PDPC (Process Decision Program Chart) 

 Jedná se o nástroj, který umožňuje identifikovat možné problémy nastávající při 

realizací plánovaných činností. Zároveň umožňuje navrhnout vhodná protiopatření. Jeho 

hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku problémů. Využívá systematického diagramu pro 

rozklad plánovaných činností a vhodně jej pak v týmu pomocí brainstormingu rozšíří o 

odpovědi na otázky [5]: 

• Jaké problémy mohou při zajišťování této činnosti nastat? 

• Jaká opatření by měla být naplánována, abychom předešli těmto možným 

problémům? 
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3.8.7 Síťový graf 

 Síťový graf je nástroj pro stanovení optimálního harmonogramu průběhu činností 

určitého projektu a jejich následné monitorování. Uspořádává jednotlivé činnosti do logické 

posloupnosti a následně i do časového vymezení. Poskytuje podklady pro identifikaci časově 

kritické cesty, pro stanovení míst, kde jsou časové rezervy, umožňující navrhnout opatření 

pro zkrácení celkové doby trvání projektu, nebo pro posouzení vlivu zpoždění jednotlivých 

činností na časový harmonogram apod. [5, 12]. 

3.9 Sedm základních nástrojů managementu kvality 

  Sedm základních nástrojů nachází své uplatnění zejména v řízení a zlepšování 

kvality, ale svou úlohu mají i v oblasti plánování. Některé nenacházejí jako samostatný 

nástroj uplatnění, ale jsou důležitým úvodním krokem pro aplikace jiných nástrojů analýzy a 

plánování kvality, proto je třeba znát jejich funkce. Společným rysem těchto nástrojů je 

požadavek na trvalou týmovou práci, tedy požadavek, který přežil všechny vývojové fáze 

řízení kvality až po současný přístup formulovaný v normách ISO řady 9000 [13]. 

 

Některé ze sedmi základních metod firma využívá, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2, 

jiné by mohla využívat. Jako podpůrné nástroje pro aplikaci jiných metod jsou tyto metody 

ideální variantou. Ideální je využití vývojového diagramu při analýze FMEA procesu, který 

nám nastíní samotný průběh procesu. 

3.9.1 Vývojový diagram 

 Podstatou vývojového diagramu je grafické zobrazení činností, souslednosti operací, 

návaznosti úkonů, dílčího rozhodování u určitého procesu atd. Před zpracováním se přesně 

vymezí počátek a konec popisovaného procesu a poté následuje zpracování návaznosti 

jednotlivých kroků. K jeho konstrukci se používá zavedená grafická symbolika.  Jeho využití 

je vhodné zejména pro analýzu procesu, identifikaci oblastí s potenciální možností vzniku 

problému, optimalizaci kontrolních míst a pro identifikaci nadbytečných činností. Záměrem je 

tedy umožnit shrnutí obsáhlého slovního popisu postupů a operací do graficky jednoduché a 

jednoznačné formy a díky obsahově známé terminologii nebo známým symbolům je zcela 

srozumitelná všem, kteří tento diagram budou využívat [5, 13]. 
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3.9.2 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) 

 Jde o grafický nástroj, který analyzuje všechny příčiny určitého následku (problému). 

Přesněji řečeno jde zde o znázornění vztahu mezi sledovaným znakem kvality a možnými 

zdroji kolísání tohoto znaku kvality. Podle svého tvaru se mu také říká diagram rybí kosti. 

Následek je obvykle umístěn v pravé části diagramu, nalevo od něj se zobrazují jednotlivé 

hlavní a odvozené dílčí příčiny. Diagram příčin a následků by se měl stát prvním krokem 

řešení všech problémů, jelikož jeho zpracování je jednoduché, přehledné a snadno 

pochopitelné [5, 13]. 

3.9.3 Formulář pro sběr dat 

 Formuláře pro sběr dat (kontrolní záznamníky) jsou určeny k systematickému 

shromažďování údajů pro řízení, plánování a zlepšování kvality. Formuláře musí být dobře 

srozumitelné, přehledné a musí poskytovat dostatek místa pro čitelný záznam údajů. 

Samotný sběr dat neřeší vlastní problém přímo, ale je nutným předpokladem řešení, a 

samotná kvalita sběru dat předurčuje v jistém smyslu i kvalitu výstupu z následné analýzy, ke 

které data potřebujeme [5, 13].  

3.9.4 Paretův diagram 

 Paretův diagram je nástrojem umožňujícím stanovit priority při řešení problémů 

s kvalitou tak, aby při účelném využití zdrojů byl dosažen maximální efekt. Diagram je 

založen na myšlence Vilfreda Pareta, který zjistil, že 80 % veškerého bohatství vlastní 20 % 

obyvatelstva [13]. Tuto myšlenku aplikoval v oblasti řízení kvality J. M. Juran, který uvedl, že 

80 až 95 % problémů s kvalitou je vyvoláno 5 až 20 % příčin (životně důležitá menšina), a na 

tuto menšinu je třeba se v analýze problémů přednostně zaměřit [5]. Zbylá část příčin nese 

označení užitečná většina. Analýza se provádí na základě nasbíraných dat o neshodách a 

pomocí sloupcového grafu, který porovnává např. výdaje na neshody. V grafu se zobrazí 

kumulativní součty výdajů v procentech pomocí tzv. Lorenzovy křivky a následuje určení 

životně důležité menšiny neshod [5, 13]. 

3.9.5 Histogram 

 Pomocí histogramu lze získat podrobnější informace o naměřených datech díky 

grafickému zobrazení. Umožňuje nám nejen stanovit výběrové charakteristiky, jako jsou 

charakteristiky polohy a variability, ale zejména nám dává prvotní informaci o rozdělení 
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sledovaného znaku kvality. Jedná se o sloupcový diagram, který znázorňuje rozdělení 

četnosti hodnot ve vhodně zvolených intervalech [5]. 

3.9.6 Bodový diagram 

 Bodový diagram je grafická metoda znázorňující vzájemnou závislost dvou 

proměnných. Umožňuje například zkoumat vzájemnou souvislost mezi dvěma znaky kvality 

výrobku atd. Rozmístění bodů v diagramu, odpovídající jednotlivým dvojicím hodnot, 

charakterizuje směr, tvar a míru těsnosti závislosti sledovaných proměnných [5, 13]. 

3.9.7 Regulační diagram 

 Regulační diagram je základním grafickým nástrojem statistické regulace procesu 

(SPC) umožňujícím odlišit variabilitu procesu vyvolanou vymezitelnými příčinami od 

variability vyvolané náhodnými příčinami. Regulační diagramy napomáhají dosažení a 

udržení výrobního procesu na přípustné a stabilní úrovni tak, aby byla zajištěna shoda 

produktů a služeb se specifikovanými požadavky. Proces ovlivňovaný pouze systémem 

náhodných příčin má charakter statisticky zvládnutého procesu a takový proces má tu 

vlastnost, že je predikovatelný. Naproti tomu přítomnost zvláštních příčin (vymezitelné 

příčiny) vyvolává v procesu nepředvídatelné změny. Tyto typy příčin je nutné identifikovat 

právě pomocí regulačního diagramu [5, 13]. 

3.10 Shrnutí možností využití metod a nástrojů 

 Pro zpřehlednění možností, kde lze jednotlivé metody a nástroje uplatnit slouží 

tabulka 3.3. Je zde zaznamenán současný stav využívání metody, jestli je možné danou 

metodu aplikovat a možné příklady využití dané metody v podmínkách společnosti CARGO 

design. 

Tab. 3.3 (1.část) Příklady využití metod a nástrojů v podmínkách společnosti 

Metoda 

Využívání 
metody 
firmou v 

současnosti 

Lze 
aplikovat? Příklady využití 

Metoda QFD NE ANO 
Možnost využití např. ve fázi návrhu a 
vývoje nových výrobků nebo při inovacích 
stávajících výrobků. 
 

Přezkoumání návrhu ANO ANO 
Možnost využití ve vhodných etapách 
návrhu a vývoje. 
 

Metoda FMEA NE ANO Optimalizace návrhu a vývoje produktu a 
procesu. 
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Tab. 3.3 (2.část) Příklady využití metod a nástrojů v podmínkách společnosti 

Metoda 

Využívání 
metody 
firmou v 

současnosti 

Lze 
aplikovat? Příklady využití 

Metoda FTA NE ANO 
Analýza příčin vzniku problému a 
optimalizace systému, tak aby se 
eliminovala možnost vzniku problému. 
 

Hodnocení způsobilosti 
procesů NE NE 

Neefektivní využití z důvodu malosériové 
výroby – nedostatek dat pro analýzu. 
 

Hodnocení způsobilosti 
výrobních zařízení NE NE 

Neefektivní využití z důvodu malosériové 
výroby – nedostatek dat pro analýzu. 
 

Analýza systému měření NE NE 
Neefektivní využití z důvodu malosériové 
výroby – nedostatek dat pro analýzu. 
 

Afinitní diagram NE ANO 
Využití při brainstormingu pro vytvoření a 
uspořádání informací, např. při hledání 
možných vad u metody FMEA. 
 

Diagram vzájemných 
vztahů NE ANO 

Grafické znázornění vzájemných vztahů 
prvků řešeného tématu. 
 

Systematický diagram NE ANO 
Dekompozice problému, který může nastat 
při realizaci činností, na dílčí části. 
 

Maticový diagram NE ANO 
Využití při metodě QFD nebo při výběru 
nejvhodnějšího dodavatele. 
 

Analýzy údajů v matici NE ANO 
Využití při výběru nejvhodnějšího 
dodavatele. 
 

Diagram PDPC NE ANO 
Doplnění systematického diagramu o 
vhodná opatření k možným problémům. 
 

Síťový graf NE ANO 
Optimalizace časového harmonogramu 
procesu výroby, nebo fází návrhu a vývoje. 
 

Vývojový diagram NE ANO 
Zachycení průběhu procesů, definování 
kroků procesu při analýze FMEA.  
 

Diagram příčin a 
následků NE ANO 

Hledání všech příčin potencionálního či již 
vzniklého problému. 
 

Formulář pro sběr dat ANO ANO Shromažďování a záznam údajů. 
 

Paretův diagram NE ANO 
Využití při určení významných prvků 
analýzy, na které je potřeba se zaměřit, od 
méně významných. 
 

Histogram NE NE 
Neefektivní využití z důvodu malosériové 
výroby – nedostatek dat pro analýzu. 
 

Bodový diagram NE NE 
Neefektivní využití z důvodu malosériové 
výroby – nedostatek dat pro analýzu. 
 

Regulační diagram NE NE 
Neefektivní využití z důvodu malosériové 
výroby – nedostatek dat pro analýzu. 
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4 Aplikace metody FMEA na proces výroby užitkové nástavby pro 
závodní tým 

 Metodu FMEA lze aplikovat na nové procesy nebo po jejich změnách, na výrobu 

nových výrobků nebo jejich inovace. Existuje samozřejmě celá řada dalších možností, kdy 

lze uplatnit tuto metodu. V rámci této práce však půjde o analýzu procesu výroby již 

existujícího výrobku, kterým je užitková nástavba pro přepravu závodních vozidel, sloužící 

jako kompletní zázemí závodního týmu (viz obr. 4.1). Takto vzniklý rozbor procesu pomocí 

metody FMEA bude jakýmsi vodítkem pro zavedení metody v organizaci a uplatnění této 

metody během návrhu a vývoje v dalších projektech firmy s možnostmi využití informací a 

znalostí při výrobě nových výrobků. Aplikace metody FMEA není požadavkem žádného ze 

zákazníků ani partnerů organizace, avšak její zavedení bude spojeno s efektem zlepšování a 

přinese také zvýšení a rozšíření znalostí a dovedností pracovníků. 

 

 

 
Obr. 4.1 Užitková nástavba pro přepravu závodních vozidel sloužící jako kompletní zázemí 

závodního týmu 

 

 

 Jelikož je analyzovaný proces velmi rozsáhlý a složitý, pokusíme se aplikovat metodu 

na jeden z dílčích procesů výroby, a to na proces instalace výsuvu. Výsuv (viz obr. 4.2) na 

tomto výrobku slouží jako ta část, která umožňuje v době užívání interiéru nástavby rozšířit 

vnitřní prostor. V dnešní době se tato možnost rozšíření vnitřních prostor mobilní nástavby 

hojně využívá a velice často se objevuje v požadavcích zákazníků na výrobu nových a 

jedinečných výrobků. Tudíž aplikace metody má svůj význam a zcela jistě bude přínosem do 
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fází návrhu a vývoje nástaveb využívajících výsuvů. Cílem analýzy bude využít zkušeností 

zaměstnanců z výroby a dalších technických podkladů, aby se zjistily možné nedostatky ve 

výrobě s možností stanovit vhodná preventivní opatření. 

 

 

 
Obr. 4.2 Výsuv užitkové nástavby 

4.1 Technologický postup výroby nástavby  

Do firmy přichází podvozek od dodavatelů společnosti a ten je poté transformován 

podle potřeb zákazníků či firmy tak, aby byl ve shodě s návrhem a přáními zákazníka. U 

užitkové nástavby pro závodní tým provedla externí firma prodloužení rozvoru o 1000 mm 

prodloužením podélníků, elektroinstalace a kardanu. 

Po úpravě podvozku začínají samotné práce na nástavbě v dílnách společnosti. 

Nejdříve se odstrojí podvozek od všech přídavných částí podvozku a komponent. Současně 

se začíná s vytvářením podlahy a podlahové skupiny nástavby, a ta se poté připevní 

k podvozku. V tomto případě se jedná o celohliníkovou desku, jejíž tloušťka je pouze 25mm 

a je lemována nosným hliníkovým obvodovým profilem. Tato unikátní svařovaná konstrukce 

byla použita z důvodu potřeby velké světlé výšky v nákladovém prostoru, jelikož zde budou 

přepravována dvě vozidla nad sebou. Po dokončení a přesném usazení podlahové skupiny 

následuje vytvoření ocelové nosné konstrukce nástavby a spodních úložných prostor. Obě 

tyto konstrukce jsou připevněny k podlaze pomocí pevnostních šroubů. Součástí horní nosné 

ocelové konstrukce je ocelová konstrukce podlahy přední VIP místnosti, jejíž podlaha je ve 

výšce 700mm nad stávající hliníkovou podlahou, a to z důvodu vytvoření převozního místa 

pod VIP místností pro formuli F3000. Součásti podlahy VIP místnosti jsou také držáky pro 
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připevnění horizontálního vedení, na které je dále namontována podlaha výsuvu. Současně 

s vytvářením držáků na ocelovou nosnou konstrukci může být již vyráběna podlaha výsuvu 

z ocelových obdélníkových profilů, jejíž součástí jsou opět držáky pro uchycení 

horizontálního vedení. Tyto horizontální výsuvy (viz obr. 4.3) jsou používány zejména u 

obytných nástaveb, kde je potřeba zvětšit obytnou plochu a zároveň zajistit, aby při přepravě 

byly zajištěny rozměry vozidla, které jsou stanoveny evropskými normami ES. Tento výsuvný 

modul si můžeme představit jako krabici, které chybí strana směřující ke středu vozidla. 

Vysouvání tohoto boku je zajištěno lineárním horizontálním vedením firmy Rollon, jehož 

jedinou nevýhodou je až přílišná přesnost vedení a z toho vyplývající vysoké nároky na 

přesnost montáže. Po vytvoření držáků a podlahy výsuvu jsou nejdříve připevněny prvky 

lineárního vedení k držákům podlahy výsuvu a následně se podlaha i s lineárními vedeními 

montují k držákům na ocelové nosné konstrukci. Po tomto kroku se vlepují stěnové 

polyuretanové panely do ocelové nosné konstrukce a instaluje se druhá podlaha. Během 

těchto úkonů se zavádí elektroinstalace, jejíž součástí je také elektropohon bočního výsuvu. 

Současně nebo po instalaci vnitřních stěn se provádí oplechování spodních úložných prostor 

(viz obr. 4.3) a montují se hliníková dvířka. Následuje instalace stěn výsuvu na samonosnou 

podlahu výsuvu. Nástavba se dále olištuje a provede se zabudování instalačních rozvodů 

pro vodu, plyn, elektriku, topení a klimatizaci. Namontují se pojezdy pro převoz vozidel 

v nákladovém prostoru a zadní hydraulické čelo (viz obr. 4.3), které slouží k vyzvednutí 

převážených vozidel na původní hliníkovou podlahu či do patra na již zmíněné pojezdy. 

V tento moment se dokončí oplechování nástavby, zámky s těsněním na výsuvu, které slouží 

k zamezení vnikání vlhkosti do interiéru, a instalace dvířek.  

 

 
Obr. 4.3 Vizualizace interiéru nástavby 

Výsuv 

Zadní 
hydraulické 
čelo 

 

Spodní úložné 
prostory 

 

Nákladový 
prostor 
(pojezdy) 

Obytná část 
(vnitřní 
vybavení a 
nábytek) 
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Jedním z posledních úkonů je zatmelení veškerých spár polyuretanovým tmelem, 

který zabrání vnikání vody a vlhkosti do panelů či interiéru nástavby. Většinou se však 

provádí až po lakování. Dokončovací práce jsou lakování, instalace užitných zařízení 

(klimatizace, nezávislé topení, elektrocentrála, kompresor), instalace oken, dokončení 

elektroinstalace, čalounění interiéru a v poslední řadě se nainstaluje veškeré vnitřní vybavení 

a nábytek (viz obr. 4.3). 

4.2 Sestavení formuláře FMEA 

 Cílem metody FMEA je identifikovat a eliminovat možné potencionální neshody, 

vznikající nedodržením technologických postupů procesu výroby. A protože se jedná o 

týmovou analýzu, je zapotřebí pro tento úkol sestavit vhodný tým ze zaměstnanců firmy, kteří 

mají dostatečné znalosti a zkušenosti z oblasti řešeného projektu.  

 Pro potřebu této práce a také pro další využití metody firmou jsem vytvořil pomocí 

programu Microsoft Office Excel jednoduchý formulář pro metodu FMEA procesu a návrhu 

produktu (viz příloha 1 a 2). Pro bodová hodnocení se musely vytvořit tabulky hodnocení 

významu (příloha 3), výskytu (příloha 4) a odhalitelnosti (příloha 5). Poslední nutnost pro 

sestavení formuláře byla sestavit vhodný tým ze zaměstnanců firmy. Do týmu určeného 

k řešení projektu se zapojili: majitel firmy, konstruktér, mistr výroby, zástupce obchodního 

oddělení a role moderátora jsem se zhostil já, jakožto autor této práce. Všichni členové týmu 

byli zaškoleni a poučeni o přínosech metody FMEA. Sestavení formuláře FMEA bude 

vycházet z vývojového diagramu procesu (viz obr. 4.4).  

Vzhledem k časové náročnosti se schůze na vypracování projektu rozložily do dvou 

termínů. Na první schůzi se pomocí brainstormingu nadefinovaly všechny možné vady, 

následky vad a možné příčiny, které mohou danou možnou vadu vyvolat. Všechny náměty 

se zaznamenávaly na viditelné místo a po vyčerpání nápadů byly zaznamenány do 

formuláře FMEA (viz příloha 6). Druhého sezení se zúčastnili pouze majitel firmy a 

konstruktér a zde se určily stávající řízení procesu jak v oblasti prevence, tak odhalování. 

Určila se bodová hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti, a vypočítalo se rizikové číslo, 

které se porovnalo s hodnotou kritického rizikového čísla. Kritická hodnota byla stanovena na 

hodnotu 125. 

Po zpracování všech předchozích údajů a kompletaci formuláře se na základě 

hodnoty rizikového čísla mimo oficiální termín ve spolupráci s konstruktérem firmy navrhla 

doporučená opatření, která by měla zabránit vzniku možných vad. Výsledkem je přehledná 

tabulka se všemi informacemi o analyzovaném procesu (viz příloha 6). 

Již mimo oblast této bakalářské práce by měla firma využít takto provedené analýzy a 

určit odpovědnosti a termíny pro navržená opatření. Po jejich realizaci by měla provést 
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opětovné ohodnocení významů, výskytů a odhalitelnosti vad a ujistit se tak, že realizovaná 

doporučená preventivní opatření přinesla svůj efekt zlepšení a rizikové číslo klesne pod 

stanovenou kritickou hodnotu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Vývojový diagram procesu instalace výsuvu 
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4.3 Provedení analýzy FMEA 

 Pro vlastní analýzu byl z důvodu složitosti výrobku a velkého rozsahu výrobku vybrán 

dílčí proces výroby nástavby. Tento dílčí proces se vztahuje k instalaci výsuvu nástavby. 

Všechny výsledky analýzy byly zaznamenány do formuláře FMEA (příloha 6). Níže jsou 

vypsány možné vady, u nichž bylo vypočteno rizikové číslo s hodnotou větší než stanovená 

kritická hodnota 125. U těchto vad bude zapotřebí doporučit opatření, která by snížila četnost 

výskytu dané vady či umožnila lépe odhalit danou vadu tak, aby se spolu s výrobkem 

nedostala k zákazníkovi. Jednotlivé kroky instalace výsuvu odpovídají činnostem 

znázorněným ve vývojovém diagramu procesu na obrázku 4.4 : 

1. krok – Navaření držáků horizontálního vedení na nosnou konstrukci; 

2. krok – Svaření rámu podlahy výsuvu; 

3. krok – Montáž horizontálních výsuvných prvků na rám výsuvu; 

4. krok – Montáž podlahy s výsuvnými prvky na nosný rám nástavby; 

5. krok – instalace elektrického pohonu výsuvu; 

6. krok – Lepení stěnových panelů; 

7. krok – Lištování výsuvu a tmelení spár; 

8. krok – Montáž zámků proti zatékání vody; 

9. krok – Montáž sklopné podlahy; 

10. krok – Instalace koncových kontaktů. 

V prvním kroku u navaření držáků horizontálního vedení na nosnou konstrukci 

nástavby spojenou s povrchovou úpravou, se jako kritické ukázaly možné vady „deformace 

držáků“ a možnost „navaření křivě“ (viz tab. 4.1). U „deformace držáků“ jsou možné následky 

těžký chod systému, nemožnost provedení následné operace a nemožná či ztížená instalace 

horizontálního vedení. Kritickou příčinou je nepřesnost navrtání montážních otvorů. Tuto 

vadu lze odhalit mechanickou kontrolou. U možné vady „navařeno křivě“ se jako následky 

vyskytují nefunkčnost systému a nemožné či ztížené provedení následné operace. Příčinou 

překračující hodnotu kritického čísla je nepřesnost měření. Vadu lze detekovat mechanickou 

samokontrolou prováděnou pracovníky přímo během operace. 

1. krok: 

 

Tab. 4.1 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 1) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 1 Deformace držáků Nepřesnost navrtání montážních otvorů 7 5 5 175 
  Navařeno křivě Nepřesnost měření 8 6 5 240 
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Druhý krok s možnou vadou „deformace konstrukce podlahy“ má možné následky 

vady těžký chod systému, ztíženou instalaci horizontálního vedení a porušení či prasknutí 

konstrukce. Příčinou způsobující nejčastěji danou vadu je chybné měření (viz tab. 4.2). 

Stejně jako v prvním kroku i zde se daná vada dá odhalit pomocí mechanické a vizuální 

kontroly.  

2. krok: 

 

Tab. 4.2 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 2) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 

V
ýz

na
m

 

V
ýs

ky
t 

O
dh

al
ite

ln
os

t 

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o 

Krok 2 Deformace konstrukce podlahy Chybné měření 7 6 5 210 

 

 

 Mezi nejčastěji vyskytující se možné vady v kroku procesu číslo 3 patří „šrouby 

utaženy velkým utahovacím momentem“, „šrouby utaženy malým utahovacím momentem“ a 

„namontováno na špatné místo“ (viz tab. 4.3). U vady „šrouby utaženy velkým utahovacím 

momentem“ může dojít k deformacím součástí nebo k prasknutí šroubu. Příčinou této vady 

je, že pracovník nepostupoval dle výrobního předpisu. U této vady není žádný proces řízení 

prevence ani detekce, jelikož danou vadu kontrolními mechanismy nelze odhalit. Vada 

„šrouby utaženy malým utahovacím momentem“ jsou následky povolení šroubů nebo 

uvolnění samotného montovaného vedení. Příčina se nachází v nedodržení výrobního 

předpisu pracovníkem. Prevence v tomto případě také není a stávající proces odhalovaní je 

ruční kontrola dotažení šroubů pracovníkem. U vady „namontováno na špatné místo“ jsou 

následky vad těžký chod systému, nemožné či ztížené provedení následné operace, 

deformace konstrukce podlahy. Nejčastější příčinou vzniku vad je nepřesnost navrtání 

montážních otvorů. Kontrolním mechanismem, kterým se odhaluje daná vada, je 

mechanická kontrola. 

3. krok: 

 

Tab. 4.3 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 3) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 3 Šrouby utaženy velkým utahovacím 
momentem 

Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 10 300 
            
  Šrouby utaženy malým utahovacím 

momentem 
Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 5 150 

            
  Namontováno na špatné místo Nepřesnost navrtání montážních otvorů 7 5 5 175 
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 V dalším kroku jsou možné vady „špatně namontováno“, „šrouby utaženy velkým 

utahovacím momentem“ a „šrouby utaženy malým utahovacím momentem“ (viz tab. 4.4). 

Možné následky vady „špatně namontováno“ jsou neplnění funkce, nemožné či ztížené 

provedení následné operace, těžký chod systému, deformace konstrukce podlahy, 

deformace držáků horizontálního vedení. Nejvážnější možnou příčinou této vady, z hlediska 

rizikového čísla, je nepřesnost navrtání montážních otvorů, kterou lze odhalit pomocí 

mechanických zkoušek. Další možná vada „šrouby utaženy velkým utahovacím momentem“ 

má za následky prasknutí šroubu a také může dojít k deformacím součástí. Příčinou je, že 

šrouby nebyly namontovány dle výrobních předpisů. Nejsou zde žádné procesy prevence ani 

detekce. Poslední vadou, na kterou se zde bude potřeba zaměřit je možná vada „šrouby 

utaženy malým utahovacím momentem“. Následkem této vady může být povolení šroubů či 

uvolnění vedení. Vada nastane v případě montáže v nesouladu s výrobními předpisy. 

Pracovníci mohou rozpoznat danou vadu pomocí ruční kontroly dotažení. 

4. krok: 

 

Tab. 4.4 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 4) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 4 Špatně namontováno Nepřesnost navrtání montážních otvorů 7 5 5 175 
  Šrouby utaženy velkým utahovacím 

momentem 
Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 10 300 

            
  Šrouby utaženy malým utahovacím 

momentem 
Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 5 150 

            

 

 

U kroku pět mohou nastat problémy s vadou „mechanické porušení kabeláže“ a 

„Nesprávné umístění pohonu výsuvu“ (viz tab. 4.5). Možné následky vady „mechanické 

porušení kabeláže“ mohou být ztráta funkce, ztráta funkce jiných součástí elektrického 

obvodu a závady v přenosu napětí. Vadu může vyvolat neopatrná práce zaměstnanců, 

pokud si špatně vymezí vůle na vrtací sadě. Prevence v tomto případě není žádná, ale 

detekovat vadu lze pomocí funkčních zkoušek po ukončení této fáze výroby. „Nesprávné 

umístění pohonu“ může vyvolat ztrátu funkce výsuvu, závady v přenosu napětí, těžký chod 

systému či deformace součástí. Vada může nastat vlivem nepřesnosti navrtání montážních 

otvorů. Detekce se provádí pomocí funkčních zkoušek. 

5. krok: 
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Tab. 4.5 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 5) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 5 Mechanické porušení kabeláže Špatné vymezení vůlí na vrtací sadě 8 4 4 128 
  Nesprávné umístění pohonu Nepřesnost navrtání montážních otvorů 8 5 4 160 

 

  

 V další dílčí fázi lepení stěnových panelů se objevil problém s používaným tmelem 

(viz tab. 4.6). Možnou vadou je „nedostatečné zatmelení - ztráta pevnosti“. Po vzniku této 

vady může nastat zhroucení stěnových panelů a stropu nebo se může ztížit či znemožnit 

provedení následné operace. Příčinou by mohla být aplikace tuhého (promrzlého) tmelu. 

Prevence dané vady vzniklé touto příčinou není žádná. Odhalit danou vadu lze vizuální a 

mechanickou kontrolou. 

6. krok: 

 

Tab. 4.6 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 6) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 6 Nedostatečné zatmelení - 
nezajištění stability 

Aplikace tuhého (promrzlého) tmelu 8 5 10 400 
            

 

 

Krok 7 má za možnou vadu s nejvyšším rizikovým číslem „nedostatečné zatmelení“ 

(viz tab. 4.7). Následkem vady může být průnik vlhkosti do panelů, zvlnění povrchu panelů, 

ztráta pevnosti panelů a v neposlední řadě průnik vlhkosti do interiéru nástavby. Příčinou, 

která toto může způsobit, je opět použití tuhého (promrzlého) tmelu. Tato možná vada se 

může odhalit pomocí vizuálních kontrol pracovníkem. 

7. krok: 

 

Tab. 4.7 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 7) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 7 Nedostatečné zatmelení Aplikace tuhého (promrzlého) tmelu 5 5 10 250 
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 „Nedostatečné zatmelení“ je možnou vadou i u montáže zámků proti zatékání vody 

(viz tab. 4.8). Následkem může být opět průnik vlhkosti do interiéru nástavby. Tuto vadu 

může vyvolat aplikace tuhého (promrzlého) tmelu. 

8. krok: 

 

Tab. 4.8 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 8) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 8 Nedostatečné zatmelení Aplikace tuhého (promrzlého) tmelu 4 5 10 200 

 

  

Při operaci montáže sklopné podlahy se jako možná vada s vysokým rizikovým 

číslem vyskytla vada „špatně namontováno“ (viz tab. 4.9), která může způsobit poničení 

pevné podlahy nástavby, vznik nerovnoměrných mezer, neplnění funkce a těžký chod při 

sklápění podlahy. Příčinou tuto vadu vyvolávající se ukázalo špatné nastavení vůlí 

pracovníkem. Tato vada se dá odhalit mechanickými a funkčními zkouškami. 

9. krok: 

 

Tab. 4.9 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu (krok 9) 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 9 Špatně namontováno Špatné nastavení vůlí pracovníkem 8 6 4 192 

 

4.4 Návrh opatření 

 Analýza odhalila kritická místa v procesu, kde by mohl nastat problém a kde by se 

mohla vyskytnout potenciální vada. Není nikde psáno, že se nutně musí vyskytnout tyto 

vady. Jde o složitý výrobek a systém jeho výroby a kdykoliv se může objevit nová, zcela 

nečekaná vada, která nám doteď zůstala utajena. Abychom zabránili vzniku vad, u kterých 

známe jejich příčiny a které by mohly nastat, je zapotřebí navrhnout taková opatření, aby se 

možnost jejich vzniku eliminovala na minimum.    

Z kompletní tabulky vad s jejich příčinami (viz tab. 4.10) lze vyčíst, že většina 

problémů má podobnou příčinu. K těmto příčinám se musí nalézt vhodná preventivní 

opatření, která by vedla ke snížení rizikového čísla. 
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Tab. 4.10 Příčiny možných vad, u kterých rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu 

Krok procesu Možná vada Možné příčiny (mechanismy) vady 
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Krok 1 Deformace držáků Nepřesnost navrtání montážních otvorů 7 5 5 175 
  Navařeno křivě Nepřesnost měření 8 6 5 240 

Krok 2 Deformace konstrukce podlahy Chybné měření 7 6 5 210 
Krok 3 Šrouby utaženy velkým utahovacím 

momentem 
Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 10 300 

            
  Šrouby utaženy malým utahovacím 

momentem 
Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 5 150 

            
  Namontováno na špatné místo Nepřesnost navrtání montážních otvorů 7 5 5 175 

Krok 4 Špatně namontováno Nepřesnost navrtání montážních otvorů 7 5 5 175 
  Šrouby utaženy velkým utahovacím 

momentem 
Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 10 300 

            
  Šrouby utaženy malým utahovacím 

momentem 
Nenamontováno dle výrobního předpisu 6 5 5 150 

            
Krok 5 Mechanické porušení kabeláže Špatné vymezení vůlí na vrtací sadě 8 4 4 128 

  Nesprávné umístění pohonu Nepřesnost navrtání montážních otvorů 8 5 4 160 
Krok 6 Nedostatečné zatmelení - 

nezajištění stability 
Aplikace tuhého (promrzlého) tmelu 8 5 10 400 

            
Krok 7 Nedostatečné zatmelení Aplikace tuhého (promrzlého) tmelu 5 5 10 250 
Krok 8 Nedostatečné zatmelení Aplikace tuhého (promrzlého) tmelu 4 5 10 200 
Krok 9 Špatně namontováno Špatné nastavení vůlí pracovníkem 8 6 4 192 

 

  

Největší pozornost by měla být věnována krokům 3 a 4. V nich se nalézá většina 

možných problémů. Ale vyřešením problémů v těchto krocích poskytne možnost vyřešit 

hodně problémů i mimo tyto dílčí procesy, neboť hodně příčin se opakuje a vytváří tak 

častější problém pro procesy organizace, jak již bylo zmíněno. Příčinou, která tvoří v součtu 

rizikových čísel největší riziko, je příčina problémů v nedodržení výrobního předpisu. 

Následuje aplikace tuhého tmelu a nepřesnost navrtání montážních otvorů. 

U vad, které nachází své kořeny v nepřesnostech navrtání montážních otvorů, by 

bylo vhodné doporučené opatření, zadat tyto činnosti externí firmě, která disponuje přístroji, 

vhodnými pro vytvoření potřebných montážních otvorů. Společnost již spolupracuje s firmou, 

která se touto činností zabývá, tudíž by nemusel být problém zařídit u této externí firmy 

vytvoření montážních otvorů za použití přesných metod řezání. 

Pro vady s příčinami v nepřesnosti měření se jako opatření doporučilo použití 

přesnějších měřidel. V případě montáže držáků horizontálního vedení na nosnou konstrukci 

by také bylo možné použití svařovacích šablon. 

Nedodržení výrobních předpisů se většinou objevuje u utahování šroubů. Takovéto 

vady lze odstranit a jejich možnost vzniku bude snížena na minimum za použití 

momentových klíčů. Po provedení operace by bylo vhodné provést ruční kontrolu dotažení. 
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Jedním z největších problémů je aplikace tuhého (promrzlého) tmelu, který vyvolává 

vadu nedostatečné zatmelení. Zejména v zimním období dochází k promrznutí až u 20 % 

dodávek tmelu, tudíž opatřením, které by v rámci prevence napomohlo snížit výskyt dané 

vady, je provádění zkušebních vzorků z nových dodávek. Po aplikaci tmelu by bylo vhodné 

vizuálně, případně mechanicky ověřit správnost zatmelení. 

Co se týče špatného vymezení vůlí na vrtací sadě pracovníkem, jenž může způsobit 

porušení kabeláže při vrtání, je namístě použití vrtacích sad s dorazy, které by zabránily 

tomuto porušení. 

Vadu špatně namontováno z důvodu špatného nastavení vůlí pracovníkem lze 

eliminovat jedině vyškolením pracovníka na danou problematiku, jelikož na tuto činnost nelze 

uplatnit žádné nástroje a jiné pomůcky. V této problematice rozhodují zkušenosti daného 

pracovníka. 

4.5 Zhodnocení výsledků analýzy 

 Provedená analýza procesu instalace výsuvu nám poskytla informace o stavu 

procesu a napomohla odhalit slabá místa v procesu výroby a navrhnout opatření pro 

zlepšení a zdokonalení tohoto procesu. Po provedení všech potřebných kroků pro 

vypracování FMEA procesu se výsledky analýzy předložily vedení, které bude mít za úkol 

rozhodnout o provedení doporučených preventivních opatření. Po provedení opatření by měl 

být pověřen některý z pracovníků, který je obeznámen s metodou FMEA, aby analyzoval a 

ověřil účinnost provedených opatření a aktualizoval tak formuláře FMEA a zanesl do nich 

zaznamenané výsledky opatření. 
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Závěr  

 Tato bakalářská práce byla zaměřena na jednu z oblastí managementu kvality, kterou 

je plánování kvality. Konkrétním úkolem práce je poodhalit možnosti využití vhodných metod 

plánování kvality při návrhu a vývoji produktu a procesu jeho realizace, a praktická aplikace 

metody FMEA procesu v podmínkách společnosti Ing. Vít Škrobánek – CARGO design, 

zabývající se výrobou užitkových nástaveb. Práce byla zaměřena na metody plánování 

kvality, neboť firmy by měly této oblasti věnovat větší pozornost. Zajistily by si tak lepší 

kvalitu svých, často velice složitých, výrobků a procesů, a s tím spojenou vyšší 

konkurenceschopnost. 

 V první části se práce zabývá teoretickým rozborem na téma kvalita a plánování 

kvality. Po teoretickém úvodu se zde objevují informace o historii firmy a jejím výrobním 

programu. Následuje analýza současného stavu využívání metod plánování kvality 

organizací. Hlavním cílem bylo zjistit, které metody firma využívá a v jakém rozsahu, a v 

dalších částech práce poté nastínit firmě možnosti využití ostatních metod plánování kvality 

v předvýrobních etapách organizace tak, aby v tomto viděla organizace přínos a začala co 

nejefektivněji a v co největší míře metody využívat. 

 V poslední části se provedla praktická ukázka aplikace metody FMEA procesu, která 

analyzovala možnosti vzniku vad na procesu instalace výsuvu pro užitkovou nástavbu. Zde 

bylo cílem zjistit možné nedostatky v procesu výroby a navrhnout možná preventivní opatření 

vedoucí ke zlepšení stavu daného procesu. V rámci tohoto rozboru se vytvořil pro firmu 

formulář FMEA pro záznam všech údajů, který může být využit při dalších aplikacích metody. 

Takto vzniklý rozbor procesu by měla firma využít a měl by posloužit zejména pro zlepšení 

daného procesu, ale také může být později využit jako vodítko při provádění dalších rozborů 

pomocí metody FMEA. 

 Právě touto jedinou provedenou analýzou by nemělo využití metody FMEA 

v podmínkách firmy skončit. Firma by měla využít svých nabitých znalostí a měla by provádět 

analýzu FMEA procesu, popř. výrobku, ve fázi návrhu a vývoje každého svého nového 

projektu.   
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Výsledky opatření

Číslo FMEA: ____________________________

Strana: ______________ z ________________

Vypracoval: _____________________________

Datum vypracování: ______________________

FMEA návrhu produktu

Možné 
následky vady

Systém, subsystém: __________________________________________

Model: _____________________________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
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FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
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(mechanismy) 
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Odpovědnost 
(termín)

Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: ______________ z ________________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________



Příloha 3 - Tabulka bodového hodnocení významu

Závažnost Kritéria hodnocení Hodnocení
10

9

Velmi vysoká Ztráta základní funkce. Zákazník je velmi nespokojen. 8
Vysoká Zhoršení základní funkce. Zákazník je nespokojen. 7
Střední Ztráta vedlejší funkce. Zákazník je lehce nespokojen. 6
Nízká Zhoršení vedlejší funkce. Zákazník pocítí nepohodlí. 5

Velmi nízká 4

Nepatrná 3

Velmi nepatrná 2

Žádná Žádné znatelné následky. 1

Nebezpečná 
bez varování

Nebezpečná s 
varováním

Porucha, vznikající bez varování, ovlivňuje bezpečný provoz 
výrobku a/nebo znamená nesoulad s právními předpisy. Bez 
varování může ohrozit operátora.
Porucha, vznikající s varováním, ovlivňuje bezpečný provoz 
výrobku a/nebo znamená nesoulad s právními předpisy. S 
varováním může ohrozit operátora.

Neodpovídající základní požadavky na vzhled, hluk. Této 
neshody si všimne menšina zákazníků (25%).

Neodpovídající základní požadavky na vzhled, hluk. Této 
neshody si všimne 50% zákazníků.

Neodpovídající základní požadavky na vzhled, hluk. Této 
neshody si všimne většina zákazníků (75%).



Příloha 4 - Tabulka bodového hodnocení výskytu

≥ 1 z 10 výrobků 10
1 z 20 výrobků 9
1 z 50 výrobků 8
1 z 100 výrobků 7
1 z 200 výrobků 6
1 z 500 výrobků 5
1 z 1 000 výrobků 4
1 z 2 000 výrobků 3
1 z 5 000 výrobků 2
≤ 1 z 10 000 výrobků 1Velmi malá

Pravděpodob-
nost výskytu 

vady
Četnost výskytu Hodnocení

Velmi velká

Velká

Střední

Malá



Příloha 5 - Tabulka bodového hodnocení odhalitelnosti

Nemožná Žádný nástroj řízení pro detekci vad. Vadu nelze odhalit. 10

Mizivá 9

Velmi malá 8

Malá 7

Nižší 6

Střední 5

Vyšší 4

Vysoká 3

Velmi vysoká 2

Téměř jistá 1

Možnost detekce Pravděpodobnost odhalení Hodnocení

Vady, příčiny, následky vad jsou téměř jistě odhaleny 
odhaleny.

Odhalení vady po provedení operace pomocí vizuálních 
a taktilních prostředků pracovníkem. 

Odhalení vady během operace pomocí vizuálních a 
taktilních prostředků pracovníkem. 

Odhalení vady po provedení operace pomocí 
mechanických kontrol a měření pracovníkem.

Odhalení vady během operace pomocí mechanických 
kontrol a měření pracovníkem.

Odhalení vady během operace kontrolními mechanismy 
(funkční zkoušky). 

Odhalení vady po provedení operace kontrolními 
mechanismy (funkční zkoušky). 

Není snadné odhalit způsob poruchy nebo vadu 
(namátkové kontroly).

Odhalení vady (příčiny) během operace kontrolními 
mechanismy.
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Krok 1: 7 2 6 84
 
 

2 6 84
 

 
5 Žádné 5 175 (7) (1) (5) (35)

 
 

 
1 5 35

 
 

8 2 7 112
 
 

2 7 112
  
 
 
  
 

Vypálení 
montážních 

otvorů externí 
firmou s 
použítím 

přesných metod 
řezání

Nepřesnost 
navrtání 

montážních 
otvorů

Nemožná/ 
ztížená 

instalace 
hor.vedení

Navaření 
držáků 

horizontálního 
vedení na 
nosnou 

konstrukci 
nástavby + 
povrchová 

úprava

Nemožnost 
provedení 

následných 
operací

Těžký chod 
systému

Prasknutí sváru Nemožnost 
provedení 

následných 
operací

Nemožná 
instalace 

hor.vedení

Skladové 
značení

Proškolení 
pracovníků

Zhroucení 
konstrukce

Stávající proces

Nenavařeno dle 
výrobního 
předpisu

Špatně zvolená 
technologie 
svařování 

pracovníkem

Záměna typu 
vedení 

pracovníkem

Vizuální 
kontrola

Interní 
dokumentace 
pro svařování

Interní 
dokumentace 
pro svařování

Zvolení špatné 
technologie 
svařování 

pracovníkem

Mechanická 
samokontrola

Mechanická 
samokontrola

Mechanická 
samokontrola

Vizuální 
kontrola

FMEA procesu

Nenavařeno dle 
výrobního 
předpisu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Proškolení 
pracovníků

Mechanická 
samokontrola

Deformace 
držáků

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
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Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: _______1______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________
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Navařeno křivě

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
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kontrola nánosu

Použítí 
přesnějších 

měřidel (např. 
laser), popř. 

vytvoření svař. 
šablon

Doporučená 
opatření

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: ______2_______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________

FMEA procesu
Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________
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(termín)
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Číslo FMEA: ___________________________

Strana: _______3______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________

FMEA procesu
Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________
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vizuální 
kontrola
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Zkušební nátěr 
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procesu + 
skladové 
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Proškolení 
pracovníků
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podlahy výsuvu 
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podlahy

Těžký chod 
systému
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Vizuální 
kontrola nánosu
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Krok 3: 6 5 Žádné Žádné 10 300 (6) (2) (5) (60)

 
 

 
6 5 Žádné 5 150 (6) (2) (5) (60)

 
  
 

8 2 Samokontrola 2 32
 
  
 
 

7 5 Žádné 5 175 (7) (1) (5) (35)

 
 
 
 
 
 

2 5 70
 
 
 

Odpovědnost 
(termín)

Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: _______4______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________

Montáž 
lineárních 

vedení na rám 
podlahy výsuvu

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Kontrola 
dotažení

Použití 
momentových 
klíčů + kontrola 

dotažení

Namontováno 
obráceně

Neplnění 
funkce

Nenamontová-
no dle 

výrobního 
předpisu

Šrouby utaženy 
malým 

utahovacím 
momentem

Nenamontová-
no dle 

výrobního 
předpisu

Použití 
momentových 
klíčů + kontrola 

dotažení

Šrouby utaženy 
velkým 

utahovacím 
momentem

Deformace 
součástí

Povolení 
sroubů

Uvolnění 
vedení

Prasknutí 
šroubu

Deformace 
konstrukce 

podlahy

Proškolení 
pracovníků

Namontováno 
na špatné místo

Těžký chod 
systému

Nenamontová-
no dle 

výrobního 
předpisu

Vypálení 
montážních 

otvorů externí 
firmou s 
použítím 

přesných metod 
řezání

Nenamontová-
no dle 

výrobního 
předpisu

Proškolení 
pracovníků

Mechanická 
kontrolaDeformace 

konstrukce 
podlahy

Nemožné/ 
ztížené 

provedení 
následné 
operace

Nepřesnost 
navrtání 

montážních 
otvorů

Mechanická 
kontrola
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Krok 4: 7 2 5 70
 
 
 

5 Žádné 5 175 (7) (1) (5) (35)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 5 Žádné Žádné 10 300 (6) (2) (5) (60)

 
 
 
 
 

Vypálení 
montážních 

otvorů externí 
firmou s 
použítím 

přesných metod 
řezání

Nenamontová-
no dle 

výrobního 
předpisu

Použití 
momentových 
klíčů + kontrola 

dotažení

Deformace 
součástí

Nenamontová-
no dle 

výrobního 
předpisu

Nepřesnost 
navrtání 

montážních 
otvorů

Proškolení 
pracovníků

Mechanické 
zkoušky

Mechanické 
zkoušky

Těžký chod 
systému

Deformace 
konstrukce 

podlahy

Deformace 
držáků 

horizontálního 
vedení

Prasknutí 
šroubu

Šrouby utaženy 
velkým 

utahovacím 
momentem

Montáž podlahy 
výsuvu s 

výsuvnýmí 
prvky na nosný 
rám nástavby

Špatně 
namontováno

Neplnění 
funkce

Nemožné/ 
ztížené 

provedení 
následné 
operace

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Odpovědnost 
(termín)

Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________
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Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________
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Krok 4: 6 5 Žádné 5 150 (6) (2) (5) (60)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použití 
momentových 
klíčů + kontrola 

dotaženíUvolnění 
vedení

Šrouby utaženy 
malým 

utahovacím 
momentem

Montáž podlahy 
výsuvu s 

výsuvnýmí 
prvky na nosný 
rám nástavby

Povolení 
sroubů

Nenamontová-
no dle 

výrobního 
předpisu

Kontrola 
dotažení

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Odpovědnost 
(termín)

Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: ______6_______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________
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Krok 5: Ztráta funkce 8 4 Žádné 4 128 (8) (2) (4) (64)

 
 

2 4 64
 
 
 
 

Ztráta funkce 8 2 4 64
 
 

5 Žádné 4 160 (8) (1) (4) (32)

 
 
 

1 4 32
Deformace  

 
 
 
 
 
 

Zaměnění s 
jiným typem 
pracovníkem

Proškolení 
pracovníků

Skladové 
značení

Funkční 
zkoušky

Funkční 
zkoušky

Funkční 
zkoušky

Nesprávné 
umístění 
pohonu Závady v 

přenosu napětí

Těžký chod 
systému

Nedodržení 
montážního 

předpisu
Nepřesnost 

navrtání 
montážních 

otvorů

Funkční 
zkoušky

Použití vrtacích 
sad s dorazy

Porušení 
kabelů při práci 
pracovníkem

Přesné 
označení a 
vymezení 

kabelových tras

Funkční 
zkoušky

Instalace 
elektrického 

pohonu výsuvu

Mechanické 
porušení 
kabeláže Ztráta funkce 

jiných součástí 
el. obvodu

Závady v 
přenosu napětí

Špatné 
vymezení vůlí 
na vrtací sadě

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Odpovědnost 
(termín)

Vypálení 
montážních 

otvorů externí 
firmou s 
použítím 

přesných metod 
řezání

Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________
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Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________
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Krok 6: 8 2 5 80
 
 

1 5 40
 
 

2 5 80
 
 

5 Žádné Žádné 10 400 (8) (2) (6) (96)

 
 
 

5 2 5 80
 
 
 
 

Provedení 
zkušebních 

vzorků z nových 
dodávek + 
vizuální a 

mech. kontrola 
po provedení 

operace

Proškolení 
pracovníků

Vizuální a 
mechanická 

kontrola

Vizuální a 
mechanická 

kontrola

Vizuální a 
mechanická 

kontrola

Proškolení 
pracovníků

Skladové 
značení

Nedodržení 
technologie 

lepení
Záměna typu 

tmelu 
pracovníkem
Nenanesení 
primerové 

vrstvy
Aplikace tuhého 

(promrzlého) 
tmelu

Lepení 
stěnových 

panelů

Nedostatečné 
zatmelení - 
nezajištění 

stability

Zhroucení 
stěnových 

panelů a stropu

Nemožné/ 
ztížené 

provedení 
následné 
operace

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Odpovědnost 
(termín)

Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: _______8______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________

Vizuální a 
mechanická 

kontrola

Proškolení 
pracovníků

Nedodržení 
výrobních 
předpisů

Nemožné/ 
ztížené 

provedení 
následné 
operace

Špatné 
vzájemné 

umístění panelů
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Krok 7: 5 2 6 60
 
 

1 6 30
 
 

2 Výrobní předpis 6 60
 
 

5 2 7 70
 
 

1 7 35
 

2 7 70
 
 

5 Žádné Žádné 10 250 (5) (2) (8) (80)

 
 
 

 
 
 

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: _______9______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Odpovědnost 
(termín)

Výsledky opatření

Olištování 
výsuvu a 

tmelení spár

Špatné spojení 
lišt s konstrukcí

Průhyby 
konstrukce

Nedostatečná 
pevnost

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Vizuální a 
mechanická 

kontrola
Vizuální a 

mechanická 
kontrola

Vizuální a 
mechanická 

kontrola
Nedostatečné 

zatmelení
Průnik vlhkosti 

do panelů
Proškolení 
pracovníků

Nedodržení 
výrobního 
předpisu

Záměna typu 
materiálu 

pracovníkem
Nesprávný 

výběr profilu lišt 
pracovníkem

Proškolení 
pracovníků

Skladové 
značení

Zvlnění povrchu 
panelů

Ztráta pevnosti 
panelů

Průnik vlhkosti 
do interiéru 
nástavby

Nedodržení 
technologie 

lepení a tmelení
Záměna typu 
tmelu, lepidla
Nenanesení 
primerové 

vrstvy
Aplikace tuhého 

(promrzlého) 
tmelu

Provedení 
zkušebních 

vzorků z nových 
dodávek + 

vizuální 
kontrola po 
provedení 
operace

Proškolení 
pracovníků

Záměna typu 
tmelu, lepidla

Vizuální 
kontrola

Vizuální 
kontrola
Vizuální 
kontrola
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Krok 8: 4 2 7 56
 
 

1 7 28
 
 

2 7 56
 
 

5 Žádné Žádné 10 200 (4) (2) (8) (64)

 
 
 

5 2 5 50
 
 

1 5 25
 
 

5 2 5 50
 
 
 
 
 

Vizuální a 
mechanická 

kontrola
Vizuální a 

mechanická 
kontrola

Vizuální a 
mechanická 

kontrola

Nedodržení 
výkresové 

dokumentace

Namontováno 
obráceně

Průnik vody do 
interiéru 
nástavby

Neplnění 
funkce

Proškolení 
pracovníků

Proškolení 
pracovníků

Skladové 
značení

Špatně 
namontováno

Průnik vody do 
interiéru 
nástavby

Neplnění 
funkce

Nedodržení 
výkresové 

dokumentace
Záměna profilu 

těsnění 
pracovníkem

Vizuální 
kontrola

Vizuální 
kontrola

Vizuální 
kontrola

Provedení 
zkušebních vzorků 
z nových dodávek 
+ vizuální kontrola 

po provedení 
operace

Nenanesení 
primerové 

vrstvy

Proškolení 
pracovníků

Aplikace tuhého 
(promrzlého) 

tmelu

Proškolení 
pracovníků

Záměna typu 
tmelu 

pracovníkem

Skladové 
značení

Montáž zámků 
proti zatékání 

vody

Nedostatečné 
zatmelení

Průnik vlhkosti 
do interiéru 
nástavby

Nedodržení 
technologie 

lepení

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: ______10______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Odpovědnost 
(termín)

Výsledky opatření
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Krok 9: 8 2 4 64
 
 

6 Žádné 4 192 (8) (3) (4) (96)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 2 4 64
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky opatření

Číslo FMEA: ___________________________

Strana: ______11______ z ______12________

Vypracoval: ____________________________

Datum vypracování: ______________________

FMEA procesu

Možné 
následky vady

Objekt: ____________________________________________________

Rok výroby modelu/program: __________________________________

Odpovědnost za proces: _____________________________

Rozhodné datum: ___________________________________

Řešitelský tým: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkce procesu 
(požadavky) Možná vada

V
ýz

na
m

K
rit

ič
no

st Možné příčiny 
(mechanismy) 

vady

Stávající proces

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o

Doporučená 
opatření

Odpovědnost 
(termín)

Montáž sklopné 
podlahy

Špatně 
namontováno

Poničení pevné 
podlahy 
nástavby

Vznik 
nerovnoměr-
ných mezer

Neplnění 
funkce

Nedodržení 
výkresové 

dokumentace

Špatné 
nastavení vůlí 
pracovníkem

Proškolení 
pracovníků Mechanické a 

funkční zkoušky

Mechanické a 
funkční zkoušky

Vyškolení 
zaměstnance 

pro danou 
problematiku

Namontováno 
obráceně

Podlahu nelze 
sklopit

Nedodržení 
výkresové 

dokumentace

Proškolení 
pracovníků Mechanické a 

funkční zkoušky

Těžký chod při 
sklápění 
podlahy
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Krok 10: 8 2 4 64
 
 
 

1 4 32
 
 
 
 

8 2 4 64
 
 
 

1 4 32
 
 
 
 

8 2 4 64
 
 
 
 
 
 
 

Mechanické a 
funkční zkoušky

Mechanické a 
funkční zkoušky

Nedodržení 
výkresové 

dokumentace

Záměna typu 
koncového 
kontaktu 

pracovníkem

Nedodržení 
výkresové 

dokumentace

Mechanické a 
funkční zkoušky

Proškolení 
pracovníků

Proškolení 
pracovníků

Skladové 
značení

Nedodržení 
výkresové 

dokumentace

Mechanické a 
funkční zkoušky

Záměna typu 
koncového 
kontaktu 

pracovníkem

Proškolení 
pracovníků

Skladové 
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