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ABSTRAKT 

Aplikace metody FMEA při výrobě nákladních automobilů 

Tématem této diplomové práce je aplikace metody FMEA na díl s nejvyššími náklady na 

neshodné výrobky. 

V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na analýzu přístupů k plánování jakosti se 

zaměřením na vyuţití metody FMEA. Jsou zde blíţe rozepsány typy metod FMEA 

a pouţívané metodiky  pro aplikaci metody FMEA. 

Praktická část je věnována analýze výskytu neshod při výrobě nákladního automobilů, 

výběru dílů s největšími náklady na neshody a následná aplikace metody FMEA na tento 

díl. Výsledkem bylo odhalení moţných vad a identifikace jejich hlavních příčin. Na 

základě těchto zjištění tým navrhl vhodná nápravná opatření. Takto získané informace 

budou slouţit jako podklad pro návrh a vývoj nové modelové řady vozidel. 

Kromě výše uvedeného je zde popsána analýza stávajícího stavu vyuţívání metod 

a nástrojů plánování jakosti ve společnosti se zaměřením na plánování jakosti výrobku.  

 

ABSTRACT 

Application of FMEA at Trucks Production 

The topic of this thesis is application of FMEA for a part which is main contributor on 

non-conforming product.  

The theoretical part of this thesis is focused on analysis of quality planning approaches 

with a focus to FMEA method utilization. There are described in more details types of 

FMEA methods and used procedures for FMEA method application. 

Practical part of the thesis is devoted to the analysis of non-conforming products occur at 

truck manufacturing, part selection with the highest quality costs and subsequent 

application of FMEA method for that part. As a result it was detection of possible defects 

and identification of its possible causes. Based on these findings the team proposed 

appropriate corrective actions. Such information is to be used as a platform for design and 

development of new truck model series.  

Besides above mentioned there is also described analysis of current status of method 

utilization and quality planning tools in the company with a focus to product quality 

planning.  
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Úvod  

 

Ţivotní cyklus produktu lze charakterizovat jednotlivými fázemi, kterými daný produkt 

v průběhu svého ţivota prochází. Na začátku jsou výsledky průzkumu trhu, které 

identifikují zájem trhu o konkrétní typ produktů, následuje jeho návrh a vývoj, příprava 

výroby, vlastní výroba, distribuce a uţívání a končí jeho likvidací. 

Přestoţe kaţdá z dílčích fází přispívá k výsledné jakosti, procesy předcházející vlastní 

výrobě mají zvláštní postavení. V jejich průběhu se totiţ vytváří koncepce budoucího 

produktu a přijímají se zásadní rozhodnutí, která mají vliv na to, zda produkt splní 

poţadavky zákazníka, bude konkurenceschopný a zajistí výrobci přiměřený zisk. 

Aktivity realizované v předvýrobních etapách s cílem zajistit potřebnou jakost produktů se 

zařazují do plánování jakosti. 

Úspěšnost a efektivnost aktivit plánování jakosti lze výrazně ovlivnit pouţitím vhodných 

metod. Jednou z nich je metoda FMEA, která umoţňuje identifikovat nedostatky 

navrţeného produktu či procesu, vyhodnotit rizika moţných vad a navrhnout vhodná 

opatření ke zmírnění těchto rizik. V prvé řadě jde o náklady – vţdy je totiţ jednodušší 

a zejména levnější předcházet vzniku poruch neţ je následně odhalovat a odstraňovat jejich 

důsledky. FMEA je „metoda“, která má charakter prevence (provádíme ji dříve neţ dojde 

k zabudování chyby do produktu/procesu, tedy dříve neţ vloţíme zdroje do realizace) 

nikoli detekce (v tomto případě můţe být FMEA pouze přesvědčením, ţe jsme navrhli 

dobrý produkt/proces, nebo bohuţel zjištěním, co všechno mohlo být uděláno lépe, neţ 

jsme návrh uvolnili k realizaci a kolik peněz nás to nyní bude stát navíc). 

Metoda FMEA je poměrně známá hlavně v automobilovém průmyslu, protoţe zde je 

aplikace této metody striktně vyţadována. Metoda FMEA je však vyuţívána 

i organizacemi, pro které to není poţadavkem systémového standardu. Jde poměrně 

o levnou analýzu rizik, kdy před vlastní výrobou produktů či pouze prototypu nás tato 

analýza stojí zpravidla pár hodin práce týmu pracovníků - konstruktérů, technologů, 

operátorů atp. 

Ovšem ne vţdy je metoda FMEA aplikována správně a ne vţdy jsou její výsledky ve 

vlastní organizaci dostatečně vyuţity. V organizaci by mělo být zajištěno šíření získaných 

znalostí tak, aby se izolované znalosti jednotlivých pracovníků staly uţitečnými pro celou 

organizaci. Bez komunikace poznatků z aplikace metody FMEA v organizaci nelze tuto 

metodu optimálně vyuţít. Znalosti, které nejsou dostupné, jakoby neexistovaly. 

 



Cílem této diplomové práce byla aplikace metody FMEA na díl s nejvyššími náklady na 

neshodné výrobky. U moţných vad s vysokou hodnotou rizikového čísla, členové týmu 

navrhli opatření, která by riziko těchto moţných vad sníţila. Takto získané informace 

budou slouţit jako podklad pro návrh a vývoj nové modelové řady vozidel. 
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1 Analýza přístupů k plánování jakosti se zaměřením na využití 

metody FMEA 

 

Plánování jakosti je část managementu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti a na 

specifikování nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění těchto cílů 

jakosti [6]. 

Plánování jakosti je jedním ze tří  procesů trilogie jakosti (tzv. Juranova trilogie), která 

charakterizuje náplň managementu jakosti: 

1) plánování jakosti; 

2) řízení jakosti; 

3) zlepšování jakosti. 

Výsledkem plánování jakosti, jako procesu formování cílů a přípravy k jejich dosaţení, by 

měl být postup vhodný k dosaţení cílů. 

V průběhu řízení jakosti se činnosti stanovené ve fázi plánování jakosti realizují, hodnotí 

se skutečně dosahované výsledky a tyto výsledky se porovnávají s plánovanými cíli. 

V procesu zlepšování jakosti je hlavní úsilí soustředěno na zlepšování stávajícího stavu 

a jeho výsledkem by mělo být dosaţení vyšší úrovně jakosti, neţ bylo původně 

naplánováno[1, 4]. 

 

Plánování jakosti zahrnuje široké spektrum aktivit, jejichţ prostřednictvím se stanovují 

a dosahují cíle v oblasti jakosti. K hlavním aktivitám plánování jakosti lze například přiřadit [4]: 

o stanovení cílů jakosti a jejich rozpracování na dílčí cíle v organizaci; 

o plánování systému managementu jakosti; 

o zpracování plánů jakosti (dokumentů, které specifikují postupy a související zdroje, 

které se musí pouţít pro specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu); 

o plánování znaků jakosti produktu; 

o plánování vhodných metod zabezpečování jakosti; 

o plánování jakosti procesů a ověřování jejich způsobilosti; 

o plánování preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko vzniku neshod; 

o plánování kontrol jakosti; 

o plánování sběru dat a potřebných záznamů o jakosti; 

o plánování systémů měření a ověřování jejich způsobilosti; 

o plánování aktivit zlepšování jakosti.  
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1.1  Význam plánování jakosti 

Značná část aktivit plánování jakosti se realizuje v předvýrobních etapách. Právě v těchto 

předvýrobních etapách se z velké části rozhoduje o kvalitě výrobků. Zde totiţ dochází 

k mnohem většímu výskytu chyb (neshod) neţ ve fázích realizace. Intenzita odstraňování 

těchto chyb (neshod) je ale doposud v předvýrobních etapách velice malá a výrazněji 

narůstá aţ ve fázi výroby a uţití. To je jedním z důvodů stále narůstajícího významu 

plánování jakosti. Jeho aktivity významně rozhodují o konkurenceschopnosti firem. Být 

konkurenceschopný znamená vyrábět kvalitní výrobky v nejkratším moţném čase 

a s vynaloţením co moţná nejniţších nákladů. Jeden z argumentů na podporu aktivit 

plánování jakosti je ekonomické hledisko. Obecně platí, ţe v čím ranějších fázích 

ţivotního cyklu výrobku se podaří vzniklé neshody odhalit, tím niţší výdaje je potřeba 

vynaloţit na jejich odstranění. I přes tato fakta je pořád ještě častým jevem, ţe na 

plánování jakosti produktu není vyčleněno dostatek peněz a času, ale pak musí být dostatek 

peněz a času na mnohem nákladnější odstraňování problémů, které se vyskytnou ve fázi 

realizace [1, 4]. 

 

Význam plánování jakosti lze shrnout do těchto bodů [1, 6]: 

o plánování jakosti zásadním způsobem rozhoduje o spokojenosti zákazníků, 

o plánováním jakosti se předchází vzniku neshod při realizaci produktu a jeho 

uţívání, 

o v předvýrobních etapách, ve kterých se plánování jakosti realizuje, vzniká nejvíce 

chyb (neshod), proto je nezbytné zaměřit úsilí na konstrukci, design, technickou 

přípravu výroby, 

o odstraňování neshod v průběhu plánování jakosti vyţaduje jen zlomek nákladů 

nezbytných k odstranění neshod v průběhu realizace a uţívání produktu, 

o správná realizace plánování jakosti je důleţitým atributem konkurenceschopnosti 

organizace, 

o uplatňováním metod a postupů plánování jakosti organizace prokazuje, ţe vyuţila 

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

zvyšuje důvěru zákazníků k produktům organizace.  
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1.2  Metody a nástroje plánování jakosti 

Efektivního plánování jakosti a neustálého zlepšování jakosti nelze dosáhnout bez pouţití 

vhodných nástrojů, postupů a metod. Skutečnost je bohuţel jiná a v praxi tyto nástroje, 

postupy a metody nejsou dostatečně známy, pouţívány, respektovány a hlavně 

podporovány vedením.  

K základním metodám plánování jakosti lze přiřadit skupinu sedmi „nových” nástrojů 

managementu jakosti, metodu QFD, metodu FMEA, metodu FTA, přezkoumání návrhu, 

metodu SPC, hodnocení způsobilosti procesů, výrobního zařízení a systému měření, 

plánování experimentů a celou řadu dalších metod a nástrojů [4]. 

Níţe bude věnována pozornost metodě FMEA, která bude aplikována na proces výroby 

vybrané řady nákladních automobilů. 

 

1.2.1  FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje týmovou analýzu moţnosti 

vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením jejich rizik, jeţ je 

východiskem pro návrh a realizaci opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik. Je 

důleţitou součástí přezkoumání návrhu a její aplikací lze odhalit aţ 90% moţných neshod 

[4, 7]. 

Metoda FMEA byla vyvinuta v šedesátých letech v USA a byla původně určena pro 

analýzy spolehlivosti sloţitých systémů v kosmickém výzkumu a jaderné energetice 

(NASA – projekt Apollo). Velmi brzy se však začala vyuţívat k prevenci výskytu neshod 

v dalších oblastech, přičemţ k největšímu rozšíření došlo zejména v automobilovém 

průmyslu. V Evropě tuto metodu začala jako první pouţívat v roce 1977 firma Ford 

a například v koncernu Volkswagen se běţně uplatňuje od roku 1984 [1, 4, 5]. 

V normách ISO řady 9000 je pouţívání metody FMEA doporučováno, ve standardech pro 

oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů je však její aplikace striktně 

vyţadována (ISO/TS 16949:2009). V praxi se uplatňují zejména postupy podle metodiky 

amerických výrobců automobilů QS-9000: FMEA (poslední aktualizace proběhla v roce 

2008) nebo podle metodiky německého sdruţení automobilového průmyslu VDA 4 

(poslední aktualizace v roce 2006) [1, 4]. 
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1.2.1.1 Použití metody FMEA 

Existují tři základní případy, ve kterých by se měla metoda FMEA pouţívat, přičemţ 

kaţdý z nich má odlišný předmět působnosti nebo zaměření [2]: 

Případ 1:  Nové návrhy produktu, nová technologie nebo nový proces. 

  Předmětem FMEA je úplný návrh produktu, technologie nebo procesu. 

Případ 2: Modifikace stávajícího návrhu produktu nebo procesu. 

Předmět FMEA by měl být zaměřen na modifikaci návrhu produktu nebo 

procesu, na případné interakce v důsledku modifikace a na zkušenosti z fáze 

uţití produktu. Mohou sem patřit i změny poţadavků předpisů. 

Případ 3: Pouţití stávajícího návrhu produktu nebo stávajícího procesu v novém 

prostředí, na novém místě, pro novou aplikaci, nebo pro charakter pouţití 

(včetně pracovního cyklu, poţadavků předpisů atd.). 

Předmět FMEA by měl být zaměřen na dopad nového prostředí, místa nebo 

pouţití aplikace na stávající návrh produktu nebo na stávajicí proces. 

 

1.2.1.2  Přínosy FMEA 

K hlavním přínosům metody FMEA lze přiřadit [1, 7]: 

 systémový přístup k prevenci nízké jakosti; 

 moţnost ohodnotit riziko moţných vad a na jeho základě stanovit priority opatření 

ke zlepšení; 

 moţnost optimalizovat návrh, coţ se projeví ve sníţení počtu změn ve fázi 

realizace; 

 vytváření cenné informační databáze o produktu či procesu; 

 minimální náklady na její provedení v porovnání s náklady, které by mohly 

vzniknout při výskytu vad; 

 sniţování ztrát vyvolaných nízkou jakostí výrobků; 

 podporování účelného vyuţívání zdrojů; 

 zlepšení image a konkurenceschopnosti organizace; 

 zvýšení spokojenosti zákazníka. 
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Kromě uvedených předností metody FMEA je potřeba zdůraznit její výrazný 

psychologický efekt, který spočívá v posílení spoluzodpovědnosti širšího okruhu 

pracovníků za navrhovaný výrobek či proces a ve zlepšené komunikaci mezi jednotlivými 

útvary [1, 16]. 

 

1.2.1.3  Typy metod FMEA 

Kromě výrobní sféry se metoda FMEA můţe aplikovat rovněţ v nevýrobních oblastech 

(např. při analyzování rizik v procesu státní správy). 

Různé literární prameny uvádějí různé členění typů metod FMEA. Tak například literární 

zdroj [2, 15] rozlišuje pouze dva typy metod FMEA, a to: 

1) FMEA produktu – posuzuje poţadované funkce produktů a systémů aţ 

k interpretaci vlastností a charakteristik (znaků). Posuzují se přitom moţné 

odchylky a definují opatření k zajištění poţadavků. 

2) FMEA procesu – posuzuje všechny postupy k výrobě produktů a systémů aţ 

k poţadavkům na faktory ovlivňujících proces. Posuzují se přitom moţné odchylky 

a definují opatření k zajištění postupů a charakteristik (znaků) produktu. 

Jiné členění ukazuje práce [3]. Zde je uvedeno, ţe je všeobecně akceptováno existence čtyř 

typů FMEA: 

1) systémová FMEA, 

2) FMEA návrhu výrobku (konstrukční FMEA), 

3) FMEA procesu, 

4) FMEA sluţby.  

A ještě podrobnější členění je popsáno ve zdroji [17]. Tady je metoda FMEA rozdělena do 

7 typů: 

1) FMEA procesu – analyzuje výrobní a montáţní procesy. 

2) FMEA návrhu – analyzuje produkt dříve neţ je vyroben. 

3) FMEA konceptu - analyzuje systém nebo podsystém v raných fázích návrhu 

konceptu. 

4) FMEA zařízení (vybavení) – analyzuje návrh strojů a zařízení před jejich koupí. 

5) FMEA sluţby – analyzuje zavádění průmyslových sluţeb před jejich uvolněním 

pro zákazníka. 

6) systémová FMEA – analyzuje celkové systémové funkce. 
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7) FMEA softwaru – analyzuje softwarové funkce. 

Osobně se přikláním k tomu nejjednoduššímu členění, které rozeznává pouze FMEA 

produktu a FMEA procesu. Dle mého názoru podrobnější členění je zbytečné, neboť 

všechny ostatní typy metod FMEA se dají přiřadit buď pod FMEA produktu nebo FMEA 

procesu, tak jak uvádí literární zdroj [15]. FMEA produktu a procesu pokrývá všechny 

typy FMEA Tyto mohou mít rozsahy posuzování jako např. systém, funkce softwaru, 

rozhraní konstrukce, komponenty, výrobní postupy, montáţní postupy, logistika, přeprava 

a stroje. 

Nejčastěji se doposud pouţívá FMEA návrhu výrobku pro analýzu návrhu výrobků, jejich 

prvků a částí a FMEA procesu pro analýzu procesů, v nichţ výrobky vznikají. 

 

1.2.1.4  Fáze FMEA 

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

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

pracovníci vývoje, kontrukce, technologie, výroby, zkušeben, útvaru řízení jakosti, servisu 

a další „nositelé znalostí”, mají v něm však své místo také například zástupci 

ekonomického útvaru nebo zásobování. Nezapomínejme na operátory, kteří mají zpravidla 

zkušenosti s podobnými produkty. Zákazníka obvykle zastupují pracovníci marketingu. 

Jak pro FMEA návrhu výrobku, tak pro FMEA procesu je sloţení týmu podobné – rozdíl je 

zejména v osobě pracovníka, který k analýze předkládá příslušný návrh výrobku nebo 

procesu. Při FMEA návrhu výrobku je tímto pracovníkem pracovník zodpovědný za vývoj 

výrobku, při FMEA procesu je to obvykle pracovník zodpovědný za návrh technologie 

výrobního procesu. Pro efektivní práci týmu je důleţité metodické a organizační řízení 

práce týmu zkušeným moderátorem. Moderátor se snaţí o navození tvůrčí atmosféry – 

uvede problém, který se má řešit, podněcuje impulsy, vybízí ke komunikaci a k rozvíjení 

nápadů a hlídá směr diskuse [14]. 

 

Analýza FMEA návrhu výrobku nebo procesu probíhá v těchto fázích: 

a) analýza a hodnocení současného stavu; 

b) návrh opatření; 

c) hodnocení stavu po realizaci opatření. 
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Průběh analýzy FMEA se průběţně zaznamenává do formuláře FMEA. Vyplněný formulář 

FMEA by však neměl být pouhým záznamem o jakosti, ale ţivým dokumentem 

dokládajícím soustavnou péči o zlepšování jakosti produkce. Součástí formuláře je 

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

odpovědných pracovnících a času provedení [1, 4]. 

 

FMEA produktu 

FMEA návrhu produktu zajišťuje co nejúplnější zkoumání návrhu produktu s cílem jiţ 

v etapě návrhu odhalit veškeré nedostatky, které by předkládaný návrh mohl mít a ještě 

před jeho schválením realizovat opatření, která by tyto nedostatky odstranila. 

Analýza a hodnocení současného stavu 

Odpovědný pracovník seznámí ostatní členy týmu s poţadavky zákazníka 

a s navrhovaným řešením, s jednotlivými komponenty produktu a s jejich základními 

charakteristikami a funkcemi. Produkt se systematicky rozčlení na jednotlivé součásti 

a postupně se provádí vlastní analýza.  

U jednotlivých součástí daného řešení členové týmu definují a zpracují přehled všech 

moţných vad, které by u dané součásti mohly v průběhu plánovaného ţivota produktu 

nastat. Moţné vady se popisují jako fyzikální jevy. U jednotlivých moţných vad následně 

tým analyzuje všechny moţné následky, které mohou moţné vady způsobit. Následky 

vady  jsou chápány tak, jak bude zákazník výskyt dané vady vnímat. Kaţdá vada můţe mít 

několik následků. Ke kaţdé moţné vadě tým stanoví všechny moţné příčiny, které mohou 

danou vadu vyvolat. Moţné příčiny by měly být popsány co nejkonkrétněji. Poté tým 

analyzuje preventivní opatření pouţívaná k prevenci dané moţné vady. Další součástí 

analýzy současného stavu je analýza stávajících kontrolních postupů, které jsou pouţívány 

k ověření vhodnosti navrhovaného řešení před jeho uvolněním do výrobní fáze.  

Při hodnocení současného stavu se u jednotlivých moţných vad posuzují tři kritéria: 

význam vady, očekávaný výskyt vady a odhalitelnost vady. Hodnocení se provádí na 

bodové stupnici od 1 do 10 bodů, přičemţ se jedná o trestné body. K hodnocení se 

pouţívají pomocné tabulky, které pro jednotlivá kritéria uvádějí stručné charakteristiky 

odpovídajících úrovní hodnocení. Význam vady nám určuje nakolik je moţný následek 

vady pro zákazníka závaţný. V případech, kdy určitá vada můţe vyvolat několik různých 

následků, se příslušné hodnocení vztahuje k nejzávaţnějšímu následku vady. Při hodnocení 

pravděpodobnosti  výskytu  vady  tým  hodnotí  technické moţnosti vzniku vady v průběhu  
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doby plánovaného ţivota produktu nebo dílu, přičemţ se vychází ze zkušeností 

s podobnými produkty. Pravděpodobnost výskytu vady se vztahuje k určité příčině vady. 

Při hodnocení výskytu vady se berou v úvahu pouţívaná preventivní opatření. Při 

hodnocení odhalitelnosti vady se vychází z posouzení účinnosti stávajících kontrolních 

postupů, pouţívaných k posuzování návrhu produktu. V případě, ţe odhalitelnost vady či 

její příčiny je vysoká, je bodové hodnocení nízké, pokud ale vadu ani její příčinu 

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

Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro kaţdou moţnou vadu vyvolanou určitou 

příčinou vypočítá tzv. rizikové číslo (RPN), které představuje součin příslušných bodových 

hodnocení jednotlivých kritérií (1). Hodnoty rizikového čísla se mohou pohybovat 

v rozmezí od 1 do 1000. 

Rizikové číslo = Význam x Výskyt x Odhalitelnost     (1) 

U skupiny těch moţných vad, jejichţ riziková čísla jsou příliš vysoká, bude nutné 

navrhnout opatření ke sníţení rizika. K určení této skupiny moţných vad se pouţívá 

porovnání rizikového čísla se stanovenou kritickou hodnotou. Kritickou hodnotu 

rizikového čísla obvykle stanovuje zákazník. Nejčastěji se pouţívá hodnota 125 nebo 100, 

ale s vyššími poţadavky na spolehlivost bývá i niţší. Kromě hodnoty rizikového čísla je 

vţdy třeba ještě analyzovat ty moţné vady u nichţ některé z dílčích kritérií dosahovalo 

vysoké hodnoty. 

Návrh opatření 

U nejrizikovějších moţných vad vyvolaných příslušnými příčinami členové týmu navrhují 

vhodná opatření, která by riziko těchto moţných vad sníţila. Návrhy opatření jsou 

předloţeny odpovědnému vedoucímu ke schválení, přidělení odpovědností za realizaci 

a stanovení příslušných termínů. 

Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Tato fáze probíhá po realizaci opatření. Stejný tým opětovně hodnotí nová rizika 

jednotlivých moţných vad, na které byla zaměřena příslušná opatření. Hodnotící stupnice 

musí odpovídat stupnici pouţité při hodnocení současného stavu. Posouzení změn 

příslušných hodnot rizikových čísel umoţňuje hodnotit účinnost provedených opatření. 

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

rizikového  čísla  pod   jeho  kritickou  hodnotu.  Pokud  se  to  u  některých  moţných  vad  
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nepodaří zajistit, je třeba navrhnout účinnější opatření a po jejich provedení opětovně 

propočítat hodnoty rizikových čísel.  

 

FMEA procesu 

FMEA procesu se provádí před zahájením výroby nových či inovovaných výrobků nebo 

při změnách technologického postupu. FMEA procesu obvykle následuje po FMEA 

návrhu produktu, na kterou navazuje a jejíchţ výsledků vyuţívá. Postup při analýze FMEA 

procesu je podobný jako při FMEA návrhu produktu s tím rozdílem, ţe příčiny moţných 

vad produktu tým nehledá v navrhovaném řešení produktu, ale v navrhovaném postupu 

realizace. 

Analýza a hodnocení současného stavu 

Nejprve se analyzují jednotlivé dílčí operace procesu, a to v pořadí, v němţ na sebe 

navazují. Tým identifikuje všechny moţné vady, které se mohou v průběhu dané operace 

na vyráběném produktu vyskytnout. A to jak vady, které se přenesou do konečného 

produktu, tak vady, které způsobí, ţe některá z následujících operací nebude úspěšná. 

Pak následuje analýza působení moţných vad na zákazníka, a to jak vnitřního (následující 

operace nebo pracoviště), tak vnějšího (konečný uţivatel) nebo na obsluhu procesu. Ke 

kaţdé moţné vadě tým stanoví všechny moţné příčiny, které by ji mohly vyvolat (příčiny 

se hledají v nedostatcích procesu). U stanovených moţných vad a jejich příčin tým 

analyzuje pouţívaná preventivní opatření, kterými se předchází působení moţné příčiny 

vady či vzniku vady. Pak následuje analýza kontrolních postupů, které jsou v procesu 

pouţívány k tomu, aby v případě výskytu byly moţné vady včas odhaleny.  

Stejně jako u FMEA produktu se i u FMEA procesu provádí hodnocení významu, 

očekávaného výskytu a odhalitelnosti vady. Pouţívá se rovněţ rozsah stupnice od 1 do 10 

bodů. Odlišnosti jsou v definování jednotlivých kritérií a v pouţívaných hodnotících 

tabulkách. Bodové hodnocení významu vady se stejně jako u FMEA produktu, vztahuje 

k nejzávaţnějšímu následku vady. Příslušná tabulka pro hodnocení významu vady je 

rozšířena o následky týkající se dopadu na navazující procesy.  

V případě hodnocení očekávaného výskytu se posuzuje pravděpodobnost, ţe v průběhu 

dané operace vzniknou vlivem dané příčiny produkty s danou moţnou vadou. Při 

posuzování pravděpodobnosti odhalení vady tým posuzuje účinnost pouţívaných 

kontrolních postupů pro odhalení moţné vady před tím, neţ produkt nebo součást opustí 

místo výroby nebo montáţe. 
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Rizikové číslo se počítá stejně jako u analýzy FMEA produktu, a to jako součin bodového  

hodnocení významu vady, pravděpodobnosti výskytu vady a pravděpodobnosti odhalení 

vady. 

Návrh opatření 

Pro moţné vady vyvolané určitými příčinami s hodnotami rizikového čísla přesahující 

zvolenou kritickou hodnotu tým navrhuje vhodná opatření, která by riziko těchto moţných 

vad dostatečně sníţila. Stejně jako u FMEA produktu předkládá tým soubor doporučených 

opatření odpovědnému vedoucímu ke schválení a přidělení odpovědnosti, včetně termínu 

realizace. 

Hodnocení stavu po provedení opatření 

Po provedení opatření tým opětovně hodnotí riziko těch vad, na které byla opatření 

zaměřena. Nově zjištěné hodnoty umoţňují posoudit účinnost jednotlivých opatření 

a popřípadě opětovně vyčlenit moţné vady s vysokou mírou rizika, u nichţ bude třeba 

navrhnout účinnější opatření a po jejich provedení opětovně propočítat hodnoty rizikových 

čísel. 

 

1.2.1.5 Metodiky pro aplikaci metody FMEA 

V posledních letech proběhla aktualizace několika důleţitých dokumentů věnovaných 

metodě FMEA. Jedná se o nové vydání metodiky FMEA z roku 2006 zpracované v rámci 

VDA 4, nové vydání metodiky FMEA zpracované v rámci QS-9000 v roce 2008 a novou 

normu ČSN EN 60812 z roku 2007. 

Níţe podrobněji popíši dvě nejpouţívanější metodiky, a to dle VDA 4 a QS-9000. 

 

Metoda FMEA podle VDA 4 

Pro realizaci metody FMEA v organizaci slouţí jako návod procesní model s označením 

“DAMUK”, který zahrnuje tyto dílčí procesy: 

Definice 

Analýza 

Rozhodnutí o opatření 

Realizace 

Komunikace 
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Pro kaţdý dílčí proces jsou blíţe rozpracovány podrobnější informace o cílech, časovém 

rámci, zadání, rozsahu činností pro jednotlivé zainteresované členy týmu, doporučených 

pracovních prostředcích a metodách, vhodných indikátorech a ukazatelích, rozdělení fáze 

do dílčích kroků, očekávaném výsledku, existujících rizicích a způsobu komunikace 

výsledků. 

V rámci procesu „Definice” by měly být stanoveny cíle, stanovena odpovědná osoba, 

ustanoven tým, stanoven harmonogram, zajištěny potřebné zdroje a připraveny podklady 

pro vlastní analýzu. 

Proces „Analýza” se provádí v pěti krocích: 

1. krok – Analýza struktury - úkolem analýzy struktury je zachytit všechny související 

systémové prvky a stanovit systémovou strukturu. 

2. krok – Analýza funkcí systému - náplní analýzy funkcí systému je přiřadit funkce 

systémovým prvkům a propojit funkce. 

3. krok – Analýza chybných funkcí/vad – cílem analýzy chybných funkcí/vad je přiřadit 

funkcím chybné funkce a propojit chybné funkce. 

4. krok – Analýza opatření – v rámci tohoto kroku se provádí dokumentování aktuálních 

opatření k zamezení a odhalení a vyhodnocuje se aktuální stav. 

5. krok – Optimalizace – v tomto kroku se navrhují vhodná opatření, která zajistí 

dostatečné zmírnění zjištěných rizik. 

V rámci procesu “Rozhodnutí o opatření” by moţná opatření, která byla vypracována 

v týmu, měla být podrobena bliţší analýze s cílem doplnit potřebné podklady pro 

kvalifikované rozhodnutí o jejich realizaci.  

V průběhu procesu “Realizace” se sleduje realizace jednotlivých opatření a po jejich 

provedení se provádí nové hodnocení míry rizik moţných vad. Pokud opatření přinesla 

očekávaný úspěch, je toto opatření uzavřeno. V opačném případě, pokud realizovaná 

opatření nevedla k dostatečnému zmírnění rizik, je potřeba navrhnou a realizovat jiná, 

účinnější opatření. Po dosaţení dostačného zmírnění rizik moţných vad se výsledky 

aplikace metody FMEA zpracovávají do závěrečné zprávy. 

V rámci procesu “Komunikace” by měly být výsledky aplikace metody FMEA 

prezentovány a mělo by být zajištěno šíření získaných znalostí v organizaci.  

Doporučené hodnotící tabulky jsou zpracovány dosti obecně. Metodika upozorňuje na 

malou  vypovídací schopnost rizikového čísla. Jako alternativu pro rozhodování o realizaci  
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opatření navrhuje vyuţití mezních hodnot jednotlivých kritérií nebo matice rizik, která 

zohledňuje význam a výskyt vady. V metodice je zdůrazněno, ţe  u hodnocení významu 

vady se poţaduje odsouhlasení zákazníkem. 

Zvláštní pozornost je v metodice věnována komunikaci a to jak při vlastní analýze, tak 

prezentaci a dalším šíření jejich výsledků. V metodice jsou prezentovány vztahy 

jednotlivých prvků FMEA k dalším metodám jako je QFD, DOE, SPC, FTA, Ishikawův 

diagram atd.. A je zde zpracován kontrolní seznam otázek, který umoţňuje vyhodnotit 

průběh jednotlivých procesů aplikace metody FMEA. Pozornost je také věnována ochraně 

know-how. Vypracované FMEA produktu a procesu nebudou vydávány zákazníkovi. Na 

vyţádání budou zákazníkovi prezentovány výsledky [15]. 

 

Metoda FMEA podle metodiky QS-9000 

Pro aplikaci metody FMEA slouţí obecný  metodický postup, který se skládá z těchto 

kroků:  

1. Identifikace týmu. 

2. Definice předmětu analýzy. 

3. Definice zákazníka. 

4. Identifikace funkcí, poţadavků a specifikací. 

5. Identifikace moţných vad (způsobů poruch). 

6. Identifikace moţných následků vad. 

7. Identifikace moţných příčin vad. 

8. Identifikace preventivních a kontrolních opatření. 

9. Identifikace a posouzení rizik. 

10. Doporučená opatření a výsledky. 

Ve čtvrtém vydání metodiky FMEA došlo k úpravám hodnotících tabulek. Jsou upraveny 

hodnotící tabulky pro hodnocení očekávaného výskytu vady u FMEA návrhu produktu 

i procesu. Nové hodnocení je v oblasti málo pravděpodobného výskytu přísnější. 

Hodnocení výskytu moţné vady hodnotou jedna je vyhrazeno pro případy, kdy vznik 

moţné vady je eliminován pouţívanými nástroji prevence. 

Rovněţ byly upraveny hodnotící tabulky pro hodnocení odhalitelnosti vady. U FMEA 

návrhu produktu byly obecné formulace nahrazeny konkrétně vymezenými postupy 

ověřování návrhu produktu před uvolněním do výroby. U FMEA procesu je hodnotící 

tabulka také značně upravena. 
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Nové vydání metodiky FMEA nedoporučuje rozhodovat o prioritách opatření ke zmírnění 

rizik pouze na základě porovnání hodnoty rizikového čísla s kritickou hodnotou. 

Doporučuje se provést komplexní vyhodnocení všech dílčích kritérií (význam, výskyt 

a odhalitelnost vady). Při pouţívání rizikového čísla (jako jediného hlediska rozhodování) 

dochází ke ztrátě informace o konkrétních hodnotách jednotlivých dílčích kritérií. Také je 

zde poukázano na to, ţe neexistuje jeho jednoznačná kritická hodnota, při jejímţ 

překročení je nutné realizovat opatření ke zmírnění rizika. V příloze C jsou uvedeny 

některé alternativní způsoby hodnocení rizik. Jedním z nich je pouţívání součinu 

hodnocení významu a výskytu. Další způsob posuzování rizika  pouţívá trojciferných 

případně dvojciferných čísel tvořených z číslic odpovídajících hodnocení významu, 

výskytu a odhalitelnosti, případně pouze významu a odhalitelnosti. 

V novém vydání metodiky jsou také bliţe specifikovány potřebné odborné znalosti členů 

týmu [2]. 

 

1.2.1.6  Využití metody FMEA 

Mimo aktivit dobrovolné aplikace metody FMEA v rámci neustálého zlepšování produktu 

či procesu je metoda FMEA vyţadována v poţadavcích na dodavatele automobilového 

průmyslu: souborem poţadavků PPAP (proces schvalování dílů do sériové výroby) a PPF 

(uvolnění výrobního procesu a produktu - VDA 2). Metoda FMEA je také součástí 

metodiky APQP (Pokročilé plánování kvality produktu), Přezkoumání návrhu a Plánu 

kontroly a řízení. 

Tato metoda je rovněţ zakotvena jako poţadavek v jednotlivých systémech managementu 

automobilového průmyslu, viz. technická specifikace ISO/TS 16949. 

V dalších svazcích VDA se přihlíţí na FMEA případně se FMEA vyţaduje, například ve 

VDA 1 Dokumentování a archivace, ve VDA 4 Zajišťování kvality před sériovou výrobou, 

ve VDA 6.1 Audit systému managementu jakosti a ve VDA 6.3 Audit procesu [15]. 

 

APQP (pokročilé plánování kvality produktu) 

APQP (Pokročilé plánování kvality produktu) je strukturovanou metodou pro definování 

a provádění činností nezbytných k zajištění toho, ţe výrobek uspokojí zákazníka. Metodika 

APQP byla vyvinuta americkými automobilovými koncerny Chrysler, Ford a General 

Motors a je součástí standardu QS-9000.  
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Cílem APQP je: 

•    včas a správně pochopit poţadavky zákazníků a připravit se na jejich změny, 

•    účinně řídit zdroje k uspokojení poţadavků zákazníků, 

•    zprostředkovat komunikaci mezi útvary v podniku i vůči zákazníkovi a dodavatelům. 

 

Plánování jakosti výrobku je v metodice APQP rozděleno do pěti vzájemně se překrývající 

fází: 

 plánování a definování programu, 

 návrh a vývoj produktu, 

 návrh a vývoj procesu, 

 validace produktu a procesu, 

 zpětná vazba, posuzování a opatření k nápravě. 

 

Kaţdá fáze plánování jakosti má své vstupy a výstupy. U kaţdé fáze by měly být popsány 

vţdy hlavní vstupy a výstupy a ke kaţdé fázi plánování jakosti přiřazeny stěţejní nástroje 

jakosti. Vstupy pro další fáze plánování jsou vţdy výstupy předchozí fáze. [13] 

Referenční příručka APQP prezentuje FMEA návrhu produktu (konstrukční FMEA) jako 

činnost ve fázi návrhu a vývoje produktu a FMEA procesu ve fázi návrhu a vývoje 

procesu. 

 

PPAP (proces schvalování dílů do sériové výroby) 

Jedním z důleţitých poţadavků systému managementu kvality pro dodavatele dílů pro 

sériovou výrobu (včetně náhradních dílů) pro automobilový průmysl je poţadavek dodrţet 

zákazníkem stanovený postup schvalování produktu a výrobního procesu a implementovat 

tyto postupy i na dodavatelské organizace. PPAP (proces schvalování dílů do sériové 

výroby) stanovuje generické poţadavky na schvalování dílů do sériové výroby. Soubor 

poţadavků PPAP je součástí standardu QS-9000. FMEA návrhu produktu a FMEA 

procesu patří mezi poţadavky metodiky PPAP. Jeho účelem je určit zda: 

o organizace rozumí všem poţadavkům zákaznické konstrukční dokumentace 

a zákaznickým specifikacím, 

o proces je způsobilý trvale vyrábět produkt splňující tyto poţadavky při 

poţadovaném kapacitním výkonu. 

Jedná se o proces předcházející dodávkám dílů. 
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Dodavatel musí před samostatnou výrobou ţádat zákazníka o schválení PPAP. To 

znamená, ţe dodavatel musí nejdříve provést veškeré činnosti, které vyplývají z poţadavků 

těchto příruček, a následně předloţit zákazníkovi veškeré dokumenty, záznamy a vzorky 

(výrobky), které v rámci PPAP vznikly. Nestačí, ţe dodavatel předloţí pouze hotový 

výrobek ke schválení, ale rovněţ musí předloţit dokumenty popisující, jakým způsobem 

dodavatel bude výrobky vyrábět. O schválení PPAP musí dodavatel ţádat například 

v následujících případech:  

 nový díl nebo výrobek,  

 oprava nedostatku dříve předloţeného dílu,  

 změny konstrukce, specifikací nebo materiálů,  

 pouţití nových, modifikovaných nebo náhradních nástrojů,  

 při změně výrobní metody nebo procesu,  

 přemístění výroby nebo nasazení nového výrobního zařízení,  

 změna dodavatelů výrobků nebo sluţeb,  

 zastavení dodávek způsobené nevyhovující jakostí, a další. 

 

Organizace musí splnit všechny stanovené poţadavky na PPAP (celkem 18), včetně všech 

specifických poţadavků zákazníka. Stanovené poţadavky na PPAP: 

1) Konstrukční dokumentace. 

2) Dokumenty o schválených technických změnách. 

3) Technické schválení zákazníkem. 

4) FMEA návrhu produktu. 

5) Vývojový diagram procesu. 

6) FMEA procesu. 

7) Kontrolní plán (plán kontroly a řízení). 

8) Studie analýzy systému měření (MSA, zpravidla postačuje gage R&R study). 

9) Výsledky kontroly rozměrů (Inspection Report). 

10) Záznamy o výsledcích zkoušek materiálů a/nebo funkčnosti. (např. hutní atest) 

11) Počáteční studie procesu. 

12) Dokumentace kvalifikované laboratoře. 

13) Protokol o schválení vzhledu (AAR – Appearance Approval Report). Pouze však 

u vzhledových poloţek – např. díly do interiéru vozidla. 

14) Vzorky vyrobených dílů (Master Sample  /Home Sample). 

15) Referenční vzorek. 
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16) Kontrolní prostředky (např. upínací přípravky na kontrolu). 

17) Specifické poţadavky zákazníka. 

18) Průvodka předloţení dílu (PSW – Part Submission Warrant). 

 

Níţe jsou zmíněny bliţší informace týkající se FMEA návrhu produktu a FMEA procesu. 

Pokud je organizace odpovědná za návrh, musí mít provedenu FMEA návrhu produktu. 

FMEA můţe být provedena na skupinu podobných dílů. FMEA návrhu produktu (Design 

FMEA) analyzuje moţnosti vzniku vad u navrhovaného (případně  jiţ realizovaného)  

produktu respektive analyzuje jaké vady se na takto navrţeném produktu (součásti) mohou 

za dobu plánovaného ţivota vyskytnout. Dále pak jaké následky (dopady na zákazníka) 

můţe vznik dané vady vyvolat a jaké příčiny (nedostatky návrhu) mohou  vznik dané vady 

způsobit.  Výsledek FMEA návrhu produktu by měl vést ke sníţení rizik v navrţeném 

produktu. 

Organizace musí mít provedenu FMEA procesu. FMEA můţe být provedena pro proces 

vyrábějící skupinu podobných dílů nebo materiálů. Úlohou FMEA procesu je identifikovat 

funkce procesu respektive poţadavky na proces, identifikovat všechny moţné vady 

související s procesem, odhadnout následky těchto vad pro zákazníka,  identifikovat moţné 

příčiny těchto vad ve výrobním procesu nebo montáţi, identifikovat parametry procesu, na 

které se má zaměřit řízení procesu za účelem omezení výskytu vad nebo zvýšení 

pravděpodobnosti jejich odhalení a sestavit pořadí vad podle jejich rizikovosti a na základě 

toho navrhnout opatření na její sníţení, následně dokumentovat výsledky dosaţené ve 

výrobních nebo montáţních procesech. 

 

Ve specifických případech, kdy dodavatel dlouhodobě prokazuje svou způsobilost, se 

nemusejí předkládat všechny důkazy o provedených činnostech. To neznamená, ţe se 

činnosti vyplývající z poţadavků nemusejí provádět. Zákazník pouze na základě dřívějších 

zkušeností nevyţaduje na dodavateli předkládání veškerých důkazů při kaţdém následném 

schvalování, ale dodavatel musí veškeré poţadované činnosti provádět, udrţovat o nich 

záznamy a na poţádání příslušné dokumenty a záznamy zákazníkovi předloţit. [11]  

 

PPF - Uvolnění výrobního procesu a produktu (součást VDA 2) 

Metodická příručka VDA 2 – Zabezpečování jakosti dodávek (resp. jedna z kapitol této 

příručky  nazvaná  PPF  (Produktionsprozess- und Produktfreigabe) –  Uvolnění výrobního 
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 procesu a výrobku stanovuje soubor generických poţadavků na uvolňování výrobního 

procesu a výrobků k výrobě. Jejich účelem je zjistit, zda dodavatel správně rozumí všem 

zákazníkovým poţadavkům na specifikace a zda výrobní proces má potenciál vyrábět 

výrobek tak, ţe poţadavky budou ve skutečném výrobním objemu a při sjednané rychlosti 

výroby konzistentně plněny.  

 

Poţadavky PPF (VDA 2) [12]: 

1) Titulní list zprávy o kontrole prvních vzorků. 

2) Výsledky kontroly (např. rozměry, vlastnosti materiálů, funkce, vzhled, hmotnost, 

spolehlivost, data o způsobilosti procesu). 

3) Vzorek. 

4) Podklady (např. zákazníkovy výkresy, data CAD, specifikace, povolené 

konstrukční změny). 

5) Uvolnění konstrukce a vývoje. 

6) FMEA. 

7) Diagram průběhu procesu (výrobní a kontrolní kroky). 

8) Plán výroby a kontroly. 

9) Seznam kontrolních prostředků. 

10) Přezkoumání způsobilosti kontrolních prostředků. 

11) Průkaz dodrţení zákonných poţadavků.  

Jak vyplývá z výše uvedených poţadavků, PPF (VDA 2) vyţaduje po dodavatelích také 

provedení FMEA návrhu a FMEA procesu.  

Následující tabulka 1 uvádí porovnání poţadavků příruček PPAP a PPF (VDA 2). 
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Tab. 1 Porovnání poţadavků příruček PPAP a PPF (VDA 2) 

Požadavky PPAP Požadavky PPF (VDA 2) 

 Záznam návrhu (konstrukční 

dokumentace)  

 Dokumentace technických změn, 

jsou-li  

 Technické schválení zákazníkem  

 FMEA návrhu (konstrukce)  

 Vývojový (průběhový) diagram 

procesu  

 FMEA procesu  

 Rozměrové výsledky  

 Výsledky zkoušek materiálu a 

vlastností  

 Studie předběţné způsobilosti 

procesu  

 Analýza systému měření  

 Dokumentace kvalifikované 

laboratoře  

 Kontrolní plán  

 Průvodka předloţení dílu  

 Protokol o vzhledovém schválení dílu  

 Vzorky produktu  

 Porovnávací vzorek  

 Kontrolní pomůcky  

 Záznamy o shodě se zvláštními 

poţadavky zákazníka 

 

 Titulní list zprávy o kontrole 

prvních vzorků  

 Výsledky kontroly (např. rozměry, 

vlastnosti materiálů, funkce, 

vzhled, hmotnost, spolehlivost, 

data o způsobilosti procesu)  

 Vzorek  

 Podklady (např. zákazníkovy 

výkresy, data CAD, specifikace, 

povolené konstrukční změny)  

 Uvolnění konstrukce a vývoje  

 FMEA  

 Diagram průběhu procesu (výrobní 

a kontrolní kroky)  

 Plán výroby a kontroly  

 Seznam kontrolních prostředků  

 Přezkoumání způsobilosti 

kontrolních prostředků  

 Průkaz dodrţení zákonných 

poţadavků 

 

Jak ukazuje tabulka, po dodavatelích se vyţaduje znalost a aplikace některých metod 

a nástrojů řízení jakosti. PPAP i PPF (VDA 2) kladou poţadavky na provedení FMEA 

návrhu a FMEA procesu, studie předběţné způsobilosti procesu a analýzy systému měření. 

Ostatní metody sice nejsou na seznamu poţadavků těchto příruček, ale jejich znalost 

a uplatňování je uţitečným prostředkem dosahování jakosti produkce. Mezi další metody 

patří například metoda QFD, metoda FTA, plánování experimentů, hodnocení způsobilosti 

výrobních zařízení a další. 

PPF – uvolnění výrobního procesu a výrobku má za cíl prověřit plánování výrobku 

a výroby směřující k sériovému uvolnění výroby. Skládá se z 12ti poţadavků, PPAP – 

proces schvalování dílů k výrobě z 18ti poţadavků. Samotné uvolnění musí být 

odsouhlaseno zákazníkem. V  obou  případech se  zahajuje při výrobě nových dílů, nových  
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vzorkováních jiţ vyráběných dílů, změnách materiálů, specifikací a konstrukce, transferu 

výroby, nebo při výrobě na novém zařízení a v neposlední řadě při přerušení dodávek na 

více neţ rok. Základem pro uvolnění výrobního procesu a výrobku je hodnocení výrobních 

procesů a kontrola prvních vzorků (vzorky PPF). Existují ještě zvláštní vzorky - které 

mohou slouţit např. pro zkoušky zástavby automobilu avšak nesmí se dostat 

k zákazníkovi. Jsou totiţ vyráběny za jiných podmínek neţ sériových. Výstupem PPF je 

zpráva o kontrole prvních vzorků. Existují 3 úrovně předloţení – jako výchozí je stanovena 

úroveň 2. V případě PPAP je to úrovní 5 - jako výchozí je vyţadována úroveň 3. Vzorky 

v případě PPAP musí být odebrány z tzv. významné výrobní dávky (výroba této dávky 

musí trvat 1-8 hodin, vyrobeno musí být min. 300 po sobě jdoucích dílů, v podmínkách 

sériové výroby na daném zařízení, stejnými operátory atp.) 

Status uvolnění je v obou případech stejný - trojího druhu: uvolněno, podmínečně 

uvolněno (výrobky lze dodávat zákazníkovi po určitou omezenou dobu nebo určitý 

omezený počet kusů) a zamítnuto. Průběh PPF i PPAP se musí vţdy odvíjet od poţadavků 

zákazníka. 

 

Přezkoumání návrhu 

Přezkoumání návrhu představuje dokumentované, vyčerpávající, systematické a týmové 

zkoumání návrhu prováděné s cílem vyhodnotit jeho způsobilost plnit poţadavky na jakost, 

identifikovat problémy, pokud existují, a navrhnout postup jejich řešení [1]. 

Metoda FMEA je důleţitou součástí přezkoumání návrhu (Design Review) a její aplikací 

lze odhalit aţ 90 % moţných neshod [4]. 

Podle poţadavků na systémy managementu jakosti v souladu s normou ISO 9001:2008 se 

ve  vhodných etapách návrhu a vývoje musí přezkoumání návrhu v souladu s plánovanými 

činnostmi provádět. Doporučuje se, aby tato přezkoumání byla prováděna na závěr kaţdé 

fáze vývoje návrhu a aby probíhala na různých úrovních hierarchie produktu. Přezkoumání 

návrhu mají provádět týmy zkušených a objektivních odborníků, kteří nejsou zapojeni do 

vývoje návrhu. 

Široké spektrum oblastí, které by měly být v rámci přezkoumání návrhu posuzovány, lze 

dokumentovat výčtem vybraných doporučených prvků přezkoumání návrhu [4]: 

- schopnost fungovat za očekávaných podmínek pouţívání; 
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- nezáměrná a nesprávná pouţití (nemůţe nesprávné pouţití produktu vést 

k nějakému nebezpečí?); 

- plnění poţadavků na bezporuchovost, udrţovatelnost, zajištěnost údrţby 

a pohotovost; 

- bezpečnost a slučitelnost s ţivotním prostředím; 

- soulad s poţadavky předpisů; 

- chování produktu ve vztahu k očekávání lidí; 

- schopnost zajistit poţadované tolerance; 

- přejímací kritéria (jsou se zákazníkem vyjasněna přejímací kritéria produktu?);  

- skladovatelnost, snadnost instalace a likvidovatelnost; 

- bezpečnost při poruše; 

- analýza moţností vzniku vad a jejich následků (FMEA); 

- poţadavky na označení a instrukce pro uţivatele; 

- vyrobitelnost; 

- specifikace materiálů a jejich dostupnost.  

 

Plán kontroly a řízení 

Plán kontroly a řízení je dokument, který stanovuje systém kontroly produktů a procesů. 

Jeho cílem je minimalizovat variabilitu produktů. 

 

Rozlišujeme tyto typy kontrolních plánů: 

- prototypový, 

- předvýrobní, 

- výrobní. 

 

Při zpracování kontrolních plánů jsou vyuţívány tyto zdroje informací: 

- vývojový diagram procesu, 

- výsledky přezkoumání návrhu, 

- výsledky aplikace metody FMEA, 

- seznam zvláštních znaků, 

- zkušenosti s podobnými produkty, 

- znalosti o procesu, 
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- výsledky aplikace metod optimalizace produktu procesu (např. QFD, 

DOE atd.). 

 

Plán kontroly a řízení je zpracováván meziútvarovým týmem a při změnách musí být tento 

plán aktualizován. Můţe se vztahovat na skupinu příbuzných produktů, vyráběných 

stejným procesem na stejném místě. 

Kontrolní plán musí být udrţován a pouţíván po celou dobu ţivotního cyklu produktu. 
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2 Představení společnosti 

 

Společnost patří mezi nejstarší automobilky světa. Historie automobilky se datuje od roku 

1850, kdy zdejší rodák Ignác Šustala zaloţil malou dílnu na výrobu kočárů a koňských 

povozů. Poloţil tak základ dnešní společnosti. Důleţitým mezníkem v historii závodu je 

rok 1897, kdy byl vyroben první osobní automobil s benzínovým motorem s názvem 

"Präsident" a letopočet 1898, kdy spatřil světlo světa první nákladní automobil. 

Dnešním nosným výrobním programem firmy jsou těţká nákladní off-road vozidla 

a automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice, které vyváţí na tradiční trhy Ruska 

a bývalých svazových republik, Indie a do evropských zemí, mezi nimiţ jsou významnými 

odběrateli Maďarsko a Slovensko. Vozidla nacházejí odbyt také v dalších státech světa jako 

například v Austrálii a pominout samozřejmě nemůţeme domácí český trh.  

Vozidla této značky jsou charakterizována především svou ojedinělou koncepcí podvozku, 

vysokou průchodností nejtěţším terénem při vysoké nosnosti, jednoduchou údrţbou 

a spolehlivostí. Toto jsou hlavní přednosti všech vyráběných typů nákladních automobilů. 

Konstrukce podvozků zahrnuje několik chráněných technických řešení a představuje 

významné know-how společnosti. Jedinečné moţnosti a kvalita nákladních automobilů 

byla prokázána dlouholetým provozním nasazením například v podmínkách Sibiře, 

v asijských a afrických pouštích. Důkazem vynikajících jízdních vlastností jsou i skvělé 

výsledky v automobilových soutěţích.   

 

2.1 Výrobní program společnosti 

Výrobní program společnosti tvoří tři základní obchodní řady: 

- těžká terénní silniční vozidla, 

řada, která zahrnuje trambusové podvozky, valníky a sklápěče určené pro civilní 

sektor. Vozidla mají široké uplatnění ve stavebnictví a díky vhodnosti uţití 

podvozků pro montáţ nástaveb se s nimi setkáme i v oblasti komunálních sluţeb, 

lesnictví a u sloţek záchranného systému – hasičských sborů. Tato řada má také 

vyuţití v lomech, štěrkovnách či pískovnách, kde jsou oceňovány pro vysokou 

průchodnost terénem a velkou nosnost. 

- vojenská a speciální vozidla, 

- podvozky pro nástavby jiných výrobců. 
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2.2 Organizační struktura 

 

Organizační struktura společnosti je zobrazena na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura společnosti 

 

2.3 Zavedený systém managementu jakosti ve společnosti 

Společnost zabezpečuje činnosti především v následujících oblastech: 

- obchodní – prodej nákladních vozidel, sad dílů pro montáţ vozidel a náhradních 

dílů, související marketingové činnosti (např. hodnocení spokojenosti zákazníků) 

a poprodejní činnosti (servis); 

- technické – vývoj, konstrukce, zkušebny a technická příprava výroby dílů, agregátů 

a vozidel; 

- nákup – nákup veškerých surovin, dílů, příslušenství a agregátů vozidel, práce 

s dodavateli, hodnocení dodavatelů; 

- plánování – zpracování výrobních plánů a materiálových vstupů; 

- výrobní – výroba dílů motorů, převodů a podvozků, montáţ agregátů, podskupin 

a vozidel resp. náhradních dílů, skladování dílů vlastních i nakupovaných; 
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- finanční – řízení finančních zdrojů; 

- personální – řízení lidských zdrojů, výcvik; 

- řízení jakosti – zaměřeno na plnění poţadavků a potřeb zákazníků a na zapojení 

všech zaměstnanců do řešení a zlepšování kvality výrobků a sluţeb a systému 

jakosti [8]. 

 

Účelem a cílem systému managementu jakosti je zajištění efektivního fungování, řízení 

a zlepšování procesů, uplatňování postupů pro dosaţení plánovaných výsledků pro trvalé 

poskytování produktu, který splňuje poţadavky zákazníka, naplňování politiky jakosti 

a splnění cílů jakosti. 

Za svou základní povinnost společnost povaţuje dodávat na trh výrobky bezpečné, 

spolehlivé a plnící závazné technické a legislativní předpisy. Jakost je základním 

předpokladem pro naplnění cílů, základních hodnot a rozvojových zájmů společnosti. 

 

Pro efektivní řízení jakosti byl vytvořen systém managementu jakosti podle poţadavků 

normy EN ISO 9001, který je dokumentován v příručce jakosti. Systém managementu 

jakosti je rozšířen o poţadavky NATO na systémy managementu jakosti, které jsou 

definovány Českým obranným standardem ČOS 051622 „Poţadavky NATO na ověřování 

jakosti při návrhu, vývoji a výrobě“, jehoţ základem je Spojenecká publikace k ověřování 

jakosti AQAP-2110. 

 

Systém managementu jakosti této společnosti je popsán následujícími řízenými 

dokumenty: 

- Příručka jakosti – příručka jakosti stanoví hlavní zásady pro udrţování a řádnou 

funkci systému managementu jakosti. Příručka jakosti je řízeným dokumentem, 

který obsahuje:  

- předmětné vymezení systému managementu jakosti; 

- definované postupy a zásady činností a odpovědnosti. V příručce jakosti 

jsou dále uvedeny odkazy na organizační směrnice nebo pracovní postupy, 

kde jsou jednoznačně definovány konkrétní činnosti a procesy; 

- popis procesů v systému managementu jakosti a vzájemných vazeb mezi 

nimi. 

- Organizační směrnice jakosti – činnosti jednotlivých útvarů, vzájemné vztahy 

a rozhraní mezi nimi. 
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- Pracovní postupy jakosti a další detailní postupy – detailní postupy činností v rámci 

útvarů. 

 

Základní vymezení procesů (činností), jejich vzájemných vazeb a propojení v organizaci je 

uvedeno v příloze 1. Jsou zde identifikovány všechny hlavní procesy a subprocesy, které 

vytváří přidanou hodnotu, a dále jsou identifikovány také činnosti řídící a podpůrné nutné 

pro úspěšnou funkci hlavních procesů. 

a) Hlavním procesem v akciové společnosti je vývoj, výroba a prodej nákladních 

automobilů, agregátů a dílů, coţ je moţno rozčlenit na tyto subprocesy: Uzavírání 

smluv, Řízení návrhu, Plánování, Realizace, Prodej. 

b) Řídící činnosti: Strategie společnosti, odpovědnosti a pravomoci vedení, Plánování 

a přezkoumání systému managementu jakosti, Řízení finančních zdrojů, 

Monitoring a analýza procesů, Interní prověrky jakosti, Neustálé zlepšování, Řízení 

infrastruktury. 

c) Podpůrné procesy: Řízení dokumentů a údajů, Řízení lidských zdrojů, Řízení 

neshodného výrobku, Opatření k nápravě a preventivní opatření, Nakupování, 

Technická příprava výroby, Výcvik, Řízení monitorovacího, měřícího a zkušebního 

zařízení, Vnitřní komunikace, Kontrola a zkoušení, Údrţba strojů a zařízení, 

Skladování a dodávání, Poprodejní sluţby (servis), Průzkum trhu, Hodnocení 

spokojenosti zákazníka, Analýza dat. 

Z procesního modelu je zřejmý vzájemný vztah dílčích realizačních procesů, které jsou 

spolu navzájem propojeny. Řídící a podpůrné procesy mají vztah ke všem částem hlavního 

procesu [8]. 

 

Společnost je drţitelem těchto certifikátů jakosti: 

 certifikát o zavedení a pouţívání systému managementu jakosti v oblasti vývoj, 

výroba, prodej a servis nákladních automobilů, agregátů a dílů, dle 

EN ISO 9001:2008, 

 certifikát systému managementu jakosti dle EN ISO 9001:2009 a ČOS 051622 

(AQAP 2110) vydaný Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 

ověřování jakosti.  
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Součástí podnikatelské strategie, aktivit a plánů je rovněţ systematická péče o ţivotní 

prostředí. Střednědobým cílem společnosti je zavedení a uplatňování systému 

environmentálního managementu a bezpečnosti práce.  

 

2.4 Organizační členění společnosti ve vztahu k jakosti 

Společnost má vytvořenou organizační strukturu, kde jsou stanoveny odpovědnosti, 

pravomoci, kompetence a vazby mezi jednotlivými organizačními články a funkcemi, které 

jsou podřízeny generálnímu řediteli. Vrcholové vedení společnosti v tomto organizačním 

členění zajišťuje svou činností podmínky pro efektivní uplatnění systému managementu 

jakosti a pro jeho trvalé zlepšování. 

Představitel vedení pro jakost je členem vrcholového vedení společnosti, odpovídá za 

vytvoření, uplatnění, udrţování a zlepšování systému managementu jakosti a současně je 

vybaven mimořádnými pravomocemi pro případy zjištění závaţných nedostatků v jakosti. 

Pravomoci představitele vedení pro jakost jsou stanoveny v Organizačním řádu akciové 

společnosti. Představitel vedení pro jakost předkládá vrcholovému managementu zprávy 

o účinnosti systému managementu jakosti a podněty k jeho zlepšování, dále ukládá úkoly 

a nápravná opatření v oblasti systému managementu jakosti a kontroluje jejich plnění. 

Představitelem vedení pro jakost je jmenován ředitel úseku řízení jakosti. 

Poradním orgánem vrcholového vedení je Rada jakosti, která posuzuje a přijímá 

dlouhodobé cíle a záměry v oblasti jakosti, provádí přezkoumání vhodnosti a účinnosti 

systému jakosti a řeší závaţné problémy v oblasti řízení a kontroly jakosti. Členy Rady 

jakosti jsou odborní ředitelé a představitel vedení pro jakost. Dle potřeby jsou na jednání 

Rady jakosti přizýváni také odborní poradci z jednotlivých útvarů. 

Úsek řízení jakosti je výkonným orgánem zajišťujícím plánování jakosti, ověřování, 

kontrolu, systematické rozbory příčin vzniku neshod, aplikaci metod a nástrojů 

managementu jakosti, zlepšování a prevenci. Dále organizuje a řídí interní audity systému 

managementu jakosti, procesů a výrobků v celé společnosti a řeší odstraňování váţných 

nedostatků v oblasti jakosti výroby a výrobků. 

Řízení jakosti rovněţ zpracovává, koordinuje plnění a vyhodnocuje plány jakosti pro vývoj 

nových výrobků a jejich náběh v sériové výrobě a z dostupných podkladů posuzuje úroveň 

provozní spolehlivosti a ţivotnosti výrobků ve sféře uţití. 
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Blokové schéma systému řízení jakosti ve vztahu k procesům a organizační struktuře je 

uvedeno na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Blokové schéma systému řízení jakosti ve vztahu k procesům a organizační 

struktuře 
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3 Analýza stávajícího stavu využívání metod a nástrojů plánování 

jakosti v organizaci 

 

Časový harmonogram všech činností v průběhu vývojového procesu, včetně kontrolních 

bodů a konkretizace výstupů jednotlivých etap procesu  aţ po ukončení validací je dán 

harmonogramem projektu.  

Diagram vývoje nového produktu ukazuje obrázek 3. 

 

Obr. 3 Diagram vývoje nového produktu 
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Zadání na základě požadavků zákazníka a Plánu Technického rozvoje 

Vývojové práce probíhají podle Plánu Technického Rozvoje (PTR). Jeho návrh 

zpracovává technický útvar na základě poţadavků obchodního útvaru (např. 

marketingových studií) a jiných poţadavků obchodního útvaru (poţadavkové listy 

zákazníků). Plán technického rozvoje se zpracovává na období 12 měsíců dopředu 

a schvaluje ho představenstvo akciové společnosti. Plnění plánu technického rozvoje 

průběţně hodnotí a kontroluje technický ředitel. V případě neplnění přijímá technický 

ředitel opatření po projednání s obchodním úsekem.  V opodstatněných případech je 

vydána řízená změna Plánu technického rozvoje.  

Zpracování definice 

Definice vozidla je dokument, který zpracovává projektant vozidla a jsou zde promítnuty 

poţadavky zákazníka a zadání Plánu Technického Rozvoje. Definice je konkrétním 

zadáním na zhotovení výkresové dokumentace a konstrukčních kusovníků jednotlivých 

konstrukčních skupin vozidla. Součástí definice vozidla je specifikace technických 

a funkčních poţadavků, popis vozidla a jeho agregátů a specifikace legislativních 

poţadavků. 

Přezkoumání definice, analýza rizik, FMEA 

Přezkoumání definice svolává a řídí projektant odpovědný za dané vozidlo. Účastní se ho 

zástupci konstrukce, zkušeben, výroby, nákupu, řízení jakosti, servisu a zástupci dalších 

útvarů dle potřeby. Při přezkoumání je provedena také analýza rizik u nových 

a neověřených agregátů. Pro D-díly je provedena konstrukční FMEA. Přezkoumání je 

prováděno za účelem zhodnocení, zda navrţený výrobek je schopen plnit zadané 

poţadavky a pro identifikaci neshod a návrhu opatření k nápravě.  

Zpracování dokumentace 

Konstrukční dokumentace je výsledkem konstrukční činnosti a představuje jeden z výstupů 

z návrhu a vývoje. Je tvořena konstrukčními výkresy a kusovníky, technickými 

podmínkami vozidla a technickými podmínkami nakupovaných výrobků. 

Zpracování harmonogramu procesu (Technická příprava výroby) 

Časový harmonogram etap v průběhu zpracování technologické dokumentace a následné 

provedení archivace dokumentace do informačního systému. 
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Stavba prototypu 

Prototyp je finální výrobek vyrobený za účelem ověřování a zkoušení vlastnosti nového 

výrobku s cílem dosaţení parametrů stanovených zadáním výrobku. Po stavbě prototypu je 

zpracován protokol, který specifikuje neshody zjištěné v dokumentaci při stavbě prototypu. 

Ověřování prototypu 

Po ukončení stavby je prototyp vozidla předán zkušebně k ověřování. Rozsah ověřování je 

stanoven v Programu zkoušek. Výsledky ověřování jsou uvedeny ve zkušebních 

protokolech a zprávách. 

Validace prototypu 

Validace je závěrečným posouzením zda prototyp odpovídá poţadavkům specifikovaného 

nebo zamýšleného pouţití.  

Homologační zkoušky 

Dílčí zkoušky vozidla nebo jeho agregátu podle předpisu EHK nebo směrnice ES, případně 

národního předpisu dané země. Zkoušky jsou provedeny v rozsahu potřebném 

a vyţadovaném příslušnou státní legislativou pro schválení vozidel v České republice 

a rozsahu obvyklém v zemích ES, tj. podle předpisů EHK a směrnic ES a příslušných 

prováděcích vyhlášek. Výsledkem úspěšné homologační zkoušky je "Osvědčení o udělení 

homologace" (tzv. homologační certifikát). 

Promítnutí poznatků ze zkoušek do dokumentace 

Zapracování do dokumentace. 

Vydání sériové dokumentace 

Schválení a zavedení konstrukční dokumentace do informačního systému. 

Schválení typu k provozu 

Po shromáţdění všech potřebných homologačních certifikátů je na ministerstvo dopravy 

příslušného státu zaslán poţadavek na provedení schvalovací zkoušky a vystavení 

Základního technického popisu schváleného typu vozidla. U vozidel určených pro jiná 

prodejní teritoria neţ ČR probíhá schvalovací proces podle pravidel platných v konkrétním 

prodejním teritoriu. 

Validace vozidla 

Validace je potvrzením, uznáním platnosti návrhu. V protokolu z validace, který dokladuje 

skutečnost, ţe vozidlo odpovídá poţadavkům zadání, jsou uvedeny dokumenty, které tvoří  
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podklad pro vyslovení výroku o validaci a srovnání výsledků v nich obsaţených se 

zadáním. 

 

3.1  Přezkoumání návrhu 

Obecným cílem přezkoumání je zajistit, aby byly základní poţadavky na výrobek správné 

a aby byly splněny a vedly k uţitečnému, spolehlivému a prodejnému výrobku. Proces 

přezkoumání má zajistit zejména, aby: 

- výrobek uspokojil potřeby zákazníka, 

- výrobek splňoval specifikované poţadavky efektivně, 

- při návrhu, výrobě a uvedení do provozu byly pouţity poţadované metody, 

- proces návrhu, výroby a uvedení do provozu proběhl v poţadovaných termínech, 

- náklady procesu návrhu, výroby a uvedení do provozu byly optimalizovány. 

V jednotlivých etapách vývojového úkolu probíhá na technických jednáních, resp. na 

kontrolních dnech a technických jednáních vedených technickým ředitelem přezkoumání 

toho, zda návrh splňuje všechny poţadavky zadání vývojového úkolu. Na jednáních je 

provedena také analýza rizik, kdy jsou identifikovány problémy a navrţena nezbytná 

opatření. Tímto přezkoumáním můţe být: 

- kontrola vypracování prototypové dokumentace; 

- vyhodnocení postaveného funkčního vzorku;  

- vyhodnocení postaveného prototypu; 

- kontrola vydané sériové dokumentace; 

- kontrola zpracované technické přípravy výroby se zaměřením na posouzení splnění 

poţadavků specifikovaných v zadání.   

Přezkoumání návrhu provede stanovený tým zaměstnanců z odborných útvarů, které 

odpovídají za jednotlivé činnosti etap vývojového úkolu; podle postupů společnosti pro 

přípravu a provádění přezkoumání návrhu.   

Výsledkem přezkoumání návrhu ve stanovených etapách je zpráva z přezkoumání. 

 

3.2  Riziková analýza - FMEA 

FMEA je metoda, která představuje týmovou analýzu moţností vzniku vad 

u posuzovaného návrhu nebo procesu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření 

vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu i procesu. 
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Metodu FMEA lze vyuţívat pro všechny nové nebo inovované výrobky nebo procesy, 

avšak lze ji také aplikovat i na stávající výrobky a procesy, a to např. : 

 při jejich změně; 

 při pouţití jiných materiálů; 

 při změně poţadavků zákazníků; 

 při změně podmínek pro pouţívání; 

 při změně poţadavků na bezpečnost a ekologickou nezávadnost; 

 pro díly, u nichţ se v minulosti projevily provozní nedostatky; 

 pro posouzení přijatých opatření k odstranění vad, které se projevily v provozních 

podmínkách; 

 pro díly, u nichţ lze očekávat problémy při výrobě, atd. 

 

3.2.1 FMEA konstrukce 

Pomocí FMEA konstrukce se zajišťuje co nejúplnější zkoumání návrhu výrobku s cílem 

odhalit jiţ v etapě návrhu všechny moţné nedostatky, které by navrhovaný výrobek mohl 

mít a ještě před jeho schválením realizovat opatření, která by tyto nedostatky odstranila. 

Aby bylo umoţněno promítnutí výsledků z této analýzy do konstrukční dokumentace 

(výkresu), musí být FMEA konstrukce ukončena před jejím vydáním. Výsledkem FMEA  

konstrukce jsou řádně vyplněné a podepsané protokoly, které podmiňují vydání 

příslušného výkresu.  

 

3.3.2 FMEA procesu 

FMEA procesu se obvykle provádí před zahájením výroby (nejpozději v době vzorkového 

řízení) nových či inovovaných výrobků nebo při změnách technologického postupu 

a obvykle následuje po FMEA konstrukce výrobku, na kterou navazuje a vyuţívá jejich 

výsledků. Postup při analýze FMEA procesu je podobný jako při FMEA konstrukce pouze 

s tím rozdílem, ţe příčiny moţných vad tým nehledá v navrhovaném řešení výrobku, 

u něhoţ se jiţ předpokládá splnění záměru, ale v navrhovaném technologickém 

postupu. Cílem FMEA procesu je odhalit všechny moţné nedostatky v technologickém 

postupu jiţ ve fázi návrhu a ještě před jeho schválením realizovat opatření pro jejich 

eliminaci.  

 

Pro provádění FMEA konstrukce a FMEA procesu je sloţení týmu podobné, rozdíl je 

zejména v osobě zaměstnance, která k analýze předkládá příslušný návrh výrobku nebo  
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procesu, tj.  konstrukce, technologie a řízení kvality. V návaznosti na řešenou problematiku 

by měli mít své zastoupení v řešitelském týmu zaměstnanci konstrukce, technologie, 

zkušeben, řízení jakosti, servisu a další „nositelé znalostí“ (např. zástupce marketingu,  

finančního úseku, divize nákup, dílovedoucí, operátor). 

 

3.2.3 Aplikace metody FMEA 

Pouţívání metody FMEA je stanoveno pro výrobky označené jako D-díly a pro díly 

a procesy stanovené zákazníkem. Metoda zde není běţně pouţívána. 

FMEA procesu byla za hodnocené období (tj. 06/2008-06/2010) realizována jedenkrát, a to 

v případě procesu montáţe D-dílu. Odpovědnost za provedení FMEA byla na útvaru 

technologické přípravy výroby. 

FMEA konstrukce byla za hodnocené období  realizována pro pět D-dílů. Odpovědnost za 

provedení FMEA měl útvar konstrukce. 

 

3.3  Plány jakosti 

Plán jakosti je dokument popisující postup zabezpečení jakosti u daného výrobku 

v průběhu výrobního cyklu nebo při realizaci specifického projektu, vymezuje metody, 

zdroje a sled činností.  

Podnět ke zpracování plánu jakosti můţe vzniknout na základě poţadavku zákazníka na 

zvláštní reţim zabezpečení jakosti výrobku, který není popsán standardními postupy 

systému jakosti společnosti, nebo poţadavku na zvláštní dokladování postupu zabezpečení 

jakosti výrobku / sluţby, případně můţe podnět ke zpracování plánu jakosti dát libovolný 

útvar. 

Plány jakosti jsou ve společnosti zpracovávány takto: 

o plán jakosti je zpracován jako přehled kontrolních činností pro zajištění jakosti při 

zpracování materiálu, výrobě dílce, montáţi podskupiny a agregátu; podkladem pro 

jeho zpracování je zejména postup vstupní kontroly materiálu a příslušný 

technologický postup; 

o plán jakosti je zpracován jako sled veškerých činností v průběhu vývoje, výroby 

a dodávání výrobku (zejména agregátů a vozidel) včetně předvýrobních etap 

(konstrukce, výroba prototypu, zkoušky, tvorba a ověření sériové dokumentace, 

kontrolní činnost při výrobě, provozní zkoušky atd.);  plán jakosti je moţno doplnit 

o další prvky vyplývající z poţadavků zákazníka nebo ze smlouvy. 
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o plán jakosti je zpracován jako souhrn  činností stanovených pro kontrolu, zkoušky 

a ověřování při stavbě prvního vozidla v sériové výrobě; 

o plán jakosti je jednoznačně specifikován zákazníkem - např. ve vojenské oblasti, 

kdy je vyţadováno plnění vojenských standardů např. AQAP, ACMP.  

 

Formy plánů jakosti mohou být následující: 

o odkazy na příslušné dokumentované postupy systému jakosti, 

o odkazy na příslušné dokumentované postupy systému jakosti s doplněním 

chybějících   postupů, 

o samostatný plán jakosti. 

 

U všech běţných činností pro zabezpečování jakosti podle stávajících dokumentovaných 

postupů systému jakosti lze v plánech jakosti pouţít pouze odkaz na příslušnou 

dokumentaci, která se pak stává součástí plánu jakosti.  

 

Představitel vedení pro jakost dále zadá jednotlivé části plánu jakosti ke zpracování (určí 

zpracovatele, termín). Tvorbu plánu jakosti koordinuje představitel vedení pro jakost. 

Kompletní plán jakosti předá zpracovatel útvarům, které za dané činnosti odpovídají.   

 

3.4  Akční plány a analýzy jakosti 

Pro plánování harmonogramu průběhu jednotlivých aktivit, včetně plánování sběru dat  

a potřebných záznamů o jakosti, na které mohou navazovat činnosti pro zlepšování jakosti 

jsou vypracovávány akční plány. Např. plán činností řízení jakosti, akční plán EURO V, 

akční plán marketingu, atd. Vstupy pro plánování jakosti jsou analýzy jakosti, vydané 

formou zpráv o kvalitě, kde jsou statisticky zpracovány základní údaje o kvalitě výrobků, 

jako jsou například: vývoj nákladů na neshodné výrobky, vývoj četnosti vnitřních 

neshodných výrobků, přehledy dílů dle nákladů a četností neshodných výrobků, vývoj 

reklamací, vývoj neshod z interních a externích auditů, dodavatelská kvalita, atd. 

Jednotlivé úkoly z akčních plánů jsou pravidelně vyhodnocovány na kontrolních dnech a je 

průběţně sledováno jejich plnění. V případě neplnění jsou přijímána následná opatření 

k dosaţení stanovených cílů, případně ekonomických ukazatelů. Reporty o stavu projektů 

a jednotlivých akčních krocích jsou pravidelně předkládány managementu a mohou být  

vyuţity také pro hodnocení efektivity procesů. 

 

 

36 



Kromě výše uvedených metod a nástrojů plánování jakosti produktu, které jsou jiţ ve 

společnosti pouţívány by bylo vhodné zváţit pouţití i jiných nástrojů a metod, které nejsou 

aţ tak finančně nákladné, ale mohou přinést větší úsporu nákladů, neboť přispívají 

k dosaţení potřebné jakosti výrobků a prevenci neshod. Jedná se například o metodu QFD 

a FTA.  

 

Metoda QFD – „Dům jakosti“ 

Metoda QFD je metodou plánování jakosti, zaloţenou na principu maticového diagramu. 

Tato metoda naplňuje jeden z principů managementu jakosti, a tím je orientace na 

zákazníka. Metoda QFD umoţňuje transformaci poţadavků zákazníka do základních 

technických parametrů výrobku (do měřitelných znaků jakosti výrobku). QFD vyţaduje 

věnovat větší pozornost jasnému vymezení a převedení poţadavků zákazníka do konečné 

podoby výrobku a jeho výroby a eliminaci následných úprav dopracování a změn 

připraveného či jiţ vyráběného výrobku. Její úspěšnost je zaloţena na týmové práci 

pracovníků z různých odborných útvarů zapojených do vývoje produktu [1, 4]. 

 

Metoda FTA – Analýza stromu poruchových stavů 

Metoda FTA je metodou spolehlivosti sloţitých systémů, umoţňující analyzovat příčiny 

vzniku poruch. Metoda FTA identifikuje a analyzuje všechny moţné příčiny, které 

způsobují vady nebo ke vzniku vad přispívají. U metody FTA postupujeme od vrcholové 

události (vady a jejího následku) k dílčím příčinám. K tomu vyuţívá stromového diagramu, 

v němţ dekomponuje jednotlivé příčiny do jednotlivých úrovní. Specifikem je, ţe zároveň 

stanoví i podmínky, za nichţ tyto příčiny nastanou. Míra rizika se stanoví výpočtem 

pravděpodobností, ţe vada nastane. Analýza stromu poruchových stavů umoţňuje 

optimalizovat analyzovaný systém tak, aby se pravděpodobnost nebezpečné události 

sníţila [1, 4]. 
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4 Analýza výskytu neshod při výrobě nákladních automobilů 

 

Neshodným výrobkem je kaţdý materiál, polotovar nebo výrobek, který nevyhovuje 

technicko-výrobní dokumentací specifikovaným poţadavkům, legislativním předpisům 

nebo podmínkám kupních smluv a který musí být v důsledku toho vyřazen z výrobního 

procesu [9]. 

Produkt, který není ve shodě se stanovenými poţadavky, nesmí být ve společnosti dále 

zpracováván. Je označen, izolován, posouzen a vypořádán v souladu se stanovenými 

postupy. Společnost má stanoveny závazné postupy pro označení, izolaci, posouzení 

a vypořádání neshodných výrobků.  

 

Neshodné výrobky jsou v organizaci členěny na: 

- vnitřní neshodné výrobky 

Neshodný výrobek – vlastní výroby nebo nakupovaný – zjištěný v průběhu 

výrobního procesu uvnitř společnosti, tj. před realizací (fakturací) výrobků 

odběratelům. Patří zde rovněţ neshody zjištěné na vozidle po dobu jeho skladování 

na skladě hotových vozidel. 

- vnější neshodné výrobky 

Neshodný výrobek zjištěný po realizaci výrobků odběratelům (u zákazníka). 

 

4.1 Vnitřní neshodné výrobky 

Kaţdý zaměstnanec odpovídá za to, ţe při zjištění neshody v jakosti produktu nepokračuje 

v dalších činnostech a okamţitě to ohlásí příslušnému nadřízenému vedoucímu. Řízení 

neshodného výrobku koordinuje úsek řízení jakosti, není-li stanoveno jinak. Konečné 

rozhodnutí o vypořádání neshodných výrobků přísluší úseku řízení jakosti [8]. 

 

Neshodný výrobek je moţné 

- přepracovat tak, ţe plně splňuje definované poţadavky; 

- převzít bez opravy nebo po opravě na základě zvláštního písemného oprávnění 

(schváleného odchylkového listu, resp. udělené výjimky nebo schválené odchylky); 

- trvale vyřadit z dalšího pouţití a fyzicky likvidovat. 
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Zjištěné neshodné výrobky jsou v souladu se stanovenými postupy označeny průvodkou 

zmetků (viz. příloha  2). 

V případě, ţe je rozhodnuto o opravě neshodných výrobků a oprava je prováděna v místě 

zjištění, jsou označené neshodné výrobky uloţeny u stroje, jinak jsou izolovány ve 

vymezeném prostoru. Všechny opravy probíhají podle dokumentovaných postupů. 

Všechny výrobky po opravě jsou podrobeny opakované kontrole podle dohodnutých 

postupů. 

Opravené neshodné výrobky jsou před uvolněním k dalšímu pouţití zkontrolovány, zda 

odpovídají technické dokumentaci včetně případných odchylkových listů.  

Neopravitelné neshodné výrobky jsou označeny červenou barvou a izolovány. 

 

Společnost má zaveden třídník zmetků. Třídník zmetků slouţí k určení tzv. „kódu 

zmetků“, kterým je blíţe specifikován charakter a druh vady zjištěných vnitřních 

neshodných výrobků, příčiny a „viníci“ jejich vzniku. Třídník zmetků je vyuţíván pro 

jednoduché a rychlé třídění a rozbory údajů o případech nejakostní výroby [10]. 

 

Postup řízení neshodného výrobku ukazuje schéma řízení neshodného výrobku na obrázku 3. 
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Obr. 3 Postup řízení neshodného výrobku 
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4.2 Vnější neshodné výrobky 

Vnější neshodné výrobky, které se projeví při jejich provozování v záruční době jsou 

řešeny jako reklamace, do kterých jsou zahrnuty také dodávky náhradních dílů a to 

v následujícím rozsahu: 

- reklamace na kvalitu výrobků společnosti, zjištěné při jejich přepravě po ose 

k zákazníkům (do přístavu k nalodění, na státní hranice k předání apod.) nebo po 

jejich prodeji zákazníkům, avšak jen v době trvání poskytnuté záruky. 

- reklamace na kvalitu a kvantitu prodaných náhradních dílů, popř. jiné reklamace 

náhradních dílů např. záměna dílů nebo scházející díly v dodávce. 

Při reklamaci vozidel, asambláţí a náhradních dílů se zákazníci řídí záručními podmínkami 

stanovenými kontrakty.  

Podkladem pro zahájení reklamačního řízení je "Reklamační protokol", který vystavuje 

autorizovaná opravna, která příslušnou reklamaci vyřizuje, případně zaměstnanec 

společnosti pověřený v příslušné zemi vyřizováním reklamací. O oprávněnosti kaţdé 

uplatněné reklamace rozhoduje servisní inspektor. V případě, ţe je reklamace označena za 

oprávněnou, autorizovaná opravna provede opravu a zajistí potřebné náhradní díly. 

 

Je vedena evidence všech "Reklamačních protokolů", kde jsou uvedeny veškeré informace 

o přímých nákladech za reklamace. Tato databáze reklamací slouţí zejména pro: 

- tvorbu přehledů o reklamacích; 

- informování určených viníků o jimi zaviněných reklamacích, jejich případném 

postihu a hlavně v systematickém zabránění vzniku stejné vady, související mj. 

s prokazatelným přeškolením, s jejich participací na provedených opatřeních;  

- reklamační řízení s dodavateli a pro informování dodavatelů o poruchovosti 

jejich výrobků. 

 

4.3 Vlastní analýza neshodných výrobků 

V následující části byla provedena analýza vývoje vnitřních a vnějších neshodných 

výrobků u vybrané řady vozidel po celou dosavadní dobu výroby této řady, tj. za období 

06/2008-08/2010. 

Vstupní data byla získána ze zpráv o jakosti, reklamačních protokolů a hlášenek zmetků. 

Tyto  jsou ve  společnosti uchovávány také v elektronické podobě. Do analýzy nebyly  
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zahrnuty cizí neshodné produkty, jejíchţ příčiny vzniku jsou mimo vlastní podnik 

(u dodavatele, během přepravy od dodavatele apod.). 

Volba hlediska, na základě kterého jsou analyzovaná data posuzována, závisí na cílech 

a prioritách řešení problému. V rámci této diplomové práce bylo zvoleno z praktického 

hlediska jako rozhodující příspěvek jednotlivých neshodných dílů a jejich příčin vyjádřený 

v nákladových poloţkách. Finančnímu vyjádření všichni rozumí a lze ho přímo vyuţít jako 

základní podklad pro manaţerská rozhodnutí. 

 

Vývoj nákladů na reklamace a nákladů na vnitřní neshodné výrobky dané řady vozidel za 

období 06/2008 – 08/2010 ukazuje obrázek 4. Jak je z obrázku patrné náklady na vnitřní 

neshodné výrobky jsou vyšší neţ náklady na reklamace. Náklady na vnitřní neshodné 

výrobky byly vyšší hlavně prvních osm měsíců, kdy se výroba nového typu vozidla 

rozjíţděla a přicházelo se na první nedostatky. První náklady na reklamace se objevily aţ 

v březnu roku 2009. Náklady na vnější neshodné výrobky značně ovlivňují spokojenost 

zákazníka. 

 

 

Obr. 4 Vývoj nákladů na reklamace a nákladů na vnitřní neshodné výrobky dané řady 

vozidle za období 06/2008 – 08/2010. 
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4.3.1 Analýza výskytu vnějších neshodných výrobků 

Jako zdroj informací byly pouţity zprávy o jakosti a reklamační protokoly. Při analýze dat 

o neshodných výrobcích byla aplikována Paretova analýza. 

Analýzou vstupních dat bylo zjištěno, ţe vnější neshodné výrobky za období 06/2008-

08/2010 u vybrané řady vozidel obsahují 25 druhů dílů. Protoţe sestrojený Paretův 

diagram pro 25 poloţek, by byl nepřehledný byla dále zaměřena pozornost na 10 

nejnákladnějších dílů. Zbývajících 15 dílů bylo sloučeno do jedné poloţky označené 

„ostatní“. Náklady na těchto deset nejnákladnějších dílů tvořily přes 96% celkových 

nákladů na vnější neshodné výrobky, jak je vidět z tabulky 2.  Pro takto definovaná vstupní 

data byl sestrojen Paretův diagram a stanovena ţivotně důleţitá menšina dílů, viz. obrázek 5.  

 

Tab. 2 Souhrnná tabulka pro sestrojení Paretova diagramu dílů s nejvyššími náklady na 

vnější neshodné výrobky za 06/2008-08/2010 u vybrané řady vozidel 

Název dílce 
Označení 

dílce 
Náklady 

(Kč) 
Kumulované 
náklady (Kč) 

Relativní kumul. 
náklady (%) 

kolo diskové 20-11 SDC s nátěr. A 60 494,00    60 494,00    45,86 

šroub M20x1,5x50 B 27 222,60    87 716,60    66,50 

držák filtru úplný C 22 850,56    110 567,16    83,83 

plech krycí D 5 082,27    115 649,43    87,68 

kroužek FIBR 6x10 E 3 750,00    119 399,43    90,52 

naviják SPH-80 F 2 430,00    121 829,43    92,37 

ložisko kluz. rejd. čepu G 1 866,04    123 695,47    93,78 

soukolí kuželové záběhnuté H 1 685,05    125 380,52    95,06 

zařízení spoj. 30N lakované I 993,00    126 373,52    95,81 

válec brzdový pruž. 12/6500 zad J 966,00    127 339,52    96,54 

ostatní K 4 558,86    131 898,38    100,00 

Celkem 131 898,38      
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Obr. 5 Paretův diagram dílů s nejvyššími náklady na vnější neshodné výrobky za období 

06/2008-08/2010 u vybrané řady vozidel 

 

Na základě volby kritéria pro výběr ţivotně důleţité menšiny dílů s nejvyššími náklady na 

vnější neshodné výrobky bylo stanoveno, na které díly je třeba zaměřit pozornost. Pro 

prvotní orientaci postačí kritérium 50%. Hranici mezi ţivotně důleţitou menšinou 

a uţitečnou většinou příčin nejvyšších nákladů je 50%-ní podíl kumulovaných součtů 

sestupně seřazených dílů s nejvyššími náklady na vnější neshodné výrobky. Z Paretovy 

analýzy - obrázek 5  je patrné, ţe ţivotně důleţitou menšinu tvořil díl A a B, coţ je: kolo 

diskové 20-11 SDC s nátěrem a šroub M20x1,5x50. 

Diplomová práce byla dále zaměřena na díl s nejvyššími náklady na vnější neshodné 

výrobky (kolo diskové 20-11 SDC s nátěrem) a na tento díl byla aplikována metoda 

FMEA. Důvodem reklamací diskového kola 20-11 SDC s nátěrem bylo opakované 

samovolné uvolnění maticového spoje diskového kola. Proto byla následně aplikována 

FMEA produktu, aby bylo prověřeno, zda kolo bylo správně navrţeno a FMEA procesu 

montáţe kola, zda kolo bylo dobře montováno. FMEA procesu výroby  kola nebyla 

aplikována, neboť se jedná o dodávaný díl. 
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4.3.2 Analýza výskytu vnitřních neshodných výrobků 

Jako zdroj informací byly pouţity zprávy o jakosti a hlášenky zmetků. Při analýze dat 

o neshodných výrobcích byla rovněţ aplikována Paretova analýza. 

Analýzou vstupních dat bylo zjištěno, ţe vnitřní neshodné výrobky za období 06/2008-

08/2010 u vybrané řady vozidel obsahují 107 druhů dílů. Protoţe sestrojený Paretův 

diagram pro 107 poloţek, by byl nepřehledný ba dokonce na formát papíru A4 nemoţný, 

byla dále zaměřena pozornost na 10 dílů s nejvyššími náklady na opravy. Zbývajících 97 

dílů bylo sloučeno do jedné poloţky označené „ostatní“. Náklady na těchto deset 

nejnákladnějších dílů tvořily přes 54% celkových nákladů na vnější neshodné výrobky, jak je 

vidět z tabulky 3.  Pro takto definovaná vstupní data byl sestrojen Paretův diagram 

a stanovena ţivotně důleţitá menšina dílů, viz. obrázek 6.  

 

Tab. 3 Souhrnná tabulka pro sestrojení Paretova diagramu dílů s nejvyššími náklady na 

vnitřní neshodné výrobky za 06/2008-08/2010 u vybrané řady vozidel 

Název dílce 
Označení 

dílce 
Náklady 

(Kč) 
Kumulované 
náklady (Kč) 

Relativní 
kumul. náklady 

(%) 

skříň redukce ZN vnitřní A 138 260   138260,20 11,24 

skříň redukce B 99 174   237434,20 19,30 

víko rozvodovky pro oprac. C 80 845   318278,90 25,87 

koleno redukce hnací levé D 70 633   388911,90 31,61 

hřídel SN pravý + ZN levý E 55 730   444642,20 36,14 

pouzdro kloubového hřídele F 50 364   495005,70 40,24 

víko dohušťování G 47 735   542740,50 44,12 

skříň listové pružiny H 42 425   585165,60 47,56 

skříň sestupu SN pro oprac. I 40 918   626083,80 50,89 

koleno redukce hnací pravé J 40 794   666877,30 54,21 

ostatní K 563 375   1230252,30 100,00 

Celkem 1 230 252     
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Obr. 6 Paretův diagram dílů s nejvyššími náklady na vnitřní neshodné výrobky za 06/2008-

08/2010 u vybrané řady vozidel 

 

Nejprve byla provedena volba kritéria, na základě kterého byl proveden výběr ţivotně 

důleţité menšiny dílů s nejvyššími náklady na vnitřní neshodné výrobky. Pro prvotní 

orientaci postačí kritérium 50%. Hranici mezi ţivotně důleţitou menšinou a uţitečnou 

většinou příčin největších nákladů na vnitřní neshodné výrobky je 50%-ní podíl 

kumulovaných součtů sestupně seřazených dílů s nejvyššími náklady na vnitřní neshodné 

výrobky. Z Paretovy analýzy (viz. obrázek 6)  je patrné, ţe ţivotně důleţitou menšinu 

tvořily díly A aţ I, coţ je: skříň redukce zadní náprava (ZN) vnitřní, skříň redukce, víko 

rozvodovky pro oprac, koleno redukce hnací levé, hřídel střední náprava (SN) pravý + 

zadní náprava (ZN) levý, pouzdro kloubového hřídele, víko dohušťování, skříň listové 

pruţiny, skříň listové pruţiny. 

Vzhledem k faktu, ţe příčiny neshod u všech dílů (A-J) byly odstraněny v průběhu sériové 

výroby a neovlivní novou aplikaci, nebudu na tyto díly metodu FMEA aplikovat. 
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5 Aplikace metody FMEA na díl diskové kolo 20-11 SDC s nátěrem 

 

Cílem této diplomové práce byl výběr dílu s nejvyššími náklady na neshodné výrobky 

a následná aplikace metody FMEA na tento díl. Takto získané informace budou slouţit 

jako podklad pro návrh a vývoj nové modelové řady vozidel. 

 

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

vyuţití znalostí a zkušeností celé řady odborníků. Pro efektivní práci týmu je důleţité 

metodické a organizační řízení práce týmu zkušeným moderátorem.  

Pro vypracování FMEA byl sestaven víceoborový tým, jehoţ členové postihují nezbytné 

znalosti daného předmětu. Tým se skládal z 8 lidí. Sloţení týmu ukazuje tabulka 4. 

Facilitátorem byl zvolen pracovník úseku řízení jakosti. 

 

Tab. 4 Sloţení týmu FMEA 

Funkce Počet osob 

konstruktér 2 

technolog 2 

pracovník úseku řízení jakosti 2 

pracovník servisu 1 

autorka práce 1 

 

Pro hledání nových nápadů bylo vyuţito metody tvůrčího myšlení. Pro dosaţení maxima 

všech moţných nápadů, myšlenek k danému tématu byla zvolena technika týmové práce 

zvaná brainstorming. Jednotliví členové týmu měli příleţitost vyjádřit se 

k projednávanému problému, vzájemně se doplňovat, vyslovovat myšlenky. Brainstorming 

zachycuje proces bohatý na nápady a je zároveň oproštěný od jakékoliv kritiky. To 

umoţňuje všem zúčastněným zapojit se a vyjádřit své názory k danému problému z pozice 

hledání nových myšlenek. Práce týmu byla řízena moderátorem, nesmělo hovořit více osob 

najednou a kaţdý se vyjadřoval pouze k danému tématu. Je-li proces dobře řízen, můţe být 

výsledek velmi efektivní. 

 

V předchozí kapitole, ve které byly analyzovány neshodné výrobky, bylo rozhodnuto, ţe 

metoda FMEA budu aplikována na díl – kolo diskové 20-11 SDC s nátěrem. 

 

47 



Na tomto dílu mohou moţné vady nastat v různých fázích ţivotního cyklu. Na základě této 

skutečnosti musí být provedeno více aplikací metody FMEA: 

- při analýze, zda diskové kolo bylo správně navrţeno byla pouţita FMEA produktu, 

- při analýze, zda diskové kolo bylo správně vyrobeno by byla pouţita FMEA 

procesu, ale z důvodu, ţe se jedná o dodávaný díl, nebude tato část v diplomové 

práci řešena, 

- při analýze, zda diskové kolo bylo správně namontováno byla pouţita FMEA 

procesu. 

 

5.1 FMEA produktu 

 

V této části bylo zkoumáno, zda diskové kolo bylo správně navrţeno. Vyplněný formulář 

FMEA produktu je v příloze 3. 

Postup aplikace metody FMEA produktu ukazuje obrázek 7. 
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Obr. 7 Schéma postupu aplikace metody FMEA produktu 
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1. Dekompozice produktu na jednotlivé dílčí části 

2. Analýza moţných vad 

3. Analýza moţných následků vad 

4. Analýza moţných příčin vad 

5. Analýza stávajících preventivních opatření 

7. Hodnocení významu, očekávaného výskytu a 

odhalitelnosti jednotlivých moţných vad 

8. Výpočet rizikových čísel RPN a jejich 

porovnání s kritickou hodnotou RPNkrit 

RPN < RPNkrit 

9. Návrh a realizace opatření ke sníţení rizik 

10. Hodnocení rizik po realizaci opatření 

Z 

ano 

ne 

K 

6. Analýza stávajících způsobů ověřování navrhovaného řešení 

RPN < RPNkrit 

ano 

ne 



5.1.1 Dekompozice produktu na jednotlivé dílčí části 

Jak bylo předchozí analýzou v bodě 4 zjištěno, díl s největšími náklady na reklamace, na 

který byla zaměřena pozornost, je kolo diskové 20-11 SDC s nátěrem. Tento díl jiţ dále 

nelze dekomponovat na jednotlivé dílčí části. Z tohoto důvodu neproběhne ţádná další 

dekompozice dílu na menší části. 

Základní popis diskového kola:  

Jedná se svařovaný komplet. Kvalita svarů je dána normou ISO 2553. Parametry zatíţení 

kola jsou udávány při rychlosti 100km/h 3550 kg. Specifikaci materiálu dodavatel neuvádí 

– je součástí know-how společnosti. Díl má osm otvorů pro uchycení. Otvory mají průměr 

27 mm. Je to nakupovaná poloţka a jejím dodavatelem je společnost TITAN STEEL 

WHEELS Ltd. Po provedení povrchové úpravy (barva 57106, RAL 7021) je tento díl 

označen jako kolo diskové 20-11 SDC s nátěrem. Jednoduchý výkres diskového kola 20-

11 SDC s nátěrem je obrázku 8. 

 

 

Obr. 8 Jednoduchý výkres diskového kola 20-11 SDC s nátěrem 

 

5.1.2 Analýza možných vad 

Prvním krokem analýzy současného stavu bylo zpracování přehledu všech moţných vad, 

které  by u daného dílu mohly v průběhu plánované ţivotnosti nastat.  
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Byly identifikovány následující moţné vady: 

uvolnění kola – samovolné uvolnění maticového spoje diskového kola a nápravy, které 

se stalo příčinou reklamací. Docházelo k opětovnému samovolnému uvolnění 

maticového spoje, na které si stěţoval a následně i reklamoval zákazník. 

trhlina – narušení integrity (celistvosti) materiálu kola. 

 

5.1.3 Analýza možných následků vad 

U jednotlivých moţných vad byly analyzovány všechny moţné následky vad, ke kterým 

mohou moţné vady vést, přičemţ jako následek vady se chápe její vliv, resp. dopad na 

plnění funkcí vyšší konstrukční skupiny nebo celého systému (vozidla) a působení vady na 

zákazníka, tedy jak bude výskyt dané vady vnímat. Kaţdá vada můţe mít několik 

následků. Následek vady se posuzoval jak z hlediska dané součásti, tak z hlediska celého 

výrobku.  

U jednotlivých moţných vad byly nalezeny následující moţné následky: 

U uvolnění kola byly identifikovány tyto možné následky: 

- úplné odpadnutí kola (následná havárie vozidla), 

- ovlivnění stability vozidla, 

- sníţení ţivotnosti. 

Trhlina může způsobit tyto následky: 

- ovlivnění stability vozidla, 

- sníţení ţivotnosti. 

 

5.1.4 Analýza možných příčin vad 

Ke kaţdé moţné vadě byly analyzovány všechny moţné příčiny vad, které mohou danou 

vadu vyvolat. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o analýzu konstrukce výrobku, bylo potřeba 

příslušné příčiny hledat v případných nedostatcích navrhovaného řešení. Moţné příčiny 

vad musí být popsány přesně a výstiţně, aby bylo moţno nalézt vhodná opatření k jejich 

odstranění. 

Níţe jsou popsány všechny moţné příčiny vad, které mohou danou vadu vyvolat: 

Nesprávná konstrukční koncepce 

Nevhodně navrţené konstrukční provedení diskového kola můţe mít za následek 

neumoţnění jakékoliv dotaţení nebo správného dotaţení kola. Případně také kolize a ztrátu  
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funkčnosti kola. Můţe se například jednat o nevhodně stanovený nebo spíše nedostatečný 

počet otvorů pro šrouby. 

Ztráta svěrné osové síly vlivem silné vrstvy měkkého nátěru 

U šroubových spojů je poţadavek na kompaktnost resp. těsnost spoje. Ani spojovaný a ani 

spojovací materiál/komponenty nemohou být z měkkého materiálu, případně opatřeny 

vrstvou měkkého nátěru. Tento povrch musí být tvrdý nebo vhodně povrchově upravený, 

například galvanicky pokovený. Pokud je spojovaný nebo spojovací materiál/komponenty 

z měkkého materiálu, nebo jsou opatřeny vrstvou měkkého nátěru, nemůţe být zajištěna 

dostatečná svěrná osová síla. Vlivem promáčknutí materiálu nebo vydrolením nátěru 

dochází ke ztrátě svěrné osové síly a následnému uvolnění spoje. 

Nevhodně navržený svar 

Svařování je proces, který slouţí k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více 

materiálů. Tento spoj se nazývá svar. Nebudou-li navrţené svary mít poţadovanou kvalitu 

pro dané pouţití finálního výrobku, respektive pro jeho povolené zatíţení, můţe vzniknout 

trhlina na diskovém kole. Vliv na jakost svaru můţe mít například pouţitá metoda 

svařování, typ svaru, délka svaru, svařovací proud, napětí, rychlost postupu svařování, 

druh pouţité ochranné atmosféry, druh pouţitého přídavného materiálu. 

Nevhodný materiál 

Bude-li navrţen a následně při výrobě pouţit nevhodný materiál např. materiál s velkou 

pórovitostí nemůţe být zaručena celistvost diskového kola. Vlivem velké pórovitosti 

materiálu můţe vzniknout trhlina na diskovém kole jiţ při výrobě kola nebo následně při 

zatíţení kola při pouţívání nákladního automobilu. 

 

5.1.5 Analýza stávajících preventivních opatření 

Před vlastním hodnocením byla analyzována stávající preventivní opatření, která sniţují 

pravděpodobnost výskytu dané moţné vady.  

Nebyla identifikována ţádná stávající preventivní opatření, která by sníţila 

pravděpodobnost výskytu daných moţných vad. 
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5.1.6 Analýza stávajících způsobů ověřování navrhovaného řešení 

Dále byly analyzovány stávající způsoby ověřování navrhovaného řešení, které mohou 

danou moţnou vadu nebo její příčinu odhalit před uvolněním návrhu do výroby – zvyšují 

pravděpodobnost odhalení dané moţné vady. 

Nesprávná konstrukční koncepce  –   pevnostní výpočty, 

–   zkoušení prototypu. 

Ztráta svěrné osové síly vlivem silné vrstvy měkkého nátěru – zkoušení prototypu. 

Nevhodně navržený svar  – validační zkoušení (resp. pevnostní propočty). 

Nevhodný materiál – homologační zkoušky. 

 

5.1.7 Hodnocení významu, očekávaného výskytu a odhalitelnosti jednotlivých 

možných vad 

Po provedené analýze následovalo hodnocení současného stavu, při kterém se 

u identifikovaných moţných vad hodnotila tři základní hlediska: 

- význam vady, 

- pravděpodobnost výskytu vady, 

- pravděpodobnost odhalení vady. 

K hodnocení všech tří kritérií se pouţívaly pomocné tabulky, které je bodově hodnotí na 

desetibodové stupnici (1 aţ 10 bodů), přičemţ se jedná se o „trestné“ body. Tabulky byly 

převzaty z vnitřní směrnice společnosti, kde hodnotící tabulky odpovídají 2. vydání 

metodiky FMEA dle QS-9000. Dnes je v platnosti jiţ 4. vydání manuálu FMEA. Změny, 

které byly provedeny v hodnotících tabulkách jsou popsány v kapitole 1.2.1.5. 

 

V případě významu vady bylo posuzováno, jak jsou moţné následky vady pro zákazníka 

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

příslušné hodnocení vztahovalo k nejzávaţnějšímu následku vady.  

Hodnocení významu vady při FMEA konstrukce je uvedeno v tabulce 5 [18]. 
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Tabulka 5 Hodnocení významu vady při FMEA konstrukce 

Následek Význam následku Hodnocení 

Kritický bez varování Vada bez varování ovlivňuje bezpečnost výrobku 

nebo porušuje předpisy. 

10 

Kritický s varováním Vada ovlivňuje bezpečnost výrobku nebo porušuje 

předpisy s varováním. 

9 

Velmi váţný Nefunkční výrobek, ztráta hlavní funkce. 8 

Váţný Funkční výrobek, ale výkon omezen. Zákazník je 

nespokojen. 

7 

Střední Funkční výrobek, ale určité prvky ovlivňující 

pohodlí nefunkční. Zákazník nespokojen. 

6 

Nízký Funkční výrobek, ale prvky zajišťující pohodlí 

pracují na niţší úrovni. Zákazník poněkud 

nespokojen. 

5 

Velmi nízký Konečná úprava a provedení (ozdobné nebo 

tlumící prvky) není v pořádku. Vadu eviduje 

většina zákazníků. 

4 

Nepatrný Konečná úprava a provedení (ozdobné nebo 

tlumící prvky) není v pořádku. Vadu eviduje 

průměrný zákazník. 

3 

Zanedbatelný Konečná úprava a provedení (ozdobné nebo 

tlumící prvky) není v pořádku. Vadu eviduje jen 

náročný zákazník. 

2 

Ţádný Bez následku. 1 

 

V případě pravděpodobnosti výskytu vady byly hodnoceny technické moţnosti vzniku 

vady v průběhu doby plánované ţivotnosti výrobku nebo dílu. Hodnocení vycházelo 

zejména ze zkušeností s podobnými výrobky. 

Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady při FMEA konstrukce, jehoţ bodová hodnota 

roste s očekávanou četností, je uvedeno v tabulce 6 [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



Tabulka 6 Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady při FMEA konstrukce 

Pravděpodobnost výskytu vady Četnost Hodnocení 

Velmi vysoká, vada nastává neustále větší neţ 1 ze 2 10 

1 z 10 9 

Vysoká, opakovaný výskyt vady 1 z 20 8 

1 ze 100 7 

Střední, občasný výskyt vady 1 z 200 6 

1 z 1 000 5 

1 z 2 000 4 

Nízká, poměrně málo vad 1 z 10 000 3 

1 z 20 000 2 

Vzácná, vada je nepravděpodobná menší neţ 1 z 20 000 1 

 

V případě pravděpodobnosti odhalení vady příslušné hodnocení vycházelo z posouzení 

účinnosti stávajících kontrolních postupů pouţívaných k posuzování návrhu výrobku před 

jeho uvolněním do výroby. 

Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady je uvedeno v tabulce 7 [18]. 
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Tabulka  7 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady 

Možnost odhalení 
Pravděpodobnost odhalení vady při posuzování 

návrhu výrobku 
Hodnocení 

Absolutně nemoţná Posuzování návrhu výrobku neodhalí moţnou 

příčinu vady, ani následnou vadu nebo se 

posuzování neprovádí. 

10 

Téměř nemoţná Velmi vzdálená moţnost, ţe posuzování návrhu 

výrobku odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

9 

Moţná Málo zaručená šance, ţe posuzování návrhu 

výrobku odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

8 

Velmi malá Velmi malá moţnost, ţe posuzování návrhu 

výrobku odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

7 

Malá Malá moţnost, ţe posuzování návrhu výrobku 

odhalí moţnou příčinu vady nebo následnou vadu. 

6 

Průměrná Průměrná moţnost, ţe posuzování návrhu výrobku 

odhalí moţnou příčinu vady nebo následnou vadu. 

5 

Mírně nadprůměrná Mírně nadprůměrná moţnost, ţe posuzování návrhu 

výrobku odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

4 

Velká Velká moţnost, ţe posuzování návrhu výrobku 

odhalí moţnou příčinu vady nebo následnou vadu. 

3 

Velmi velká Velmi velká moţnost, ţe posuzování návrhu 

výrobku odhalí moţnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

2 

Téměř jistá Posuzování návrhu výrobku téměř jistě odhalí 

moţnou příčinu vady nebo následnou vadu. 

1 

 

Diskuse účastníků ohledně bodového ohodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti 

probíhala na základě zkušeností a odborných znalostí členů týmu. Na závěr bylo 

provedeno hlasování o bodovém ohodnocení a bylo přijato to bodové ohodnocení, které 

získalo většinový podíl hlasů. Tabulka 8 ukazuje bodové ohodnocení významu, výskytu 

a odhalitelnosti moţné vady zaviněné konkrétní příčinou. 
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Tabulka 8 Bodové ohodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti vady 

Možná vada 
Význam 

vady 

Výskyt 

vady 

Odhalit. 

vady 

Uvolnění kola zapříčiněné nesprávnou konstrukční 

koncepcí. 

10 2 2 

Uvolnění kola způsobené ztrátou svěrné osové síly 

z důvodu silné vrstvy měkkého nátěru na dosedacích 

plochách. 

10 3 9 

Trhlina na kole zapříčiněná nevhodně navrţenými svary 9 2 3 

Trhlina na  kole zapříčiněná nevhodně navrţeným 

materiálem 

9 4 3 

 

5.1.8 Výpočet rizikových čísel RPN a jejich porovnání s kritickou hodnotou RPNkrit 

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

vzniknout vlivem určité příčiny, vypočetlo tzv. rizikové číslo, které představuje součin 

příslušných bodových hodnocení jednotlivých kritérií (1). 

 

Rizikové číslo RPN = Význam x Výskyt x Odhalitelnost  (1) 

 

Hodnota rizikového čísla slouţila ke stanovení pořadí důleţitosti jednotlivých moţných 

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

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

v rozmezí od 1 do 1000. 

Po provedeném hodnocení a stanovení rizikových čísel následovalo vyčíslení skupiny těch 

moţných vad, jejichţ riziková čísla byla příliš vysoká a bylo nutné navrhnout opatření ke 

sníţení rizika. K tomuto účelu se pouţilo porovnání dosaţené hodnoty rizikového čísla se 

stanovenou kritickou hodnotou. 

Obvykle pouţívanou kritickou hodnotou rizikového čísla je hodnota 125, která odpovídá 

průměrnému hodnocení všech dílčích kritérií. Tato hodnota rizikového čísla byla 

stanovena jako kritická i našim týmem. 

Kromě toho je vţdy potřeba ještě zvlášť analyzovat ty moţné vady, u nichţ některé 

z dílčích kritérií dosahovalo vysoké hodnoty. 

Tabulka 9 ukazuje moţné vady s vypočtenou hodnotou rizikového čísla 
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Tabulka 9 Moţné vady s vypočtenou hodnotou rizikového čísla 

Možná vada 
Vypočtené 

rizikové číslo RPN 

Uvolnění kola způsobené ztrátou svěrné osové síly z důvodu silné 

povrchové úpravy na dosedacích plochách. 
270 

Trhlina na kole zapříčiněná nevhodně navrţeným materiálem. 108 

Trhlina na kole zapříčiněná nevhodně navrţeným svarem. 81 

Uvolnění kola zapříčiněné nesprávnou konstrukční koncepcí. 40 

 

5.1.9 Návrh a realizace opatření ke snížení rizik 

U všech moţných vad, kde hodnota rizikového čísla překročila kritickou hodnotu byla 

navrţena opatření, která by riziko těchto moţných vad sníţila. V případě moţných 

nebezpečných následků by tato opatření měla být prioritně zaměřena na sníţení významu. 

V případě, ţe se nejedná o nebezpečné následky, prioritu má sniţování pravděpodobnosti 

výskytu vady a aţ poté následuje zvyšování odhalitelnosti vady. Při volbě vhodných 

opatření bylo zvaţováno, zda jejich realizací dojde k dostatečnému sníţení hodnoty 

rizikového čísla.  

 

Bylo navrţeno a doporučeno toto nápravné opatření: 

U vady uvolnění kola, která může být způsobena ztrátou svěrné osové síly z důvodu silné 

vrstvy měkkého nátěru na dosedacích plochách bylo navrženo opatření eliminace nátěrů 

na dosedacích plochách – důvodem návrhu tohoto opatření je moţnost uvolnění kola vlivem 

příliš silné vrstvy měkkého nátěru na samotném diskovém kole. Při této hypotéze je šroub 

momentovým klíčem sice správně dotaţený na stanovený utahovací moment 400 ± 40 Nm, ale 

při samotném provozu vozidla, respektive při plném zatíţení je moţné, ţe dojde vlivem 

chvění, vibrací a vydrolení laku v místě šroubového spoje k pozvolnému uvolnění šroubu, 

a tím i k uvolnění samotného kola. Z tohoto důvodu bylo přijato opatření - eliminace 

nátěrů na dosedacích plochách. Eliminace nátěru na dosedacích plochách by mohla být 

zajištěna pouţitím přípravku (chrániče), který by zamezil nástřiku diskového kola v místě 

šroubového spoje. Zavedením tohoto opatření by měla být zajištěna pevnost šroubového 

spoje i při jeho značném zatíţení. Implementací tohoto opatření dojde k eliminaci výskytu 

této vady.  
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5.1.10 Hodnocení rizik po realizaci opatření 

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

seznámení se skutečně provedenými opatřeními. Poté následuje nové hodnocení rizika 

moţných vad u navrhovaného výrobku po provedení těchto opatření. Opakované 

hodnocení by mělo být provedeno nejen u těch moţných vad vyvolaných příslušnou 

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

opatření ovlivnit. 

Provedená FMEA by měla reagovat na veškeré nové poznatky, informace zjištěné od 

zákazníků, reklamace, zkušenosti ze servisů, atd. po celou dobu ţivota výrobku. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe týmem navrţené opatření bude realizováno aţ v průběhu 

výroby nové řady vozidla, nemohla být v rámci diplomové práce opatření realizována, 

pokusili se členové týmu vliv nápravného opatření pro danou vadu pouze odhadnout na 

základě zkušeností. Bylo zřejmé, ţe bodové hodnocení významu vady se nesníţí, kdeţto 

bodové hodnocení odhalitelnosti a výskytu bylo moţné vhodným nápravným opatřením 

ovlivnit. Navrţené opatření eliminace nátěru na dosedacích plochách by mělo zamezit 

výskytu této vady. Pokud by došlo ke sníţení rizikového čísla pod kritickou hodnotu bylo 

by týmem navrţené opatření povaţováno za dostatečné. 

Očekávané hodnoty rizikových čísel po realizaci preventivních opatření ukazuje tabulka 10. 

 

Tabulka 10 Očekávané hodnoty rizikových čísel po realizaci preventivních opatření 

Možná vada 
Význam 

vady 

Výskyt 

vady 

Odhalit. 

vady 

Vypočtené 

rizikové číslo 

RPN 

Uvolnění kola způsobené ztrátou svěrné 

osové síly z důvody silné povrchové 

úpravy na dosedacích plochách. 

10 1 9 90 

Trhlina na kole zapříčiněná nevhodně 

navrţeným materiálem. 

10 4 3 108 

Trhlina na kole zapříčiněná nevhodně 

navrţeným svarem. 

9 3 3 81 

Uvolnění kola zapříčiněné nesprávnou 

konstrukční koncepcí. 

10 2 2 40 
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5.2 FMEA procesu 

 

V této části bylo zkoumáno, zda diskové kolo bylo správně namontováno. 

Postup při analýze FMEA procesu byl podobný jako při FMEA návrhu produktu pouze 

s tím rozdílem, ţe příčiny moţných vad nebyly hledány v navrhovaném řešení výrobku, 

u něhoţ se jiţ předpokládá splnění záměru, ale v navrhovaném technologickém postupu. 

Cílem FMEA procesu bylo odhalit všechny moţné nedostatky v technologickém postupu 

jiţ ve fázi návrhu a ještě před jeho schválením realizovat opatření pro jejich eliminaci.  

Vyplněný formulář FMEA procesu je v příloze 4. 

 

5.2.1 Dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy 

Jak bylo předchozí analýzou v bodě 4 zjištěno, dílem s největšími náklady na reklamace, 

na který byla zaměřena pozornost, bylo kolo diskové 20-11 SDC s nátěrem. Zkoumaným 

procesem, na který byla aplikována FMEA procesu byla montáţ diskového kola. Tento 

proces jiţ dále nelze dekomponovat na jednotlivé dílčí procesy. Z tohoto důvodu 

neproběhla ţádná další dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy. 

 

5.2.2 Analýza možných vad 

Prvním krokem analýzy současného stavu bylo zpracování přehledu všech moţných vad, 

které  by se mohly v průběhu dané operace na vyráběném výrobku vyskytnout. Týká se to 

jak vad, které se přenesou do konečného výrobku, tak vad, které způsobí, ţe některá 

z následujících operací nebude úspěšná. Byly identifikovány tyto moţné vady procesu 

montáţe diskového kola a tou jsou nedotaţení kola, přetaţení závitu nebo strţení závitu. 

Bylo rozhodnuto, ţe tým FMEA se zaměří na moţnou vadu  „nedotažení kola“. 

 

5.2.3 Analýza možných následků vad 

V dalším kroku bylo analyzováno působení moţných vad na zákazníka, jak vnitřního, tak 

vnějšího. Vnitřními zákazníky jsou následující operace nebo pracoviště, vnějším 

zákazníkem je zejména konečný uţivatel. 

U moţné vady byly nalezeny následující moţné následky: 

Uvolněné kolo 

Snížení životnosti kola 
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Úplné odpadnutí kola (následná havárie vozidla) 

Ovlivnění stability vozidla – smyk 

 

5.2.4 Analýza možných příčin vad 

K identifikované moţné vadě, kterou bylo nedotaţení kola, tým FMEA analyzoval 

všechny moţné příčiny vad, které by ji mohly vyvolat. Byly nalezeny následující moţné 

příčiny: 

Opomenuto při montáži 

K opomenutí dotaţení kola by mohlo dojít při montáţi vozidla. Tato situace by mohla 

nastat jak z důvodu nedbalosti, tak vědomého porušení pracovního postupu. 

Použití  vadného (nesprávného) momentového klíče 

Momentový klíč se pouţívá ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného 

utahovacího momentu (umoţňuje přesné dotaţení spoje na poţadovanou hodnotu). 

Dosaţení nastaveného momentu je signalizováno slyšitelným a zároveň mechanicky 

pocítěným „klapnutím“. Základní rozdělení momentových klíčů se řídí rozsahem 

utahovacího momentu, který je klíč schopen změřit. Pouţitím vadného nebo nesprávného 

momentového klíče nemůţeme docílit přesného dotaţení spoje na poţadovanou hodnotu. 

Pro zajištění správného nastavení momentového klíče se provádí pravidelná dílenská 

kalibrace na kontrolním přípravku. 

Rozměrové vady na komponentech montážního celku 

Jen pouţitím rozměrově správných komponentů (šroubů a matic správné velikosti) 

můţeme dosáhnout dobrého dotaţení kola.  

Materiálové vady na komponentech montážního celku 

Jen pouţitím komponentů ze správných materiálů případně správně materiálově 

upravených můţeme dosáhnout dobrého dotaţení kola. 

Nevhodně stanovená technologie dotažení kola 

Taktéţ nevhodně stanovená technologie dotaţení diskového kola neumoţní jeho správné 

dotaţení. 

Opomenuto při údržbě vozidla (řidič) 

Ve formuláři FMEA procesu montáţe kola je pod čarou uvedena moţná příčina 

nedotaţeného kola i opomenuto při údrţbě vozidla ze strany řidiče, neboť i vlivem této 

příčiny můţe dojít k nedotaţení kola.  Je pravda, ţe výrobky by měly být navrţeny tak, aby  
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byly co nejvíce nenáchylné na vznik vad. Nicméně v servisním sešitě v části Pravidelná 

kontrola a údrţba  nákladního automobilu je stanoveno po kolika ujetých kilometrech nebo 

po jak dlouhém časovém úseku má řidič zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby na 

kolech na stanovený utahovací moment. V návodu na obsluhu je uveden pouze postup při 

výměně kola, kde je uveden také předepsaný utahovací moment  400 ± 40 Nm. Bez této 

operace dotahování kol po stanovených ujetých kilometrech, kterou provádí řidič, se 

neobejdeme. Vzhledem k tomu, ţe nákladní auta jezdí v těţkých terénech, dochází 

k vibracím, které jsou přenášeny také na šroubové spoje. Tyto vibrace mohou způsobit 

uvolnění šroubového spoje. 

 

5.2.5 Analýza stávajících preventivních opatření 

Tým analyzoval pouţívaná opatření, která sniţují pravděpodobnost výskytu dané moţné 

vady. 

Nedotažení kola - opomenuto při montáži  

- namátková kontrola v rámci mezioperačních auditů montáţe, 

- namátková kontrola v rámci mezioperačních auditů zkušeben a dodělávek 

vozidel. 

Nedotažení kola - vadný (nesprávný) momentový klíč  

- pravidelná dílenská kalibrace momentového klíče,  

- procesní audity montáţí. 

Rozměrové vady na komponentech montážního celku - vstupní kontrola. 

Materiálové vady na komponentech montážního celku - vstupní kontrola. 

Nevhodně stanovená technologie dotažení kola - vzorkové řízení a ověření TPV při 

stavbě 1. vozidla. 

Nedotažení kola - opomenuto při údržbě vozidla (řidič) – servisní sešit. 

V servisním sešitě je stanovena následující provozní údrţba:  

Základní údrţba: kontrola stavu a nahuštění pneumatik, dotaţení kol ( 2x měsíčně provádí 

řidič) 

Technická údrţba č.1: zkontrolovat šrouby a matice kol a stav pneumatik (provádí dílenští 

specialisté za pomoci řidiče po ujetí cca 15 000 km /minimálně 1x za rok) 

Technická údrţba č.2: zkontrolovat disky pneumatik, šrouby a matice kol a stav pneumatik 

(provádí dílenští specialisté za pomoci řidiče po ujetí cca 30 000 km /minimálně 1x za 2 roky). 
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5.2.6 Analýza stávajících způsobů kontroly 

Tým analyzoval kontrolní postupy jeţ umoţňují danou vadu nebo její příčinu odhalit. 

- kontrolní operace na montáţi, které jsou prováděny dle technologického postupu  pro 

montáţ „Kolo kompletní“ č. 442099301694, operace č. 550 - na vozidle dotáhnout 

všechny kolové matice na utahovací moment 400±40Nm. Pro specifikaci postupu montáţe 

včetně kontrolních operací je vypracován směrný technologický postup, kde je postup 

montáţe detailně popsán a zdokumentován (fotografie), o kontrole je proveden záznam 

v evidenční kartě č. 002802; 

- ověření v rámci činností pracoviště zkušebny a dodělávek vozidel je prováděno dle 

technologického postupu „Valník speciální“ příslušného typu vozidla, operace č. - 418 

všechny kola dotáhnout na moment 400±40Nm (operace po zajetí vozidla), o kontrole je 

proveden záznam v evidenční kartě č. 002760, ve společnosti je stanoveno směrným 

technologickým postupem následující zajíţdění vozidla: 4 okruhy na zkušebním polygonu 

a dále přibliţně 60 km zajíţdění na silnici, toto zajíţdění se provádí v rámci pracoviště 

zkušebny a dodělávek vozidla; 

- operace v technologickém procesu pro montáţ – vlastní montáţ (smontovatelnost). 

 

5.2.7 Hodnocení významu, očekávaného výskytu a odhalitelnosti jednotlivých 

možných vad 

Po provedené analýze bylo provedeno hodnocení současného stavu, při kterém se 

u identifikovaných moţných vad hodnotila tři základní hlediska: 

- význam vady, 

- pravděpodobnost výskytu vady, 

- pravděpodobnost odhalení vady. 

K hodnocení všech tří kritérií byly pouţity pomocné tabulky, které je bodově hodnotí na 

desetibodové stupnici (1 aţ 10 bodů), přičemţ se jedná se o „trestné“ body. Tabulky byly 

převzaty z vnitřní směrnice společnosti. 

V případě významu vady bylo posuzováno, jak jsou moţné následky vady pro zákazníka 

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

příslušné hodnocení vztahovalo k nejzávaţnějšímu následku vady.  

Hodnocení významu vady při FMEA procesu je uvedeno v tabulce 11 [18]. 
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Tabulka 11 Hodnocení významu vady při FMEA procesu 

Následek Význam následku Hodnocení 

Kritický bez 

varování 

Můţe ohrozit zaměstnance obsluhy zařízení nebo montáţe. 

Vada nastane bez varování. Velmi vysoko se hodnotí 

moţný projev vady, působí-li nebezpečnost provozu 

vozidla nebo vede k narušení zákonných předpisů. 

10 

Kritický s 

varováním 

Můţe ohrozit zaměstnance obsluhy zařízení nebo montáţe. 

Velmi vysoko se hodnotí moţný projev vady, působí-li na 

bezpečnost provozu vozidla nebo vede k narušení 

zákonných předpisů. Vada nastane s varováním. 

9 

Velmi váţný Velké narušení výroby. Mohlo by být 100% výrobků 

zmetkových. Vozidlo/prvek nezpůsobilý k provozu, ztráta 

hlavní funkce. Zákazník je velmi nespokojen. 

8 

Váţný Menší narušení výroby. Výrobky by bylo nutno třídit a část 

(méně neţ 100%) by bylo zmetkových. Vozidlo/prvek  

schopné k provozu, ale s omezeným výkonem. Zákazník je 

nespokojen. 

7 

Střední Menší narušení výroby. Část (méně neţ 100%) výrobků by 

muselo být vyzmetkováno (bez třídění). Vozidlo/prvek 

schopné k provozu, ale určité prvky ovlivňující pohodlí 

jsou nepouţitelné. Zákazník pocítí nepohodlí. 

6 

Nízký Menší narušení výroby. 100% výrobků by mohlo 

potřebovat přepracování. Vozidlo/prvek schopné 

k provozu, ale určité prvky ovlivňující pohodlí jsou 

pouţitelné v omezené míře. Zákazník pocítí poněkud 

nespokojenost. 

5 

Velmi nízký Menší narušení výroby. Výrobky nutno třídit a část (méně 

neţ 100%) přepracovat. Lícování a povrchové 

úpravy/skřípot a zvuky neodpovídají poţadavkům. Vadu 

eviduje většina zákazníků. 

4 

Nepatrný Menší narušení výroby. Část (méně neţ 100%) výrobků by 

mohlo potřebovat přepracování na lince, ale mimo výrobní 

cyklus. Lícování a povrchové úpravy/skřípot a zvuky 

neodpovídají poţadavkům. Vadu eviduje průměrný 

zákazník. 

3 

Zanedbatelný Menší narušení výroby. Část (méně neţ 100%) výrobků by 

mohlo potřebovat přepracování na lince, ale bez narušení 

výrobního cyklu. Lícování a povrchové úpravy/skřípot a 

zvuky neodpovídají poţadavkům. Vadu eviduje jen 

náročný zákazník. 

2 

Ţádný Bez následku. 1 
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V případě pravděpodobnosti výskytu vady byly hodnoceny technické moţnosti vzniku 

vady v průběhu doby plánované ţivotnosti výrobku nebo dílu. Hodnocení vycházelo 

zejména ze zkušeností s podobnými výrobky nebo bylo zaloţeno na výsledcích 

modelování a počítačových simulací. 

Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady při FMEA procesu, jehoţ bodová hodnota 

rostě s očekávanou četností, je uvedeno v tabulce 12 [18]. 

 

Tabulka 12 Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady při FMEA procesu 

Pravděpodobnost výskytu vady Četnost Hodnocení 

Velmi vysoká, vada je téměř nevyhnutelná. větší neţ 1 ze 2 10 

1 z 3 9 

Vysoká, odpovídající podobným předcházejícím 

procesům, u nichţ často docházelo k výskytu 

vad. 

1 z 8 8 

1 ze 20 7 

Průměrná, odpovídající podobným 

předcházejícím procesům, u kterých se občas vad 

vyskytla, ale ne ve významném rozsahu. 

1 z 80 6 

1 z 400 5 

1 z 2 000 4 

Nízká, u podobných procesů se vyskytovaly 

pouze ojedinělé vady. 

1 z 15 000 3 

Velmi nízká, u téměř identických procesů se 

vyskytovaly pouze ojedinělé vady. 

1 z 150 000 2 

Vzdálená, u téměř identických procesů nebyla 

nikdy vada zaznamenána. 

menší neţ 1 z 1 500 000 1 

 

V případě pravděpodobnosti odhalení vady příslušné hodnocení vycházelo z posouzení 

účinnosti stávajících kontrolních postupů pouţívaných k posuzování návrhu výrobku před 

jeho uvolněním do výroby. 

Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady při FMEA procesu je uvedeno v tabulce 13 

[18]. 
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Tabulka 13 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady při FMEA procesu 

Možnost odhalení 

Pravděpodobnost, že vada nebo její příčina budou 

odhaleny před další operací nebo předtím, než 

součást/výrobek opustí místo výroby nebo montáže 

Hodnocení 

Absolutně 

nemoţná 

Nejsou známy (pouţity) kontroly schopné odhalit 

projev vady. 

10 

Téměř nemoţná Velmi malá pravděpodobnost, ţe stávající kontrola 

odhalí projev vady. 

9 

Málo moţná Málo zaručená šance dané kontroly odhalit projev 

vady. 

8 

Velmi malá Velmi malá šance dané kontroly odhalit projev vady. 7 

Malá Malá šance dané kontroly odhalit projev vady. 6 

Průměrná Průměrná šance dané kontroly odhalit projev vady. 5 

Mírně 

nadprůměrná 

Mírně nadprůměrná šance kontroly odhalit projev 

vady. 

4 

Velká Velká šance dané kontroly odhalit projev vady. 3 

Velmi velká Velmi velká šance dané kontroly odhalit projev vady. 2 

Téměř jistá Stávající kontrola vţdy zaručeně odhalí projev vady. 

Spolehlivé odhalení je potvrzeno podobnými 

procesy. 

1 

 

Stejně jako u FMEA návrhu produktu diskuse účastníků ohledně bodového ohodnocení 

významu, výskytu a odhalitelnosti probíhala na základě zkušeností a odborných znalostí 

členů týmu. Na závěr bylo provedeno hlasování o bodovém ohodnocení a bylo přijato to 

bodové ohodnocení, které získalo většinový podíl hlasů. Tabulka 14 ukazuje bodové 

ohodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti moţné vady zaviněné konkrétní příčinou. 
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Tabulka 14 Bodové ohodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti vady 

Možná vada 
Význam 

vady 

Výskyt 

vady 

Odhalit. 

vady 

Nedotaţení kola, které bylo opomenuto při montáţi. 10 2 2 

Nedotaţení kola, které bylo způsobeno pouţitím 

vadného (nesprávného) momentového klíče. 

10 1 2 

Nedotaţení kola způsobené rozměrovými vadami na 

komponentech montáţního celku. 

10 2 2 

Nedotaţení kola způsobené materiálovými vadami na 

komponentech montáţního celku. 

10 4 2 

Uvolnění kola způsobené nevhodně stanovenou 

technologií při montáţi. 

10 3 2 

Nedotaţení kola, které bylo opomenuto při údrţbě 

vozidla (řidič). 

10 8 5 

 

 

5.2.8 Výpočet rizikových čísel RPN a jejich porovnání s kritickou hodnotou RPNkrit 

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

vzniknout vlivem určité příčiny, vypočteno tzv. rizikové číslo, které představuje součin 

příslušných bodových hodnocení jednotlivých kritérií. 

 

Rizikové číslo RPN = Význam x Výskyt x Odhalitelnost 

 

Hodnota rizikového čísla slouţila ke stanovení pořadí důleţitosti jednotlivých moţných 

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

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

v rozmezí od 1 do 1000. 

Po provedeném hodnocení a stanovení rizikových čísel byla vyčíslena skupina těch 

moţných vad, jejichţ riziková čísla byla příliš vysoká a bylo nutné navrhnout opatření ke 

sníţení rizika. K tomuto účelu bylo pouţito porovnání dosaţené hodnoty rizikového čísla 

se stanovenou kritickou hodnotou. 

Obvykle pouţívanou kritickou hodnotou rizikového čísla je hodnota 125, která odpovídá 

průměrnému hodnocení všech dílčích kritérií. Tato hodnota rizikového čísla byla 

stanovena jako kritická i našim týmem. 
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Kromě toho je vţdy potřeba ještě zvlášť analyzovat ty moţné vady, u nichţ některé 

z dílčích kritérií dosahovalo vysoké hodnoty. 

Tabulka 15 ukazuje moţné vady s její příčinou a vypočtenou hodnotou rizikového čísla 

 

Tabulka 15 Moţné vady s vypočtenou hodnotou rizikového čísla 

Možná vada 
Vypočtené 

rizikové číslo RPN 

Nedotaţení kola, které bylo opomenuto při údrţbě vozidla (řidič). 400 

Nedotaţení kola způsobené materiálovými vadami na 

komponentech montáţního celku. 

80 

Nedotaţení kola způsobené nevhodně stanovenou technologií při 

montáţi. 

60 

Nedotaţení kola způsobené rozměrovými vadami na komponentech 

montáţního celku. 

40 

Nedotaţení kola, které bylo opomenuto při montáţi. 40 

Nedotaţení kola, které bylo způsobeno pouţitím vadného 

(nesprávného) momentového klíče. 

20 

 

 

5.2.9 Návrh a realizace opatření ke snížení rizik 

U všech moţných vad, kde hodnota rizikového čísla překročila kritickou hodnotu členové 

byla navrţena opatření, která by riziko těchto moţných vad sníţila. Stejně jako u FMEA 

produktu by v případě moţných nebezpečných následků tato opatření měla být prioritně 

zaměřena na sníţení významu. V případě, ţe se nejedná o nebezpečné následky, prioritu 

má sniţování pravděpodobnosti výskytu vady a aţ poté následuje zvyšování odhalitelnosti 

vady. Při volbě vhodných opatření by mělo být zvaţováno, zda jejich realizací dojde 

k dostatečnému sníţení hodnoty rizikového čísla.  

 

Bylo navrţeno a doporučeno toto nápravné opatření: 

U možné vady nedotažení kola, které bylo opomenuto při údržbě vozidla (za strany 

řidiče), bylo navrženo opatření osvěta zákazníka a kontrolní dny ATS  – Na základě 

zkušeností bylo konstatováno, ţe k opomenutí dotaţení kola po stanovených ujetých 

kilometrech nebo po uplynutí stanoveného časového období dochází z důvodu nedbalosti 

řidiče, respektive nenásledování instrukcí v servisním sešitě. Proto je nutné apelovat na  
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zákazníka, a to je moţné provést formou osvěty. Je potřeba zákazníkovi vysvětlit důleţitost 

a význam údrţby vozidla. 

Kontrolní dny ATS představují jednání za účasti zástupců společnosti, a to jak z útvarů 

jakosti, konstrukce, servisu, zástupců zákazníka, zástupců státního ověřování jakosti, tak 

i zástupců uţivatelů z provozu. Kontrolní dny ATS se konají zpravidla v měsíčních 

intervalech. Na kontrolních dnech jsou projednávány reklamace a závaţné nedostatky 

z uţivatelské sféry a oblast provozní spolehlivosti vozidel. Na těchto kontrolních dnech by 

bylo vhodné upozornit zákazníka na nutnost pravidelné údrţby vozidla, mezi kterou patří 

i dotaţení kol po stanovených ujetých kilometrech nebo uplynutí časového úseku. 

Implementace tohoto opatření můţe přispět ke sníţení výskytu této vady. 

 

5.2.10 Hodnocení rizik po realizaci opatření 

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

seznámení se skutečně provedenými opatřeními. Poté následuje nové hodnocení rizika 

moţných vad u navrhovaného výrobku po provedení těchto opatření. Opakované 

hodnocení by mělo být provedeno nejen u těch moţných vad vyvolaných příslušnou 

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

opatření ovlivnit. 

Provedená FMEA by měla reagovat na veškeré nové poznatky, informace zjištěné od 

zákazníků, reklamace, zkušenosti ze servisů, atd. po celou dobu ţivota výrobku. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe týmem navrţené opatření nebylo dosud implementováno, 

pokusili se členové týmu vliv nápravného opatření pro danou vadu pouze odhadnout na 

základě zkušeností. Stejně jako u FMEA produktu bylo zřejmé, ţe bodové hodnocení 

významu vady se nesníţí, kdeţto bodové hodnocení odhalitelnosti a výskytu bylo moţné 

vhodným nápravným opatřením ovlivnit. Navrţené opatření osvěta zákazníka a kontrolní 

dny ATS by mohlo sníţit pravděpodobnost výskytu vady. Pokud by došlo ke sníţení 

rizikového čísla pod kritickou hodnotu bylo by týmem navrţené opatření povaţováno za 

dostatečné. 

Očekávané hodnoty rizikových čísel po realizaci preventivních opatření ukazuje tabulka 16. 
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Tabulka 16 Očekávané hodnoty rizikových čísel po realizaci preventivních opatření 

Možná vada 
Význam 

vady 

Výskyt 

vady 

Odhalit. 

vady 

Vypočtené 

rizikové číslo 

RPN 

Nedotaţení kola, které bylo opomenuto 

při údrţbě vozidla (řidič). 

10 2 5 100 

Nedotaţení kola způsobené 

materiálovými vadami na komponentech 

montáţního celku. 

10 4 2 80 

Nedotaţení kola způsobené nevhodně 

stanovenou technologií. 

10 3 2 60 

Nedotaţení kola způsobené rozměrovými 

vadami na komponentech montáţního 

celku. 

10 2 2 40 

Nedotaţení kola, které bylo opomenuto 

při montáţi. 

10 2 2 40 

Nedotaţení kola, které bylo způsobeno 

pouţitím vadného (nesprávného) 

momentového klíče. 

10 1 2 20 
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6 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce byla aplikace metody FMEA na díl s nejvyššími náklady na 

neshodné výrobky. Takto získané informace budou slouţit jako podklad pro návrh a vývoj 

nové modelové řady vozidel. 

Teoretická část se zaměřila na význam plánování jakosti a na pouţívané metody a nástroje 

plánování jakosti. Poté byla podrobně popsána metoda FMEA z hlediska pouţití, přínosů, 

typů metod FMEA, byly rozebrány jednotlivé fáze postupu aplikace metody FMEA a byly 

zde popsány pouţívané metodiky pro aplikaci metody FMEA a to dle VDA 4 a QS 9000. 

Dále byl proveden rozbor metodik stanovujících soubor generických poţadavků na 

uvolňování výrobního procesu a výrobků k výrobě, jeţ jsou součástmi standardů QS-9000 

a VDA: soubor poţadavků PPAP (Production Part Approval Process) - Proces schvalování 

dílů do sériové výroby a v PPF (součást VDA 2) – Uvolnění výrobního procesu 

a produktu. Jedním respektive dvěma poţadavky procesu uvolňování výrobního procesu 

a výrobků je poţadavek na provedení FMEA návrhu produktu a FMEA procesu. Bylo 

rovněţ popsáno další vyuţití metody FMEA a to v APQP, Přezkoumání návrhu a Plánu 

kontroly a řízení.  

V další části byla charakterizována společnost, ve které byla tato diplomová práce řešena 

a byl analyzován stávající stav vyuţívání metod a nástrojů plánování jakosti ve vztahu 

k plánování jakosti výrobku. Byly navrţeny další metody a nástroje plánování jakosti 

výrobku, které zatím nejsou ve společnosti pouţívány. 

Bylo stručně popsáno řízení neshodného výrobku ve společnosti a provedena analýza 

výskytu neshod při výrobě vybrané řady nákladního automobilu, a to z hlediska příspěvku 

jednotlivých neshodných dílů vyjádřený v nákladových poloţkách. Při analýze se pouţila 

Paretova analýza. Na základě této analýzy bylo rozhodnuto, ţe dílem, na který se bude 

aplikovat metoda FMEA, je díl označený jako diskové kolo 20-11 SDC s nátěrem. Tento 

díl měl nejvyšší náklady na reklamace. 

Na díl diskové kolo 20-11 SDC s nátěrem byla aplikována FMEA produktu, aby byl 

ověřen návrh diskového kola a FMEA procesu montáţe kola, aby bylo ověřeno, zda je 

aplikován vhodný proces montáţe. FMEA procesu výroby diskového kola nebyla v práci 

řešena, neboť se jedná o dodávaný díl. 

U FMEA návrhu produktu tým identifikoval dvě moţné vady, a to uvolnění kola a trhlina 

na kole.  Těmto moţným vadám tým přiřadil i jejich potenciální důsledky a příčiny. Poté  
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byla identifikována stávající preventivní opatření a stávající způsoby ověřování 

navrhovaného řešení. 

V druhé fázi analýzy, se na základě bodového hodnocení výskytu, významu 

a odhalitelnosti, stanovilo rizikové číslo RPN. Bodové ohodnocení významu, výskytu 

a odhalitelnosti probíhalo na základě zkušeností a odborných znalostí členů týmu. Kritická 

hodnota rizikového čísla RPNkrit byla týmem stanovena na hodnotu 125. U vady, kde 

hodnota rizikového čísla byla vyšší neţ kritická hodnota rizikového čísla bylo navrţeno 

nápravné opatření. Jednalo se o vadu uvolnění kola způsobenou ztrátou svěrné osové síly 

z důvodu silné vrstvy měkkého nátěru na dosedacích plochách šroubového spoje. Při 

plném zatíţení je moţné, ţe dojde vlivem chvění, vibrací a vydrolení laku v místě 

šroubového spoje, k pozvolnému uvolnění šroubu, a tím i k uvolnění samotného kola. Tým 

navrhnul opatření eliminace nátěrů na dosedacích plochách. Eliminace nátěru na 

dosedacích plochách by mohla být zajištěna pouţitím přípravku (chrániče), který by 

zamezil nástřiku diskového kola v místě šroubového spoje. Implementací tohoto opatření 

dojde k eliminaci výskytu této vady.  

Při aplikaci FMEA procesu montáţe kola bylo rozhodnuto, ţe se tým zabýval nedotaţením 

kola. Tým rovněţ identifikoval moţné následky a příčiny této vady. Poté následovalo 

určení stávajících preventivních opatření a stávající způsoby kontroly. Bylo provedeno 

bodové hodnocení výskytu, významu a odhalitelnosti a vypočet rizikového čísla RPN. 

U vady, kde hodnota rizikového čísla byla vyšší neţ kritická hodnota rizikového čísla bylo 

navrţeno nápravné opatření. Jednalo se o vadu nedotaţení kola, která můţe být způsobena 

opomenutím při údrţbě vozidla  ze strany řidiče. Na základě zkušeností bylo konstatováno, 

ţe k opomenutí dotaţení kola po stanovených ujetých kilometrech nebo po uplynutí 

stanoveného časového období dochází z důvodu nedbalosti, respektive nenásledování 

instrukcí v servisním sešitě, proto bylo navrţeno opatření osvěta zákazníka a kontrolní dny 

ATS. Je nutné apelovat na zákazníka, a to je moţné provést formou osvěty. Je potřeba 

zákazníkovi vysvětlit důleţitost a význam údrţby vozidla. Kontrolní dny ATS představují 

jednání za účasti zástupců společnosti, a to jak z útvarů jakosti, konstrukce, servisu, 

zástupců zákazníka, zástupců státního ověřování jakosti, tak i zástupců uţivatelů 

z provozu. Na kontrolních dnech jsou projednávány reklamace a závaţné nedostatky 

z uţivatelské sféry a oblast provozní spolehlivosti vozidel. Na těchto kontrolních dnech by 

bylo vhodné upozornit zákazníka na nutnost pravidelné údrţby vozidla, mezi kterou patří 

i dotaţení kol po stanovených ujetých kilometrech nebo uplynutí časového úseku. 

Implementace tohoto opatření můţe přispět ke sníţení výskytu této vady. 
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