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ANOTACE 
 
 SLAVINSKÁ, K., Využití metody FMEA p�i zlepšování procesu výroby hadic, 

Bakalá�ská práce VŠB-TU Ostrava, 2011 

 

V bakalá�ské práci byly analyzovány stávající metody FMEA procesu pro výrobu 

hadic v organizaci. Firma se �ídí normou VDA 4. Po analýze bylo rozhodnuto, že je nutné 

p�epracování aplikace FMEA pro proces výroby TOC hadic. Aplikací metody FMEA 

identifikuje spole�nost potenciální rizika, které mohou mít vliv na proces.  

V metod� FMEA byly pozm�n�ny �i upraveny nedostatky v oblasti potenciální 

zp�soby poruchy, potenciální d�sledky poruchy i potenciální p�í�iny poruchy. Byly také 

definovány prevence a detekce u sou�asné kontroly procesu. K p�epracování stávající metody 

FMEA procesu pro TOC hadice bylo p�istupováno tak, aby byla co nejvíce snížena míra 

rizika a zárove� zlepšovala proces. 

 

ABSTRACT 
 
 SLAVINSKÁ, K., The use of FMEA for Improvement of Hoses Production Process, 

Bachelor Thesis, VŠB-TU Ostrava, 2011 

 

 Basis of the bachelor thesis is inherent in evalution of the current FMEA method used 

in the organization. The organization analyse tools are on the base of VDA 4 supervised. 

Result of the analysis performed that it´s need to improve the current FMEA application for 

the current TOC hose production process. Application of the FMEA method it is assured to 

identify the potential risk through the organization.  

 The FMEA method was improved in the field of potential risks, it´s potential failure 

mode, potential effects of failure and current design control. The prevention and detection of 

current process control were defined as well. The approach for the improvement of FMEA 

chosen was ment to minimalizme the rate of potential risks in the highest possible level and at 

the same time optimalize process. 
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1.   ÚVOD 
 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje analýzu možností  

vzniků vad a jejich důsledků. Tato metoda byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století 

v USA během vesmírného programu společnosti NASA, jako nástroj pro hledání závažných 

rizik. První civilní využití této metody společností Ford bylo o 10 let později z důvodu špatné 

kvality projektu Ford Pinto, na kterém byla tato metoda poprvé použita. Automobilový 

průmysl přizpůsobil metodu FMEA tak, aby byla využitelná jako nástroj zlepšování kvality 

[8]. 

 Metoda FMEA se využívá zejména ve dvou základních aplikací: 

§ FMEA návrhu produktu – analyzuje možnosti vzniku vad u navrhovaného 

produktu 

§ FMEA procesu – analyzujeme možnosti vzniku vad v průběhu navrhovaného 

procesu 

Tato metoda se používá zejména pro nové nebo inovované produkty nebo procesy, 

ale lze ji také aplikovat na stávající produkty a procesy [3].  

 Množství uplatnění metody FMEA jsou však mnohem širší. Lze je rovněž aplikovat 

při analýze návrhu služby, systému nebo procesu řízení jakosti a rovněž na jakékoliv jiné 

procesy [9]. 

 Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného uplatňování metody FMEA je včasnost.  

K dosažení největšího přínosu se FMEA musí provést před tím, než způsoby poruch výrobku 

nebo procesu budou do výroby nebo procesu zabudovány. Přípravná doba strávená řádným 

vypracováním analýz FMEA v době, kdy změny výrobku či procesu lze nejsnadněji a 

nejlevněji zavést. FMEA může snížit nebo odstranit případy zavádění preventivních či 

nápravných změn, které by mohly způsobit vážnější problém [1]. 

 FMEA dokumentuje dosavadní znalosti a činnosti o možných rizicích poruch pro 

zdokonalení produktu či procesu [10]. 

 FMEA je metodou, kterou je nutno aplikovat v týmu, protože využívá znalostí a 

zkušeností řady odborníků. V týmu by měli být zastoupeni pracovníci vývoje, konstrukce, 

technologie, výroby, útvaru řízení jakosti, zkušeben, marketingu, servisu a další odborníci. 

Pro efektivní práci týmu je důležité metodické a organizační řízení práce týmu zkušeným 

moderátorem [3]. 
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FMEA procesu je také součástí návrhu výrobního procesu. Tento výstup návrhu 

výrobního procesu musí být vyjádřen tak, aby mohl být ověřen podle požadavků na vstup pro 

návrh výrobního procesu a aby mohl být validován [1]. 

  

Cílem této práce bude analyzovat stávající výsledky aplikace metody FMEA procesu 

pro čtyři druhy hadic (průmyslové hadice, palivové hadice, AC a TOC hadice) ve společnosti 

zabývající se výrobou těchto hadic. Po této analýze bude vybrán jeden typ z těchto čtyř typů 

podle toho, který druh hadice je pro společnost nejdůležitější a zároveň nejméně splňuje 

předepsaná kritéria metody FMEA. Ta bude následně přepracována tak, aby splňovala 

veškeré předepsané požadavky a zároveň, aby co nejlépe identifikovala potenciální rizika a 

pomohla tak společnosti minimalizovat tato rizika.  
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2. PROCES a FMEA PROCESU 

2.1. PROCES  

Proces je definován jako ohraničená skupina vzájemně provázaných pracovních  

činností s předem definovanými vstupy a výstupy. Má jasně a přesně definovaný začátek a 

konec. Výstupem z procesu je konečný produkt. Smysl produktivního procesu spočívá 

v přetvoření souboru vstupů v jeden či více výstupů s větší přidanou hodnotou, než měly 

vstupy před první transformační činností na začátku procesu. 

Procesy vytvářejí spojnici mezi požadavky zákazníků a dodávanými produkty. 

Představují prostředky, pomocí nichž zaměstnanci organizace naplňují účel existence 

organizace a tedy vlastně i jejích podnikových procesů [4].  

2.2. FMEA PROCESU  

 Součástí ověřování vhodnosti procesu je hodnocení způsobilosti, které umožňuje 

kvantitativně posoudit schopnost procesu trvale dosahovat požadované hodnoty znaků jakosti 

produktu. Optimalizace návrhu procesu využívá podobných metod jako optimalizaci návrhu 

produktu (přezkoumání návrhu, FMEA procesu apod.) [5]. 

FMEA procesu se obvykle provádí při návrhu výroby nových či inovovaných 

produktů nebo při změnách technologického postupu. FMEA procesu je také velmi cennou 

metodou zlepšování již používaných procesů a lze ji aplikovat i na nevýrobní procesy [3]. 

 Postup při analýze FMEA procesu je podobný jako při FMEA návrhu výrobku 

(používá se prakticky i stejný formulář) s tím rozdílem, že příčiny možných vad výrobku 

tentokrát tým nehledá v navrhovaném řešení, ale v navrhovaném technologickém procesu [6]. 

FMEA procesu je metoda, která by měla být zahájena: 

§ před nebo ve fázi realizace 

§ před zajištěním nářadí pro výrobu 

§ na všechny operace výroby od jednotlivých komponentů pro montážní skupiny 

 

 Při FMEA procesu se předpokládá, že výrobek tak, jak je navržen, splní záměr 

konstrukce. Potenciální způsoby poruch, které by se mohly objevit kvůli konstrukčnímu 

nedostatku se mohou do FMEA procesu zahrnout. Jejich důsledek a jak se mu vyhnout je 

řešen ve FMEA produktu [2]. 
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2.2.1. Záhlaví formuláře FMEA procesu 

Záhlaví formuláře FMEA procesu by mělo jednoznačně identifikovat zaměření FMEA  

procesu, jakož i informaci související s procesem řízení a vypracováním dokumentů. Záhlaví 

by mělo obsahovat tyto prvky [2]: 

1)  Číslo FMEA (FMEA Number) 

 Uvede se číslo dokumentu FMEA, které bude použito při sledování. 

2)   Položka (Item)  

Uvede se název a číslo systému, subsystému nebo součásti, pro kterou se provádí 

analýza procesu. 

3) Odpovědnost za proces (Process Responsibility) 

Uvede se výrobce originálního zařízení (OEM - Original Equipment Manufacturer), 

útvar a skupina, také název dodavatele, pokud je znám. 

4) Vypracoval (Prepared By)   

Uvede se jméno, číslo telefonu a společnosti inženýra odpovědného za vypracování 

FMEA. 

5) Modelový rok/program (Model Year(s)/Program(s)) 

Uvede se příslušný modelový rok/program, který bude využívat nebo který bude 

ovlivněn analyzovanou konstrukcí/procesem (pokud je známo). 

6) Klíčové datum (Key Date) 

Uvede se plánovaný termín dokončení FMEA, který by neměl přesáhnout plánované 

datum zahájení výroby. 

7) Datum FMEA (FMEA Date) 

Uvede se datum vypracování původní FMEA a datum poslední revize. 

8) Základní tým (Core Team) 

Uvedou se jména odpovědných pracovníků a názvy útvarů oprávněných určit a /nebo 

provést úkoly, (doporučuje se, aby bylo uvedeno v rozdělovníku jméno, útvar, 

telefonní číslo, adresa, atd. každého člena týmu) [2]. 

9) Funkce procesu/požadavky (Process Function/Requirements) 

Uvede se jednoduchý popis analyzovaného procesu nebo operace také se doporučuje u 

analyzovaného kroku uvést číslo souvisejícího procesu/operace. Tým by měl prověřit 

příslušné výkonné, materiálové, technologické, environmentální a bezpečnostní 

normy. Vyznačí se co nejstručněji účel analyzovaného procesu nebo operace včetně  
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informací o konstrukci systému, subsystému nebo součásti. V případech, kdy se proces 

skládá z řady operací s různými potenciálními způsoby poruch, může být dobré uvádět 

tyto operace jako samostatné prvky. 

10)  Potenciální způsob poruchy (Potential Failure Mode) 

Potenciální způsob poruchy se definuje jako způsob, kterým by proces mohl 

potenciálně selhat při plnění požadavků na proces a záměru konstrukce tak, jak jsou 

popsány ve sloupci Funkce procesu/požadavky. Je to popis neshody na určité operaci. 

Může jít o příčinu související s potenciálním způsobem poruchy v navazující operaci 

nebo o důsledek související s potenciální poruchou v předcházející operaci. Při 

zpracování FMEA předpokládáme, že vstupní díly/ materiály jsou v pořádku. Tým 

FMEA však může v případech, kdy v jakosti dodávaných dílů jsou nedostatky, udělat 

výjimku. Vychází se také z předpokladu, že porucha může nastat, ale také nemusí. 

Tým by měl být schopný odpovědět si na tyto otázky:  

· jak by mohl proces/díl selhat při plnění požadavků? 

· bez ohledu na technické specifikace, na co by si zákazník mohl  

      stěžovat? [2] 

11) Potenciální důsledky poruchy (Potential Effect(s) of Failure) 

Potenciální důsledky poruchy se definují jako důsledky způsobu poruchy u zákazníka. 

Důsledky poruchy by se měly popisovat tak, jak by je mohl postřehnout nebo pocítit 

zákazník. Zároveň je nutné myslet na to, že zákazník může být vnitřní zákazník, ale 

také konečný uživatel. Jasně se vyjádří, zda způsob poruchy by mohl mít dopad na 

bezpečnost nebo dodržení požadavků zákonných předpisů. Zákazníkem může tedy být 

další operace, navazující operace nebo pracoviště, dealer nebo vlastník. Při posuzování 

potenciálního důsledku poruchy se musí zvažovat všechny možnosti zákazníků. 

Důsledky u konečného uživatele by měly být udávány v pojmech funkce výrobku 

nebo systému. Pokud je zákazníkem další operace/pracoviště, měly by být důsledky 

udávány v pojmech související s činnosti procesu/operace [2]. 

12) Závažnost (Severity - S) 

Závažnost je hodnota spojovaná s nejvážnějším důsledkem pro daný způsob poruchy. 

Závažnost je relativní hodnocení v rámci konkrétní FMEA. Pokud bude v pozici 

zákazníka postiženého způsobem poruchy výrobní nebo montážní závod nebo uživatel 

výrobku, může se posuzování závažnosti ocitnout mimo oblast zkušeností nebo 

znalostí technologa nebo současného týmu. V takových případech by měl být zapojen  
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konstruktér vypracovávající FMEA konstrukce a technolog z navazujícího výrobního 

nebo montážního závodu. Tým by se měl shodnout na hodnotících kritériích a systému 

bodového hodnocení. Ten by měl být pevný, pro analýzy jednotlivých výrobků však 

může být přizpůsobený (viz tabulka 1). 

13) Klasifikace (Classification) 

Tento sloupec se může použít pro klasifikování kterékoli zvláštní výrobkové nebo 

procesní charakteristiky (např. kritické, klíčové, hlavní, významné atd.) součásti, 

systému nebo subsystému, které mohou vyžadovat dodatečné kontroly návrhu nebo 

procesu; tento sloupec může také být požit pro zdůraznění způsobu poruchy s vysokou 

prioritou pro technické posuzování. Je-li ve FMEA procesu určena nějaká zvláštní 

charakteristika, oznámí se tato skutečnost technologovi odpovědnému za návrh, 

jelikož by to mohlo ovlivnit technickou dokumentaci v oblasti určování kontrolních 

položek. Symboly pro zvláštní charakteristiky výrobku nebo procesu a jejich 

používání se řídí specifickými podnikovými zásadami.  

14) Potenciální příčiny/mechanismy poruchy (Potential Cause(s)/Mechanism(s) 

failure) 

Potenciální příčina poruchy se definována jako označení toho jak se může porucha 

vyskytnout a je popsána jako něco, co lze opravit nebo co lze řídit. Uvede se každá 

příčina poruchy, kterou lze přiřadit každému způsobu poruchy. Pokud je daná příčina 

jedinou příčinou určitého způsobu poruchy, tedy její odstranění má přímý dopad na 

způsob poruchy, pak je tato část FMEA ukončena. Řada příčin však není vzájemně 

výlučná a pro její odstranění nebo jejich kontrolu je nutné provést návrh experimentů. 

Např. může jít o to určit, která základní příčina nejvíce přispívá a kterou bude možné 

nejsnadněji kontrolovat. Měly by se uvádět pouze konkrétní chyby nebo nesprávné 

činnosti, neměla by se používat obecné fráze. 

15) Výskyt (Occurence - O) 

Výskyt znamená pravděpodobnost výskytu specifické příčiny poruchy. Známka 

hodnocení pravděpodobnosti výskytu vyjadřuje spíše relativní význam než absolutní 

hodnotu. Odhadne se pravděpodobnost výskytu možné příčiny poruchy na stupnici od 

1 do 10. Pro zajištění plynulosti by se měl používat pevný systém hodnocení výskytu.  

Samotná známka hodnocení výskytu je relativní ocenění v rámci FMEA a nemusí 

odrážet aktuální pravděpodobnost výskytu. Možné úrovně poruchovosti jsou založeny 

na počtu poruch, které předpokládáme, že v průběhu výroby nastanou [2].  
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Jsou-li k dispozici údaje z podobného procesu, pak se pro hodnocení výskytu použijí. 

Ve všech dalších případech půjde o subjektivní hodnocení pomocí slovního přepisu 

v levém sloupci tabulky spolu s jakýmikoli dosavadními údaji získanými z podobných 

procesů. Tým by se měl shodnout na hodnotících kritériích a systému bodového 

hodnocení. Ten by měl být pevný, pro analýzy jednotlivých výrobků však může být 

přizpůsobený (viz tabulka 2).  

16) Současné kontroly procesu (Current Design Controls) 

Současné kontroly procesu jsou popisy kontrol, kterými lze v možné míře buď 

zabránit výskytu příčiny poruchy nebo odhalit způsob poruchy nebo příčinu poruchy, 

aby se vyskytla. Tyto kontroly mohou být kontroly v procesu jako např. prostředky 

zabraňování vadám (error/mistake proofing), statistická regulace procesu (SPC).  

Jsou dva typy kontrol procesu:  

 prevence:  předejít výskytu příčiny/mechanismu poruchy nebo způsob poruchy  

   či snížit intenzitu jejich výskytu 

 detekce: zjistit příčinu/mechanismus poruchy nebo způsobu poruchy a zavést 

nápravné opatření. 

Přednost se dává použití preventivních kontrol, pokud je to možné. Počáteční  

hodnocení výskytu bude ovlivněno preventivními kontrolami za předpokladu, že jsou 

součástí záměru procesu. Počáteční hodnocení detekce bude založeno na kontrolách 

návrhu, které buď detekují příčinu/mechanismus poruchy nebo detekují způsob 

poruchy. Formulář FMEA procesu má pro kontroly procesu dva sloupce (samostatný 

sloupec pro preventivní a detekční kontroly), čímž napomáhá týmu tyto dva typy 

kontrol procesu jasně rozlišovat. To pak umožňuje rychlou vizuální kontrolu, zda byly 

zvažovány oba typy kontrol. Přednost se má dávat použití formuláře s těmito dvěma 

sloupci. Jakmile byly kontroly procesu identifikovány, přezkoumají se všechny 

preventivní kontroly s cílem určit, zda by se nemělo revidovat některé z hodnocení 

výskytu. 

17) Detekce (Detection - D) 

Hodnota detekce je hodnota přisouzená nejlepší detekční kontrole uvedené v přehledu 

kontrol procesu. Detekce je relativní hodnocení platné v rámci konkrétní FMEA.  

Jestliže je identifikován více než jeden nástroj řízení, doporučuje se, aby známka 

hodnocení detekce u každého nástroje řízení byla součástí popisu daného nástroje 

řízení. Do sloupce pro detekci se zaznamená nejnižší známka hodnocení.               
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Namátková kontrola jakosti pravděpodobně nezjistí izolovanou vadu a neměla by 

ovlivňovat hodnotu detekce. Výběrová kontrola prováděná na statistickém základě je 

však platná detekční kontrola. Tým by se měl shodnout na hodnotících kritériích a 

systému bodového hodnocení; ten by měl být pevný, pro analýzy jednotlivých 

výrobků však může být přizpůsobený (viz tabulka 3) [2]. 

18) Rizikové číslo (Risk Priority Number - RPN) 

Rizikové číslo je výsledný součin hodnocení závažnosti (S), výskytu (O) a detekce (D) 

RPN = (S) x (O) x (D) 

V rámci předmětu jednotlivé FMEA může mít tato hodnota rozpětí od 1 do 1 000. 

19) Doporučená opatření (Recommended Action (s)) 

Technické zvažování preventivního/nápravného opatření by se mělo nejdříve 

orientovat na položky s vysokou závažností, vysokým RPN a na další položky, které 

určil tým; záměrem kteréhokoli doporučeného opatření je snížit hodnocení v pořadí: 

závažnost, výskyt, detekce. Obecně platí, že pokud závažnost dostane 9 a 10, pak se 

zvláštní pozornost, bez ohledu na RPN, musí soustředit na snížení rizika pomocí 

existujících kontrol návrhu nebo preventivními/ nápravnými opatřeními v procesu. Ve 

všech případech, kdy důsledek identifikovaného potenciálního způsobu poruchy by 

mohl znamenat nebezpečí pro pracovníky výroby/montáže, by se měla přijmout 

preventivní/nápravná opatření. Tato opatření by měla odstraněním nebo kontrolou 

příčin vyloučit způsoby poruchy nebo by se měla určit vhodná ochrana operátora. Po 

vyřešení závažnosti s hodnotami 9 a 10, se tým zaměří na další způsoby poruch se 

zaměřením snížit závažnost potom výskyt a nakonec zlepšit detekci [2]. 

Měla by se zvažovat opatření typu: 

· pro snížení pravděpodobnosti výskytu je nutná revize procesu nebo návrhu. 

Mohla by se např. provést cílená studie procesu využívající statistické 

metody, včetně průběžných zpětných informací, zaměřená na trvalé 

zlepšování a předcházení vad 

· snížení hodnoty závažnosti může přinést pouze revize návrhu anebo 

procesu 

· preferovanou metodou snížení hodnoty detekce je uplatnění metod 

vyloučení vad (error/mistake proofing). Obecně platí, že zlepšení 

schopnosti kontrol v oblasti detekce je nákladné a při zlepšování jakosti 

neefektivní. Zvyšování četnosti kontrol jakosti zase není efektivní  
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 preventivní/nápravné opatření a mělo by se použít pouze jako dočasné 

opatření. V některých případech může být pro zlepšení detekce požadována 

změna konstrukce určitého výrobku. Pro zvýšení této pravděpodobnosti 

mohou být uplatněny změny v současném systému kontrol. Důraz se 

nicméně musí klást spíše na předcházení vad (tj. snížení výskytu) než na 

jejich zjišťování. Příkladem by mohlo být používání statistické regulace 

procesu a zlepšování procesu namísto např. namátkových kontrol. 

Pokud technické posouzení určité kombinace způsobu poruchy/příčina/kontrola 

nepovede k doporučení opatření, pak se tato skutečnost zdokumentuje v tomto sloupci 

uvedením „žádné“. 

20) Odpovědnost za doporučené opatření (Responsibility for the Recommended       

      Action (s)) 

Uvede se jméno pracovníka odpovědného za doporučené opatření a konečný termín 

realizace. 

21) Přijatá opatření (Action (s) Taken) 

Po zavedení opatření se zde uvede stručný popis skutečného opatření a datum od kdy 

je účinné. 

22) Výsledky opatření (Action Results) 

Po určení preventivního/nápravného opatření se provede odhad a zaznamenají se 

výsledné hodnoty závažnosti, výskytu a detekce; vypočítá se a zaznamená výsledné 

RPN. Pokud nebyla přijata žádná opatření, nechají se příslušné hodnotící sloupce 

prázdné. Všechna revidovaná hodnocení by se měla přezkoumat. Pokud dojdeme 

k závěru, že jsou nutná další opatření, analýza se zopakuje. Hlavním hlediskem by 

vždy mělo být trvalé zlepšování. 

 

Pracovník odpovědný za proces musí zajistit, aby všechna doporučená opatření 

byla zavedena nebo odpovídajícím způsobem vyřešena. FMEA je živý dokument 

a měl by být přezkoumán vždy, když dojde ke změně návrhu produktu nebo procesu a 

kdykoli je podle potřeby tento návrh aktualizován.   

Pracovník odpovědný za proces má několik možností jak zajistit, aby  

problémy byly identifikovány a aby doporučená opatření byla zavedena [2].  
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Mohou to být: 

· zajištění, aby požadavky návrhu byly splněny 

· přezkoumání technických výkresů a specifikací procesu/výrobku a 

vývojového diagramu procesu 

· potvrzení začlenění do montáží/výrobní dokumentace 

· přezkoumání kontrolních plánů a pracovních postupů [2]. 
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Tabulka 1. Navrhovaná kritéria hodnocení závažnosti ve FMEA procesu [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důsledek 

Kritéria: Závažnost důsledku  
Toto hodnocení se použije, pokud 

potenciální způsob poruchy povede 
k vadě u finálního zákazníka nebo  

ve výrobním/montážním  
závodě. Finální zákazník by měl být  

na prvním místě. Pokud s 
dotkne obou, použije se 

vyšší hodnocení. 
(Důsledek u zákazníka) 

Kritéria: Závažnost důsledku  
Toto hodnocení se použije, pokud 

potenciální způsob poruchy povede 

k vadě u finálního zákazníka nebo  
ve výrobním/montážním  

závodě. Finální zákazník by měl být 
na prvním místě. Pokud se dotkne 
obou, použije se vyšší hodnocení. 
(Důsledek ve výrobě/montáži) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení 

Nebezpečný 
bez 

výstrahy 

Velmi vysoké hodnocení závažnosti 
pokud potenciální porucha ovlivní 

bezpečný provoz vozidla nebo 
ovlivní soulad se zákonnými 

předpisy 

Nebo může ohrozit operátora (stroj či 
montážní skupinu) bez výstrahy. 

10 

Nebezpečný 
s výstrahou 

Velmi vysoké hodnocení závažnosti 
pokud potenciální porucha ovlivní 

bezpečný provoz vozidla nebo 
ovlivní soulad se zákonnými 

předpisy 

Nebo může ohrozit operátora (stroj či 
montážní skupinu) s výstrahou. 

9 

Velmi 

vysoký 

Vozidlo/jednotka nefunkční (ztráta 
primární funkce).  

Nebo 100% výrobků bude muset být 
vyzmetkováno či vozidlo/jednotka 
opravována v útvaru oprav s dobou 

opravy delší než jedna hodina. 

8 

Vysoký Vozidlo/jednotka funkční, ale 
s omezenou úrovní výkonnosti. 

Zákazník velmi nespokojen. 

Nebo výrobek bude muset být 
přetříděn a část (méně než 100%) 
zmetkována či vozidlo/jednotka 

opravována v útvaru oprav s délkou 
opravy od půl hodiny do hodiny. 

7 

Mírný Vozidlo/jednotka funkční, ale 
některá část zajišťující komfort 

nefunkční. 
Zákazník nespokojen.. 

Nebo část výrobků (méně než 100%) 
bude muset být nutné  vyzmetkovat 

bez třídění či vozidlo/jednotka 
opravována v útvaru oprav s délkou 

opravy kratší než půl hodiny. 

6 

Nízký Vozidlo/jednotka funkční, ale 
některá část zajišťující komfort je 

funkční v omezeném rozsahu. 

Nebo 100% výrobků se bude muset 
přepracovat či vozidlo/jednotka 

opravit mimo linku, ale nepůjde do 
útvaru oprav. 

5 

Velmi 

nízký 

Ozdobný nebo tlumící prvek 
(skřípot, chvění) neodpovídá. 
Závadu zaregistruje většina 
zákazníků (více než 75%). 

Nebo výrobky budou muset být 
přetříděny, bez zmetků, a část (méně 

než 100%) přepracována. 

4 

Malý Ozdobný nebo tlumící prvek 
(skřípot, chvění) neodpovídá. 

Závadu zaregistruje 50% zákazníků. 

Nebo část (méně než 100%) výrobků 
se bude muset přepracovat, bez 
zmetků, v rámci linky, ale mimo 

pracoviště. 

3 

Velmi malý Ozdobný nebo tlumící prvek. (skřípot, 
chvění) neodpovídá. Závadu 

zaregistruje velice pečlivý zákazník 
(méně než 25%). 

Nebo část (méně než 100%) výrobků 
se bude muset přepracovat, bez 

zmetků, v rámci linky a na pracovišti. 

2 

Žádný Žádný rozlišitelný důsledek Nebo mírné obtíže na operaci či bez 
důsledku. 

1 
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Tabulka 2. Navrhovaná kritéria hodnocení výskytu ve FMEA procesu [2] 

 

Pravděpodobnost 
poruchy 

Kritéria: výskyt příčiny – FMEA procesu (Počet 
případů na počet objektů/vozidel) 

Známka hodnocení 

Velmi velká ≥ 100 na tisíc  
≥1 z 10 

10 

Velká 50 na tisíc  
1 z 20 

9 

20 na tisíc 

1 z 50 

8 

10 na tisíc 

1 ze 100 

7 

Střední 2 na tisíc 

1 z 500 

6 

0,5 na tisíc 

1 z 2000 

5 

0,1 na tisíc  
1 z 10 000 

4 

Malá 0,01 na tisíc 

1 z 100 000 

3 

≤ 0,001 na tisíc 

1 z 1 000 000 

2 

Velmi malá Porucha je eliminována nástroji řízení prevence 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kateřina Slavinská                Využití metody FMEA při zlepšování 
                                  procesu výroby hadic 

 13 

 

Tabulka 3. Doporučená kritéria hodnocení detekce FMEA procesu [2] 

 

Možnost 
detekce 

Kritéria: 

Pravděpodobnost odhalení nástrojem řízení 
procesu 

 

 

Známka 
hodnocení 

 

 

Pravděpodobnost  
odhalení 

Žádná možnost 
detekce 

Žádný nástroj řízení pro stávající proces; nelze 
odhalit nebo není analyzováno. 

10 Téměř nemožná 

V žádné etapě není 
pravděpodobná 
možnost detekce 

Není snadné zjistit způsob poruchy a /nebo 
chybu (příčinu) (např. namátkové audity) 

 

9 
Velmi nízká 

Detekce problému 
po provedení 
operace 

Detekce způsoby poruchy po provedení operace 
operátorem pomocí 
vizuálních/taktilních/akustických prostředků. 

8 Mizivá 

Detekce problému 
u zdroje 

Detekce způsobu poruchy na pracovišti 
operátorem pomocí 
vizuálních/taktilních/akustických prostředků 
nebo po provedení operace s využitím 
atributivního měření (vyhovuje/nevyhovuje, 
ruční kontrola utahovacího momentu/maticový 
klíč atd.) 

7 Velmi malá 

Detekce problému 
po provedení 
operace 

Detekce způsobu poruchy po provedení operace 
operátorem s využitím měření proměnných 
veličin nebo na pracovišti operátorem s využitím 
atributivního měření (vyhovuje/nevyhovuje, 

ruční kontrola utahovacího momentu/maticový 
klíč atd.) 

6 Malá 

Detekce problému 
u zdroje 

Detekce způsoby poruchy nebo chyby (příčiny) 
na pracovišti operátorem s využitím měření 
proměnných veličin nebo automatizovaných 
nástrojů řízení na pracovišti, kterými se zjistí 
neshodný díl a uvědomí se operátor (světlo, 
akustický signál atd.). Měření se provádí při 
nastavení a kontrole prvního kusu /pouze pro 
příčiny při nastavování). 

5 Střední 

Detekce problému 
po provedení 
operace 

Detekce způsobu poruchy po provedení operace 
automatizovanými nástroji řízení, kterými se 
zjistí neshodný díl; díl se zablokuje, aby se 
zabránilo další výrobní operaci. 

4 Středně velká 

Detekce problému 
u zdroje 

Detekce způsobu poruchy na pracovišti 
automatizovanými nástroji řízení, kterými se 

zjistí neshodný díl; díl se automaticky zablokuje 
na pracovišti, aby se zabránilo další výrobní 
operaci. 

3 Velká 

Detekce chyby 

a/nebo prevence 

problému 

Detekce chyby (příčiny) na pracovišti 
automatizovanými nástroji řízení, kterými se 
zjistí chyba a zabrání se zhotovení neshodného 
dílu. 

2 Velmi velká 

Detekce není 
aplikovatelná; 
prevence chyby 

Prevence chyby (příčiny) v důsledku návrhu 
upínacího přípravku, návrhu stroje nebo návrhu 
dílu. Neshodné díly nemohou být vyrobeny, 
protože objekt je díky návrhu procesu/produktu 

odolný proti chybám. 

1 Téměř jistá 
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3. PROFIL SPOLEČNOSTI 
  

Firma Veyance Technologies, dříve známá také jako Goodyear engineered products, je  

společností zabývající se výrobou plastových a pryžových produktů především pro 

automobilový průmysl. Jsou to například průmyslové, palivové, zahradní hydraulické nebo 

převodové chladící hadice, dopravníkových pásů, pneumatik atd.  Veyance Technologies 

vyrábí své produkty po celém světě: v Americe, Kanadě, Evropě, Asii i Austrálii. 

V České republice organizace působí od konce roku 2006. Pobočka se nachází v  

Ostravě – Hrabové a je zaměřena pouze na výrobu hadic, které dodává společnostem jako 

jsou BMW, Audi, Mercedes, Lada či Ferrari. Podnik v Ostravě čítá asi 78 zaměstnanců. 

Firma, stejně jako většina, byla roku 2009 ohrožena ekonomickou krizí. Nyní se však 

Veyance Technologies opět rozrůstá o nové zákazníky i zaměstnance. Společnost Veyance 

Technologies se řídí normou ISO/TS 16949. 

3.1 PROCES VÝROBY HADIC  

Ačkoliv se hadice vyráběné firmou Veyance produkují po celém světě, technologie i  

zařízení se v různých pobočkách v určitých věcech liší, a proto byly metody a veškeré 

dokumenty vypracovány samostatně nezávisle na ostatních pobočkách. 

 Veškeré dokumenty, metody a postupy vypracovali pracovníci společnosti dle 

požadavků norem. To znamená, že na základě poptávek zákazníka následuje nejprve vývoj a 

ověření výrobku, plánování a ověření výrobního procesu. Aby mohlo dojít k uvolnění do 

sériové výroby, musí navrhovaný výrobek projít schválením u zákazníka (PPAP – Product 

Part Approval Process) a musí se nakoupit výrobní zdroje. Během celého průběhu projektu 

dochází k procesu neustálému zlepšování. Pokud je vše v pořádku, následuje sériová  

výroba [7]. 

 Základními materiály pro výrobu hadic jsou pryžová směs a příze. Směsi jsou 

kupovány od různých dodavatelů a mají různé vlastnosti a složení dle požadavků na výrobek. 

Příze jsou také dodávány různými dodavateli a společnost využívá tři typy přízí: nylonovou, 

aramidovou a hybridní. 
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Proces výroby hadic se skládá z několika dílčích procesů: 

1) extruze vnitřní vrstvy pryže (na plastový trn se pomocí extrudéru lisuje pryžová 

směs za daných teplot) 

2) extruze vnitřní vrstvy nylonu (jen u některých typů hadic se pomocí extrudéru 

lisuje vrstva nylonu za daných teplot) 

3) extruze prostřední vrstvy pryže (jen u některých typů hadic se pomocí extrudéru 

lisuje opět vrstva pryžové směs za daných teplot) 

4) převíjení příze (u tohoto procesu se převíjí příze koupená od dodavatele na cívky 

vhodné do oplétacího stroje)  

5) oplétání přízí ( na meziprodukt se oplétá příze) 

6) extruze vnější vrstvy pryže (na opletený meziprodukt se pomocí extrudéru lisuje 

další vrstva pryžové směsi za daných teplot) 

7) extruze vnější vrstvy pryskyřice (u většiny typů hadic se nanáší vrstva pryskyřice) 

8) vulkanizování (meziprodukt se vulkanizuje za určité teploty ve vulkanizační peci) 

9) loupání pryskyřice (loupání pryskyřice a odstranění pryskyřice z hadice) 

10) vytlačování trnu (odstranění trnu z hadice tlakem vody) 

11) test nepropustnosti (kontrola kvality hadice za určitého tlaku) 

12) druhá vulkanizace (jen u některých hadic probíhá druhá vulkanizace za určitých 

teplot) 

13) kontrola a balení (kontrola kvality hadice a balení dle požadavků zákazníka) 

 

Pro všechny tyto dílčí procesy byla provedena analýza možných vzniků vad a jejich  

důsledků. 

4. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU APLIKACE FMEA V 

ORGANIZACI 
 

Ostravská pobočka vyrábí nejvíce druhů hadic z celé společnosti, i když objem výroby  

není tak velký jako v jiných pobočkách. Veškeré výrobky jsou proto rozděleny do 4 skupin: 

1) Průmyslové hadice 

2) Palivové hadice 

3) AC hadice (Air conditioning hose – klimatizační hadice) 

4) TOC hadice (Transmission oil cooler hose – hadice do automatických převodovek) 
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4.1. Analýza stávajícího stavu aplikace FMEA pro průmyslové hadice 

Do této skupiny hadic patří různé druhy výrobků, které firma Veyance vyrábí a také 

jejich využití se liší. Jejich výroba se odlišuje v použití pryžové směsi a příze, které se opírají 

o požadavky zákazníka na výrobek. Směsi i příze mají různé musí být odolné vůči různým 

chemickým látkám, poruchovému tlaku či adhezi. Tyto hadice se používají například 

v potravinářském průmyslu, hadice pro chladící systémy nebo hydraulické hadice. Tyto 

hadice jsou první, které začala pobočka v Ostravě vyrábět. Tudíž i první metoda FMEA 

procesu vytvořená v této pobočce.  

 Metody FMEA procesu jsou volně přístupné na firemní síti, takto jsem získala 

potřebné informace pro analýzu stávajících výsledků aplikace této metody. Nejprve jsem 

provedla analýzu záhlaví tak, že jsem zkontrolovala, zda obsahuje všechny body, jak je 

uvedeno v odstavci 2.2.1., dále jsem zkontrolovala všechny procesy, jejich potenciální 

způsoby poruchy i jejich důsledky a příčiny atd.  

I když se tyto výrobky začaly vyrábět už na konci roku 2006, má metoda FMEA 

vypracovaná pro tento druh hadic několik nedostatků:  

 - chybí celý proces skladování a transportu výrobku 

 3) chybí osoba zodpovědná za proces 

 5) chybí druh výrobku, na který se FMEA vztahuje 

 6) chybí datum zavedení do výroby 

 8) chybí tým, který dokument vypracoval 

 11) v celém dokumentu jsou nepřesně definované potenciální účinky poruch  

 16) aktuální kontrola procesu není rozdělena na prevenci a detekci 

 - celá metoda má mnoho chyb, jak už v definování způsobu poruchy, tak i příčiny 

poruch, popřípadě jejich záměna 

  

 Tyto hadice nejsou lukrativním výrobkem pro společnost a ani požadavky zákazníka 

na kvalitu nejsou nijak náročné. Proto jsem se rozhodla, že se dokumentu FMEA procesu pro 

tento druh hadice nebudu podrobněji věnovat. Nicméně navrhnu společnosti, aby doplnila 

dokument o chybějící údaje a věnovala pozornost správnému definování způsobu a příčině 

poruchy a rozlišení kontroly procesu na prevenci a detekci. Celý dokument je sepsán 

v anglickém jazyce, což odpovídá požadavkům zákazníka, ale nemohou s ním pracovat lidé 
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nemluvící tímto jazykem, a proto i toto považuji za nedostatek, který by měla organizace 

napravit. Pro ukázku je záhlaví FMEA procesu pro průmyslové hadice uvedeno na Obr. 1 

 

 

Obr. 1 Záhlaví FMEA procesu pro průmyslové hadice 

4.2. Analýza stávajícího stavu aplikace FMEA pro palivové hadice 

Do této skupiny hadic patří palivové hadice do osobních a nákladních automobilů. 

Tyto hadice nemají vysoké nároky na poruchový tlak ani adhezi. U tohoto výrobku se 

nepoužívá část procesu - extruze vnější vrstvy pryskyřice a tudíž i loupání pryskyřice, takže 

jsou náklady na výrobu nižší. Tato hadice prošla v minulosti vývojem především ve změně 

použití pryžové směsi za levnější a stejně účinnou. Vše bylo samozřejmě schváleno 

zákazníkem. 

Z firemní sítě jsem získala potřebné informace pro analýzu stávajících výsledků 

aplikace této metody. Nejprve jsem provedla analýzu záhlaví tak, že jsem zkontrolovala, zda 

obsahuje všechny body, jak je uvedeno v odstavci 2.2.1., dále jsem zkontrolovala všechny 

procesy, jejich potenciální způsoby poruchy i jejich důsledky a příčiny atd.  

  Nedostatky či chybějící údaje v tomto dokumentu jsou obdobné jako u 

předcházejícího FMEA procesu pro průmyslové hadice, jen s tím rozdílem, že tento dokument 

má již název výrobku, pro který se dokument vztahuje: 

3) chybí osoba zodpovědná za proces 

 6) chybí datum zavedení do výroby 

 8) chybí tým, který dokument vypracoval 

 11) v celém dokumentu jsou nepřesně definované potenciální účinek poruchy 

 16) aktuální kontrola procesu není rozdělena na prevenci a detekci 

 - chybí celý proces skladování a transportu výrobku 

 - celá metoda má mnoho chyb, jak už v definování způsobu poruchy, tak i příčiny 

poruch, popřípadě jejich záměna 
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 Palivové hadice se začaly vyvíjet v ostravské pobočce v roce 2007, přibližně po půl 

roce se předaly do výroby a byla zpracována FMEA procesu výroby.   

Tyto hadice jsou vyráběny pravidelně každý měsíc a mají vliv na profit firmy. Nejsou však 

nejdůležitějším a nejvýnosnějším produktem organizace, a proto jsem se rozhodla, že se 

dokumentu FMEA procesu pro tento druh hadice nebudu podrobněji věnovat. I přesto 

navrhnu společnosti, aby doplnila dokument o chybějící údaje a věnovala pozornost 

správnému definování způsobu a příčině poruchy a rozlišení kontroly procesu na prevenci a 

detekci. Celý dokument je také vypracován v anglickém jazyce, což odpovídá požadavkům 

zákazníka, avšak není srozumitelný pro všechny pracovníky společnosti, a proto i zde by měla 

organizace provést nápravu.  

4.3. Analýza stávajícího stavu aplikace FMEA pro AC hadice 

Tyto hadice se používají do klimatizačních jednotek automobilů a procesně se od 

ostatních hadic liší vnitřní vrstvou plastu a jemným propichováním vnější vrstvy hadice a 

použitá směs musí být odolná klimatizační kapalině. Tento výrobek se v největší míře vyrábí 

v pobočce ve Slovinsku. Zde se také tyto hadice formují na trnech do různých tvarů dle 

požadavků zákazníka.  

Z firemní sítě jsem získala potřebné informace pro analýzu stávajících výsledků 

aplikace této metody. Nejprve jsem provedla analýzu záhlaví tak, že jsem zkontrolovala, zda 

obsahuje všechny body, jak je uvedeno v odstavci 2.2.1., dále jsem zkontrolovala všechny 

procesy, jejich potenciální způsoby poruchy i jejich důsledky a příčiny atd.  

  Nedostatky či chybějící údaje v tomto dokumentu jsou obdobné jako u 

předcházejícího FMEA procesu, avšak nechybí zde proces skladování a transportu výrobku. 

3) chybí osoba zodpovědná za proces 

 6) chybí datum zavedení do výroby 

 8) chybí tým, který dokument vypracoval 

 11) v celém dokumentu jsou nepřesně definované potenciální účinek poruchy 

 16) aktuální kontrola procesu není rozdělena na prevenci a detekci 

 - celá metoda má mnoho chyb, jak už v definování způsobu poruchy, tak i příčiny 

poruch, popřípadě jejich záměna 
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 Tyto klimatizační hadice jsou velice lukrativním produktem pro výrobce hadic, 

protože většina zákazníků kupující nové vozy vyžadují klimatizační jednotku a některé 

automobilky se rozhodly zavádět klimatizaci do standardního vybavení svých aut. Tato hadice 

se vyrábí v pobočce ve Slovinsku a USA. V ČR se začal tento typ vyrábět po dvouletém 

problematickém vývoji. Kvůli problémům s výrobou AC hadic a omezených prostor firmy 

v ČR se pravděpodobně nebude v budoucnu pokračovat s výrobou těchto hadic, a proto jsem 

si ani tuto FMEA procesu nevybrala na přepracování. Nicméně navrhnu společnosti, aby 

doplnila dokument o chybějící údaje a věnoval pozornost správnému definování způsobu a 

příčině poruchy rozlišení kontroly procesu na prevenci a detekci. Celý dokument je sepsán 

v anglickém jazyce, což odpovídá požadavkům zákazníka, ale nemohou s ním pracovat lidé 

nemluvící tímto jazykem, a proto i toto považuji za nedostatek, který by měla organizace 

napravit.  

4.4. Analýza stávajícího stavu aplikace pro TOC hadice 

Tyto výrobky jsou hadice do automatických převodovek, jsou to hadice pro cirkulaci 

oleje při vysokých teplotách. Tyto hadice se kromě klasické výroby, také formují do různých 

tvarů dle požadavků zákazníka.  

Pro analýzu stávající aplikace FMEA procesu TOC hadic jsem získala informace  

z firemní sítě, kde jsou výsledky této analýzy uloženy. Nejprve jsem provedla analýzu záhlaví 

tak, že jsem zkontrolovala, zda obsahuje všechny body, jak je uvedeno v odstavci 2.2.1., dále 

jsem zkontrolovala všechny procesy, jejich potenciální způsoby poruchy i jejich důsledky a 

příčiny atd. Nedostatky či chybějící údaje v tomto dokumentu jsou stejné jako u 

předcházejícího FMEA procesu pro AC hadice. 

3) chybí osoba zodpovědná za proces 

 6) chybí datum zavedení do výroby 

 8) chybí tým, který dokument vypracoval 

 11) v celém dokumentu jsou nepřesně definované potenciální účinek poruchy 

 16) aktuální kontrola procesu není rozdělena na prevenci a detekci 

 - celá metoda má mnoho chyb, jak už v definování způsobu poruchy, tak i příčiny 

poruch, popřípadě jejich záměna 

 

 Tyto hadice jsou velice lukrativním produktem pro společnost. I když jsou náklady na 

vývoj těchto hadic velice náročné, zakázky i cena výrobku jsou velmi vysoké.  
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Tyto produkty jsou dodávány velice váženému zákazníkovi s vysokými nároky na kvalitu 

výrobku, ať už materiálově či vzhledově. Také se, bohužel, vyskytla velice závažná 

reklamace na tuto hadici. Při řešení reklamace si zákazník vyžádal metodu FMEA procesu 

TOC hadic a bylo zjištěno, že byla provedena změna v procesu, aniž by byla upravena 

analýza možností vzniků vad a jejich důsledků vzhledem k této změně. Navíc byla celá 

FMEA zkritizována zákazníkem, proto jsem se rozhodla přepracovat právě FMEA procesu 

pro tento typ hadic. Celý dokument je vypracován v anglickém jazyce. Aby s tímto 

dokumentem mohli pracovat všichni zaměstnanci společnosti, bude přepracován dokument 

v českém jazyce, dále bude doplněn o chybějící data, aktuální kontrola procesu bude 

rozdělena na prevenci a detekci. Také budou lépe definovány potenciální účinek poruchy. A 

také budou upřesněny, v některých případech, i zcela přetvořeny potenciální způsoby poruchy 

i jejich důsledky a příčiny. FMEA procesu pro TOC hadice vznikla v květnu 2007, kdy se 

začalo s vývojem tohoto typu výrobku. Celá FMEA procesu TOC hadic je uvedena na Obr. 2. 
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Obr. 2 FMEA procesu TOC hadic 
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5. DISKUZE 
  

Analýza možností vzniků vad a jejich důsledků v procesu je ve společnosti řešena 

před zahájením produktu do výrobního procesu a je řešen týmem zaměstnanců společnosti. 

Tým je složen z vedoucího výroby, inženýra kvality a vývojového inženýra, který je za proces 

zodpovědný. Po výsledcích analýzy, kdy bylo rozhodnuto, že bude další pozornost věnována 

stávající aplikaci FMEA pro proces výroby TOC hadic, byla aplikace prostudována po 

jednotlivých procesech a s týmem pak byly konzultovány mnou nalezené nedostatky. Kromě 

změn v definování potenciálních způsobů poruchy, potenciálních důsledků poruchy či 

potenciální příčiny poruchy, byla také v některých případek přehodnocena závažnost poruchy. 

Na ukázku je na Obr. 3 část stávající FMEA procesu TOC hadic, kde je možné vidět chybné 

definování potenciálního způsobu poruchy, které byly špatně definovány u většiny procesů. 

 

 

Obr. 3 Část stávající FMEA procesu TOC hadic 

 

6. ZÁVĚR  
 

Cílem práce bylo nejprve analyzovat čtyři stávající aplikace metody FMEA procesu 

hadic, které se ve společnosti již vyskytují a pak si vybrat jednu z nich na základě předchozí 

analýzy s přihlédnutím i na zákazníka, pro kterého je výrobek určen a opravit veškeré chyby, 

které byly v metodě nalezeny. Všechny metody jsou volně přístupné na firemní síti, a proto 

nebyl žádný problém se k metodám dostat a analyzovat je. 

Společnost Veyance Technologies Czech s.r.o. sídlící v Ostravě – Hrabové se zabývá  

výrobou pryžových hadic především pro automobilový průmysl a řídí se normou ISO/TS 

16949. Firma používá metodu FMEA procesu od počátku roku 2007, tedy v roce, kdy začala 

s produkcí pryžových hadic.  Ke kompletnímu přepracování byla vybrána FMEA procesu pro  
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TOC hadice, jelikož je tento výrobek velmi lukrativní a nejproduktivnější ve společnosti. 

Výběr byl také ovlivněn problémem s reklamací jednoho typu této hadice. Během řešení 

reklamace se začal zákazník právě dotazovat na metodu FMEA procesu pro TOC hadice. 

Zákazník, po zhlédnutí této metody, nebyl spokojen s její interpretací, a proto byla zvolena 

právě tato metoda a právě proto byla zvoleny TOC hadice ze všech možných čtyř, kterými 

organizace disponuje. 

 Po analýze metody FMEA procesu pro TOC hadice byly zjištěny nedostatky po všech 

stránkách. Názvy procesů byly ve většině případů zachovány, ale potenciální způsoby 

poruchy, potenciální důsledky poruchy i potenciální příčiny poruchy byly naopak ve většině 

případů pozměněny z důvodu chybného nebo neúplného, někdy i nesmyslného definování. U 

některých částí procesu byly zaměněny způsoby s příčinami poruchy. Byly také definovány 

prevence a detekce u současné kontroly procesu. Také se vyskytlo rozdílné hodnocení 

významnosti např. u neshodného produktu. I když bylo toto hodnocení pozměněno, rizikové 

číslo se nezměnilo natolik, aby bylo třeba zavést nápravná opatření. K celkovému doladění 

aplikace bylo upraveno a obohaceno také záhlaví, celá metoda byla přepracována do českého 

jazyka a vytvořena v programu Excel (původní je v programu Word).   

 Nově zpracovaná metoda FMEA procesu pro TOC hadice bude předložena vedení 

organizace. Také bude společnosti poukázáno na chyby u metod pro ostatní druhy hadic a 

navrženo jejich přepracování. 
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