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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovativního postupu analýzy FMEA produktu. 

V teoretické části práce jsou popsány přístupy k plánování kvality se zaměřením na FMEA 

produktu. V praktické části je analyzován stávající postup FMEA produktu v organizaci a 

na základě získaných poznatků je navržen nový postup. Tento postup je ověřen na projektu 

vývoje zadní skupinové svítilny. V závěru je návrh inovativního postupu vyhodnocen. 
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ABSTRAKT 

This diploma thesis deals with the proposal of inovative procedure of Design FMEA. 

The theoretical part of the thesis describes the approach to quality planning with a focus on 

Design FMEA. In the practical part is analyzed the existing procedure of Design FMEA in 

organization and based on theoretical knowledge is proposed a new procedure. The 

procedure is verified at the project of rear combination lamp development. In conclusion, 

the proposal of inovative procedure is evaluated. 
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Úvod 

 V kontrastu dvou proti sobě působících trendů, kdy z jedné strany je požadována vysoká 

kvalita produktu a z druhé strany jeho nízká cena, vzrůstá potřeba snižovat náklady, které 

vznikají ještě před tím, než je samotný produkt vyráběn. Potřeba vytvářet dokonalé produkty 

již v předvýrobní fázi se promítla do přístupů  plánování kvality a do metod, které ji pomáhají 

plánovat. K těm nejvýznamnějším metodám podporujícím plánování kvality produktů patří 

metoda FMEA. 

 Metoda FMEA umožňuje zamezit vzniku velkému množství vad produktů už v jeho 

návrhu. Vady, v případě jejich neodhalení, mohou vést k velkým ztrátám finančních 

prostředků a času, který se spotřebuje na jejich odstraňování. V konečném důsledku může 

v případě nekvalitních produktů docházet ke ztrátě zákazníků či dokonce k ohrožení jejich 

zdraví a života. 

 V teoretické části diplomové práce je věnována pozornost přístupům k plánování kvality 

produktů a metodám k jejímu dosahování. Jsou zde popsány některé základní metody 

využívané při plánování kvality se zaměřením na metodu FMEA. Metoda FMEA produktu je 

dále lépe popsána s ohledem na další řešení diplomové práce. 

 Praktická část se v úvodu zaměřuje na specifické požadavky zákazníků na zadní 

skupinovou svítilnu, které jsou navzájem porovnány, a na trendy ve vývoji zadních 

skupinových svítilen, které se do těchto požadavků promítají.  

 V další části je provedena analýza výchozího stavu aplikace metody FMEA v organizaci 

vyrábějící světelnou techniku. Je zde popsán nástroj, který je využíván k systematickému 

posouzení návrhu produktu, a stávající postup práce s ním. Tento nástroj je východiskem pro 

tvorbu FMEA produktu. 

 Cílem další části práce je návrh zdokonalení stávajícího nástroje a popsání nového postupu 

s ním. Tento návrh je následně použit na reálném vývojovém projektu zadní skupinové 

svítilny. Průběh realizace je zde popsán včetně přípravy dokumentu FMEA produktu 

v softwaru na tvorbu FMEA. 

 V poslední kapitole této práce je vyhodnocen navrhovaný postup i vzhledem k původnímu 

stavu. Dále je poukázáno na přínosy ověřovaného návrhu a na jeho nedostatky.  
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1 Metoda FMEA a přístupy k plánování kvality produktů 

 První kapitola popisuje přístupy k plánování kvality produktů, některé metody využívané k 

plánování kvality a popis postupu zpracování FMEA. 

1.1 Plánování kvality v koncepci managementu kvality 

 Plánování kvality produktů je nedílnou součástí požadavků mnohých přístupů 

managementu kvality. V současné době existují tři hlavní koncepce managementu kvality, 

které rozvíjí různě principy managementu kvality. Těmito koncepcemi managementu kvality 

jsou: 

1. Koncepce norem řady ISO 9000 

2. Koncepce odvětvových standardů 

3. Koncepce TQM 

1.1.1 Koncepce řady ISO 9000 

 Normy řady ISO 9000, které od roku 1987 začala vydávat Mezinárodní organizace pro 

standardizaci (ISO – International Organization for Standardization), byly jednou z prvních 

reakcí na globalizaci trhu. Zabývají se souborně požadavky na management kvality a jsou 

koncipovány k použití na organizace bez ohledu na jejich velikost a zaměření. Normy 

ISO 9001 a ISO 9004 z roku 2000 začaly chápat systémy managementu kvality jako soustavu 

na sebe navazujících procesů a tento princip zobrazují pomocí tzv. procesního modelu. [1]  

 Norma ISO 9001:2008 je normou určenou k certifikaci organizací a v dnešní době je 

celosvětově velmi rozšířená. ISO 9001:2008 je implementováno více než milionem organizací 

ve více než 170 zemích světa. [2] 

 Norma ISO:9001 je podle J. Nenadála chápána jako minimum možného, je nepříliš 

povedená a je z pohledu vývojových trendů již překonána. [1] 

 Norma ISO 9000:2005 a ISO 9004:2009 definovala osm základních principů 

managementu kvality, které by měly vést ke zlepšení výkonosti organizace. Jsou jimi 

zaměření na zákazníka, vůdcovství, zapojení lidí, procesní přístup, systémový přístup 

k managementu, neustálé zlepšování, rozhodování na základě faktů a vzájemně prospěšné 

vztahy s dodavateli. [3] 
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1.1.2 Koncepce odvětvových standardů 

 Odvětvové standardy vznikaly ještě dříve než standardy ISO řady 9000. Nejstaršími 

odvětvovými standardy pro zabezpečování kvality jsou postupy GMP (Good Manufacturing 

Practice  - Správná výrobní praxe) využívané ve farmacii. Dalšími standardy jsou například 

standardy AQAP řady 2100 pro management kvality dodavatelů armád členů NATO nebo 

standardy API pro zabezpečování kvality výroby olejářských trubek. [1] 

 V dnešní době je velké množství odvětvových standardů založeno na ISO 9001. 

Požadavky normy ISO 9001 zahrnují a dále rozšiřují o specifické požadavky typické pro dané 

odvětví. Vyžadují speciální postupy certifikace. Některé odvětvové standardy integrují do 

sebe i požadavky na životní prostředí a požadavky na bezpečnost zaměstnanců. [1] 

 V automobilovém průmyslu byly vytvořeny oborové normy založené na ISO 9001. Těmi 

normami jsou americká norma QS 9000 a německá norma označovaná VDA. Harmonizací 

těchto dvou přístupů k zabezpečování kvality vznikla norma ISO/TS 16949:2009. [4] 

 Norma ISO/TS 16949 vznikla na základě potřeb vytvořit jedinou celosvětově uznávanou 

odvětvovou normu pro automobilový průmysl. Byla vytvořena Mezinárodní pracovní 

skupinou pro automobilový průmysl - IATF (International Automotive Task Force). Jedná se 

o zástupce výrobců automobilů a průmyslových svazů (např. VDA, AIAG). Součástí verze 

ISO/TS 16949 z roku 2009 je plné znění normy ISO 9001:2008 a tato norma je určena 

k certifikaci třetí stranou. [6] 

1.1.3 Koncepce TQM 

 Přístup označovaný jako Total Quality Management (TQM) není tak striktně vymezen 

rozsahem požadavků norem, jak je to v případě koncepce ISO 9000 a koncepce odvětvových 

standardů, ale je velmi otevřenou filozofií managementu organizací. Na základě této filozofie 

byly k podpoře uvádění do praxe vytvořeny modely excelence organizací (např. Demingova 

cena, EFQM model excelence). [1] 

 Pro koncepci TQM je vhodným východiskem koncepce norem řady ISO 9000 a je tak i 

časově náročnější. Koncepce TQM se zaměřuje více na tzv. měkké prvky, tedy schopnosti 

lidí, oproti tzv. tvrdým prvkům, neboli měřitelným atributům a pevným instrukcím. Koncepce 

TQM, kromě obecných principů managementu, chápe důležitost zákazníka, vyzdvihuje úlohu 

vedení jako lídra, uplatňuje procesní přístup k odstraňování plýtvání, zhodnocení materiálu a 

lidských zdrojů. [5] 
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1.2 Plánování kvality 

Plánování kvality je proces utváření cílů kvality a vývoje prostředků pro splnění těchto 

cílů. Plánování kvality je nedílnou součástí managementu kvality jak je definoval Juran ve své 

trilogii. Jsou jimi plánování kvality, řízení kvality a zlepšování kvality. [7] 

Účelem plánování kvality je definování cílů a postupu jak těchto cílů dosáhnout. Je 

základem pro konečnou úroveň kvality produktů a prevenci neshod. Potřeba plánování kvality 

vzniká zejména při vývoji nových produktů, změnách stávajících produktů nebo jako reakce 

nekvalitu produktů. [8] 

Součástí plánování kvality je mnohý výčet činností. K těm základním patří: 

 stanovení cílů kvality 

 plánování systému managementu kvality 

 zpracování plánu kvality 

 plánování znaků kvality produktů 

 plánování postupů měření a monitorování kvality produktů 

 plánování procesů a ověřování jejich způsobilosti 

 plánování zdrojů (finančních, informačních, personálních, atd.) 

 plánování rozvrhu aktivit 

 plánování preventivních opatření a zlepšován kvality [8] 

Význam plánování kvality roste zejména v otázce konkurenceschopnosti organizací. 

V systémech managementu kvality se projevily dva trendy podporující význam plánování 

kvality. [1] 

Prvním z nich je přechod od strategie detekce, neboli zaměření na užívání metod následné 

kontroly ve výrobě, na strategii prevence, při které se problémy s kvalitou produktu řeší před 

možností jejich vzniku. [1] 

 Přechod na strategii prevence má kromě uspokojování požadavků zákazníků významný 

ekonomický efekt. Tento ekonomický efekt souvisí s náklady na kvalitu podle Philipa 

Crosbyho, které byly dříve definovány Josephem Juranem jako náklady na nízkou kvalitu (či 

nekvalitu). Celkové náklady na kvalitu jsou součtem investic na prevenci neshod s 

požadavky, na posuzování produktu na shodu s požadavky a na neúspěšném plnění 

požadavků (interní a externí chyby). [9] 

 Bylo zjištěno, že pokud se zvýší účinně náklady na prevenci, lze předpokládat významné 

snížení nákladů plynoucích z neplnění požadavků, zejména ve vztahu k nespokojenosti až ke 

ztrátě zákazníka. Odhaduje se, že celkové náklady na kvalitu v případě zaměření se na detekci 
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neshod mohou dosahovat až 30 % celkových tržeb. V případě úspěšné prevence se tyto 

celkové náklady na kvalitu mohou snížit jen na 5 % výše celkových tržeb. [9] 

 Druhým trendem, který souvisí s prvním, je přesun snahy o lepší kvalitu z fáze výroby do 

fáze návrhu. Je založen na zjištění, že lze použitím vhodných metod předcházet problémům 

vznikajícím ve fázi výroby a fázi užívání produktu. V minulosti byla za rozhodující fázi pro 

konečnou kvalitu produktu považována fáze výroby. Dnes jsou jí považovány fáze 

předvýrobní, které tuto konečnou kvalitu produktu ovlivňují až z 80 %. V praxi byl 

vypozorován poznatek, že náklady na odstranění neshody exponenciálně rostou v závislosti 

na tom, v jaké fázi životního cyklu výrobku se tato neshoda zjistí. [8] 

Plura shrnul význam plánování kvality následovně: 

 rozhoduje zásadně o spokojenosti zákazníka 

 předchází vzniku neshod ve fázích realizace a užívání produktu 

 nejvíce chyb vzniká v předvýrobních etapách 

 odstranění neshody v průběhu plánování kvality znamená mnohonásobně méně 

nákladů než v případě v případě odstranění neshody ve fázích výroby a užívání 

 posiluje důvěru zákazníka v produkty organizace uplatňováním metod a postupů 

plánování kvality pro prevenci neshod 

 realizace plánování kvality provedená správně je silným prvkem pro 

konkurenceschopnost organizace [8] 

1.3 Plánování kvality produktů 

 Plánování kvality produktů je strukturovanou metodou pro zabezpečení spokojenosti 

zákazníka. Jejími přínosy jsou usnadnění komunikace, nasměrování zdrojů, předcházení změn 

a poskytování kvalitního produktu za nejnižší možné náklady a včas. [10] 

 Plánování kvality produktů jako součást plánování kvality bylo v minulosti rozpracováno 

do množství metodických postupů. Podle Jurana je pak postup plánování jakosti produktů 

veden v těchto krocích: 

1. Určení zákazníků 

2. Zjištění potřeb zákazníků 

3. Přenos potřeb zákazníků do řeči organizace 

4. Stanovení měřitelných parametrů 

5. Zavedení měření 

6. Vývoj produktu 
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7. Optimalizace návrhu produktu 

8. Vývoj procesu 

9. Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu 

10. Převod procesu do výrobních instrukcí [8] 

 V rámci každého kroku lze využít různé vhodné metody využívané v managementu 

kvality. Těmito metodami jsou například metoda QFD vhodná pro přenos potřeb zákazníků 

do řeči organizace nebo metoda FMEA vhodná jak pro optimalizaci návrhu produktu, tak i 

procesu. 

1.3.1 Pokročilé přístupy k plánování kvality produktu 

 Plánování kvality produktu v minulosti mělo mnoho nedostatků a zvýšila se složitost 

produktů, proto byl vytvořen nový přístup takzvaného simultánního inženýrství, kdy se 

jednotlivé činnosti plánování jakosti produktu začaly chápat jako týmové činnosti, které 

probíhají souběžně. [1] 

Pokročilé plánování kvality produktu (APQP) 

 Pokročilý přístup k plánování kvality produktů APQP (Avanced Product Quality Planning 

and Control Plan), který se překládá jako: „Pokročilé plánování kvality produktu a kontrolní 

plán“, byl vyvinut firmami Chrysler, Ford a General Motors v rámci standardu QS 9000. [8] 

 Příručka APQP má sloužit organizacím a dodavatelům, jako obecná směrnice ke snížení 

složitosti plánování kvality produktu, a jako prostředek k usnadňování komunikace 

požadavků na plánování kvality produktu.  Obsahuje směrnice podporující požadavky ISO/TS 

16949 a využitelné specifické požadavky zákazníka. [10] 

 Plánování kvality produktu je podle přístupu APQP rozčleněno do pěti překrývajících se 

fází (viz obr. 1):  

1. Plánování a definování programu 

2. Návrh a vývoj produktu 

3. Návrh a vývoj procesu 

4. Validace produktu a procesu 

5. Zpětná vazba, posuzování a nápravná opatření  



17 

 

 

Obr. 1 – Časový diagram plánování kvality produktu podle APQP [10] 

 Před samotným startem první fáze je zapotřebí sestavit a vyškolit mezioborový tým 

pracovníků, stanovit jejich oblast působnosti, způsoby komunikace a rozvrh plánování kvality 

produktu. [8] 

 V příručce jsou jednotlivé fáze popsány, a pro každou fázi jsou navrženy metody a zdroje, 

které je možné použít. Platí, že výstupy z jednotlivých fází jsou vstupy pro fáze následující. 

1.3.2 Procesy schvalování dílů do sériové výroby (PPAP, PPF) 

 Součástí přístupů APQP a VDA jsou procesy pro schvalování dílů do sériové výroby. To 

jsou ve své podstatě pevně dané body v kontrolním seznamu, které musí být splněny. Jejich 

účelem je prokazování porozumění požadavkům zákazníků a prokazování schopnosti 

výrobního procesu vyrábět produkty trvale plnící tyto požadavky. [11] 

 Pro metodiku podle QS 9000 (APQP) je užit název Proces schvalování dílů do sériové 

výroby (Production Part Approval Process - PPAP), a proces je rozdělen do 18 bodů, jež musí 

být plněny. Pro metodiku podle německé VDA nazývané Uvolnění výrobního procesu a 

produktu (Produktionsprozess und Produktfreigabe - PPF) je definováno 22 body, které se ve 

velké míře shodují s PPAP. [12] 

 Plněním těchto bodů se předpokládá schválení uvolnění dílu zákazníkem do sériové 

výroby. Nedílnou součástí plnění požadavků zákazníka podle těchto metodik schvalování dílů 

jsou, mimo jiných, provedení FMEA návrhu produktu a FMEA procesu. [12]  
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1.4 Metody plánování kvality 

 Ať se jedná o metodiku podle Jurana, metodiku APQP nebo metodiku podle VDA pokaždé 

je v jednotlivých fázích vhodné použít některou z mnoha metod plánování kvality. 

 Mezi ty nejvíce používané metody pro plánování kvality, které mohou být případně po 

dodavatelích například automobilového průmyslu přímo vyžadovány, patří:  

 Metoda QFD 

 Metoda FMEA 

 Metoda FTA 

 Přezkoumání návrhu (Design Review) 

 Plánování experimentů (Design of Experiment) 

 Sedm nových nástrojů managementu kvality 

 Hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení nebo systémů měření [8] 

 Tento výčet metod použitelných v procesech plánování kvality není zdaleka kompletní, ale 

postačuje pro potřeby řešení této práce. V další části práce se bude věnovat pozornost více 

metodám, které mají silný vztah k metodě FMEA. 

1.4.1 Metoda QFD 

 Metoda Quality Function Deployment (QFD) umožňuje přeformulovat požadavky 

zákazníka do návrhu produktu a procesu jeho realizace. Je metodou plánování kvality 

založenou na principu maticového diagramu. Provádí se v mezioborových týmech a byla 

vyvinuta v 70. letech 20. století v Japonsku. [8] 

 Nejzákladnějším využitím metody QFD je přenesení požadavků zákazníka na parametry 

produktu. K tomuto účelu slouží kombinovaný maticový diagram zvaný Dům kvality, kde 

tým zaznamenává do řádků požadavky zákazníka a do sloupců znaky kvality výrobku. 

Následně je jednotlivým požadavkům přiřazena váha požadavku pomocí bodového 

hodnocení. Navíc je posouzena schopnost plnit jednotlivé požadavky v porovnání 

s konkurencí. V dalším kroku se do sloupců znaků kvality zaznamená dohodnutým způsobem 

míra závislosti plnění daného požadavku na produkt znakem kvality. V neposlední řadě se 

ohodnotí vzájemná závislost jednotlivých znaků jakosti v tzv. střeše domu kvality. 

Výsledkem posouzení domu jakosti je návrh cílových hodnot znaků jakosti a určení 

přípustných mezí variability pro splnění požadavků zákazníků. [8]  
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 Používání metody QFD má mnohé výhody. Některými z nich jsou: 

 Orientace na zákazníka 

 Shromáždění velkého množství netechnických dat 

 Spolupráce víceoborového týmu 

 Zkrácení doby vývoje o polovinu a snížení nákladů o 30 procent 

 Pomáhá plánovat kvalitu produktu ve fázi návrhu 

 Logicky setřiďuje data 

 Posiluje dobré vztahy mezi zákazníkem a organizací 

 Zvyšuje spokojenost zákazníka. [13] 

1.4.2 Přezkoumání návrhu 

 Přezkoumání návrhu (Design Review) je plánovanou, všezahrnující, systematickou a 

dokumentovanou metodou, prováděnou nezávislým týmem odborníků, k posouzení 

schopnosti návrhu produktu nebo procesu plnit požadavky na kvalitu, nalézt případné 

nedostatky a navrhnout jejich řešení. [1] 

1.4.3 Metoda FTA – Analýza stromu poruchových stavů 

 Metoda FTA (Fault Tree Analysis) je analýzou spolehlivosti komplikovaných systémů. 

Pomocí rozkladu nebezpečné události na dílčí (až elementární) události lze určit prvotní 

příčiny vzniku poruch a stanovit pravděpodobnost výskytu analyzované nebezpečné události 

pomocí odhadu pravděpodobností výskytu dílčích událostí. Vhodnými zásahy do systému lze 

snížit pravděpodobnost vzniku nebezpečné události. Grafickým vyjádřením je strom 

poruchových stavů. [8] 

 Jednou z nejvýznamnějších metod uplatňovaných v plánování kvality produktů je metoda 

FMEA. Této metodě budou věnovány následující kapitoly. 

1.5 Metoda FMEA 

 Jednou z klíčových a v současné době vyžadovaných metodik pro plánování kvality je 

metoda FMEA. Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) se v české literatuře volně 

překládá jako Analýza možností vzniku vad a jejich následků.  

 Metoda FMEA je týmovou metodou k analýze možností vzniku vad u návrhu, k 

vyhodnocení rizik vzniku těchto vad a k návrhu a realizaci opatření, která povedou ke 
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zlepšení kvality návrhu. Je považována za základní metodu pro plánování a zlepšování 

kvality. Správný použitím této metody je možné odhalit až 90 % možných neshod. [8] 

 Metoda FMEA byla vyvinuta v USA již v roce 1949 jako vojenský předpis. V roce 1963 

byla organizací NASA vyvinuta metoda FMEA pro projekt Apollo. Následně ji v roce 1965 

převzalo letectví a kosmonautika, kolem roku 1975 jaderná technika. V roce 1977 byla FMEA 

použita poprvé v automobilovém průmyslu firmou Ford. Od roku 1986 je metoda FMEA 

vydávána ve svazku VDA 4, zajištění kvality před sériovou výrobou, určeném pro 

automobilový průmysl. Později se metoda FMEA začala uplatňovat v dalších oborech. [14] 

 Metoda FMEA je nyní požadovanou součástí mnoha metodik ke zlepšování. Jsou jimi 

například metoda Six Sigma, Pokročilé plánování kvality produktu (APQP), Proces 

schvalování dílu do sériové výroby (PPAP), ISO řady 9000, QS 9000 a ISO/TS 16949. [15] 

 Metoda FMEA je dále zakotvena v systémech managementu pro automobilový průmysl ve 

svazcích VDA 6.1 Systémový audit a VDA 6.4 Audit systému managementu kvality - 

Výrobní prostředky. Na metodu FMEA je přihlíženo nebo se požaduje i v dalších svazcích 

VDA. [14] 

 Příkladem je svazek VDA 1 Dokumentace a archivování, kde se v souvislosti se 

zabezpečením bezpečnosti zařízení a produktu požaduje po organizaci provést posouzení 

produktu s cílem nalézt a analyzovat rizika a nebezpečí. [16] 

 Pro metodu FMEA jsou charakteristické tyto vlastnosti: 

 systémový přístup – sledovaný objekt (produkt či proces) je považován za ucelený a 

přesně vymezený funkční systém s jasně definovanými vnitřními vazbami a vztahy 

k okolí 

 induktivní charakter – vztahuje výsledky analýzy dílů nebo operací k funkci celého 

systému 

 prevence – umožňuje nalézt a zkoumat vady (potencionální i existující), zjistit příčiny 

vzniku těchto vad a předně snížit riziko jejich přítomnosti v následných procesech a 

používání produktu 

 týmový přístup – metodu provádí vyškolený tým obeznámený s daným problémem. 

[4] 
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1.5.1 Význam provádění FMEA 

 Vzhledem k dosahování cílů organizace má metoda FMEA, kromě významné funkce 

prokazování ke zproštění žaloby z odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku, přínos 

pro: 

 Zvyšování funkční bezpečnosti a spolehlivosti, jak produktů, tak i procesů 

 Snižování nákladů 

 Zkrácení doby vývoje a dodržování termínů 

 Náběhy sériové výroby bez problémů 

 Vytváření znalostní databáze 

 Zacílení komunikace mezi interními a externími zákazníky a dodavateli  

 Prokazování bezpečnosti při schvalování. [14] 

 Metoda FMEA je používána zejména pro nové produkty nebo pokud dojde k nějaké 

změně procesu, produktu nebo designu nezávisle na důvodu. Také se používá v případě 

nového použití stávajícího produktu, procesu a pro případ jejich zlepšovaní. [15] 

1.5.2 Kdy začít s FMEA 

 S metodou FMEA by se mělo začít co možná nejdříve i přesto, že nejsou zcela známa 

všechna fakta a informace. FMEA by se měla stát vodítkem pro neustálé zlepšování. [15] 

 Od okamžiku kdy se započne s prováděním FMEA, se dokument FMEA stává živým 

dokumentem, který se aktualizuje tak často jak je to potřebné, a ve své podstatě není nikdy 

kompletní. Je dynamickým nástrojem ke zlepšování používajícím informace ke zlepšování 

produktů a procesů. [15] 

1.5.3 Tým FMEA 

 Celou FMEA provádí tým osob, kterým jsou přiřazeny kompetence a odpovědnosti. Jejich 

přítomnost při provádění FMEA se mění podle potřeb dané fáze. A jejich úroveň znalostí 

FMEA a jiných metodik by měla odpovídat jejich roli. Základní tým pro realizaci metody 

FMEA by měl být tvořen těmito osobami: 

 Zadavatel projektu (sponzor) 

 Pracovník odpovědný za FMEA  

 Moderátor FMEA  

 Členové týmu 

 Odborníci. [14] 
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1.5.4 FMEA a požadavky na kvalitu, zvláštní znaky 

 Jedním z hlavních vstupů pro plánování kvality jsou požadavky na kvalitu a provádění 

realizace produktu. Toto platí i pro FMEA, která potřebuje mít vyjasněny požadavky, které 

vstupují do vývoje produktu. Jednotlivé požadavky, lze kategorizovat podle toho, od které 

zainteresované strany pocházejí:  

1. Legislativní požadavky a požadavky předpisů 

2. Požadavky organizace dodavatele 

3. Požadavky zákazníka 

4. Požadavky zákazníka, které neuvedl, ale jsou obecně předpokládány. [17] 

1.5.5 Typy FMEA 

 V literatuře lze nalézt množství způsobů rozdělení typů metody FMEA. Například Stamatis 

rozlišuje základní čtyři typy FMEA:  

 FMEA systému (konceptu), 

 FMEA návrhu produktu (design FMEA),  

 FMEA procesu,  

 FMEA služby.  

 FMEA návrhu produktu se pak dále rozděluje na FMEA prostředí, FMEA strojů, FMEA 

softwaru a atributivní FMEA. [15] 

 FMEA systému je prováděna již ve velmi časné fázi návrhu, ve fázi konceptu, kdy je na 

systém pohlíženo zeširoka. Musí být založena na požadavcích zákazníka. [18]  

 Všechny tyto i další typy FMEA vychází ze dvou základních typů, od kterých jsou dříve 

uvedené typy FMEA odvozeny. Jsou jimi: 

1) FMEA produktu 

2) FMEA procesu 

1) FMEA produktu 

 FMEA produktu vyhodnocuje požadované funkce produktu a systému až k interpretaci 

vlastností a znaků (charakteristik). Současně se posuzují možné odchylky a definují se 

opatření ke splnění požadavků. [14]  
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2) FMEA procesu 

 FMEA procesu vyhodnocuje všechny postupy k výrobě produktů a systémů až 

k požadavkům na faktory, které ovlivňují proces. Současně se posuzují možné odchylky a 

definují se opatření ke splnění postupů a znaků (charakteristik) produktu. [14] 

1.6 Postup realizace FMEA 

 Pro metodiku FMEA platí obecná pravidla, která mají své uplatnění při její realizaci bez 

ohledu na použité metodice.  

 V současnosti se v automobilovém průmyslu uplatňují zejména dvě metodologie FMEA. 

Metodologie podle amerického standardu QS 9000 a metodologie podle německého standardu 

VDA 4. V následujícím textu bude s ohledem na praktickou část této práce popsána 

metodologie podle VDA 4. 

Model DAMUK (DAMIC) 

 Metoda FMEA podle VDA 4 Zajištění kvality před sériovou výrobou – FMEA produktu, 

FMEA procesu z roku 2006 využívá systematického procesního přístupu, který označuje 

zkratkou DAMUK, respektive se do angličtiny překládá DAMIC. Model DAMUK je 

doporučeným návodem pro realizaci FMEA v organizaci. Model je používán jak pro FMEA 

produktu, tak i FMEA procesu a je rozpracován do pěti fází: 

 Definice Definice a příprava systému 

 Analýza Systematické stanovení požadavků a rizik 

 Rozhodnutí o opatření Stanovení opatření a způsobů jednání 

 Realizace Realizace a hodnocení využitím ověření, validace a 

monitorování 

 Komunikace Komunikace a prezentace výsledků [14] 

 Každá z fází je dále lépe popsána v jedenácti krocích užitím procesního přístupu 

požadovaném ISO/TS 16949. Jednotlivými body s informacemi co dělat v jednotlivých fázích 

jsou cíle, časový rámec, zadání, rozsah práce (úkoly a činnosti odpovědných osob), pracovní 

prostředky (nástroje), podpůrné metody a postupy, metriky k vyhodnocení fáze, dílčí kroky 

fáze, výsledky fáze, rizika spojená s realizací dané fáze a komunikace a dokumentace 

výsledků.[14] 

 I když je model DAMUK vhodný jak pro FMEA produktu, tak i FMEA procesu, bude, 

s ohledem na řešení práce, ve fázi analýzy definován postup pro FMEA produktu.  
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1.6.1 Fáze definice 

 Pro každou jednotlivou fázi mají určité body větší význam. Ve fázi definice by měly být 

splněny tyto body:  

 Určeny cíle FMEA a rozsah analýzy, 

 zajištěny podklady pro realizaci (termínové plány, specifikace, výkresy, požadavky, 

kusovníky, technologické postupy, výsledky analýz (QFD, FTA, …), zákonné 

předpisy, hodnotící tabulky FMEA, …), 

 sladěn časový rámec sladěn s termíny projektu, 

 jmenováni členové víceoborového týmu s vymezením jejich kompetencí a 

odpovědnostmi, 

 zajištěny zdroje a podpora vedení, 

 určeny podpůrné nástroje, 

 definována dokumentace, 

 určeny způsoby komunikace. [14] 

1.6.2 Fáze analýzy 

 Nejvýznamnější a časově nejnáročnější fází je fáze analýzy.  Metodika VDA rozlišuje 5 

kroků, které se provádí v této fázi (viz obr. 2):  

1) Analýza struktury systému 

2) Analýza funkcí systému 

3) Analýza chybných funkcí systému 

4) Analýza opatření 

5) Optimalizace [14] 

 Cílem analýzy je systematicky vyhodnotit požadavky, schopnost verifikace, ověření a 

vyhodnocení rizik. Součástí je přezkoumání současných opatření a návrh zlepšení.  
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Obr. 2 – Pět kroků fáze analýzy FMEA [14] 

1) Analýza struktury systému 

 První krok, analýza struktury, by měl dát přehled o pozorovaném produktu a mělo by být 

jasné ohraničení a popis rozhraní. Systém takovéto struktury se skládá z jednotlivých prvků 

systému. Tyto prvky jsou hierarchicky uspořádány. Do jaké míry je strukturální analýza 

podrobná závisí na konkrétní aplikaci FMEA. Nejnižší úrovní možného pozorování je úroveň 

charakteristik jednotlivých dílů (viz obr. 3). [14] 

 
Obr. 3 – Analýza struktury, ukázka (upraveno) [14] 
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2) Analýza funkcí systému 

 Cíli analýzy funkcí je mít přehled o funkcích produktu, vztahu příčiny a následku, ověření 

ve vztahu k technickému zadání a dání základu pro analýzu chybných funkcí či vad. Vychází 

z předpokladu, že každý prvek systému má v systému plnit rozdílné funkce, a že každý tento 

prvek systému zpravidla plní funkci vyšší úrovně systému v interakci s jinými prvky systému. 

Popis funkcí systému musí být jednoznačný. Výsledkem takovéhoto rozpracování struktury 

dílčích funkcí je varianta stromového diagramu (viz obr. 4), kde se funkce vzájemně logicky 

propojí. [14] 

3) Analýza chybných funkcí systému 

 Tento krok by měl vést ke zjištění možných chybných funkcí (vad), k přiřazení těchto 

chybných funkcí do systémové struktury a k funkcím a k jejich propojení. Analýza funkcí je 

základem vytvoření formuláře FMEA. Pro každý prvek systému je potřeba provést analýzu 

poruch i poruchových stavů. Popis každé chybné funkce musí být jednoznačný. Popis a 

přiřazení chybných funkcí se odvodí od známých funkcí systému určených v analýze funkcí 

předchozího kroku. [14] 

 

 
Obr. 4 - Funkční síť, ukázka [14]  
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4) Analýza opatření 

 Cílem tohoto kroku je přiřadit již určená opatření k chybným funkcím a vyhodnotit rizika. 

Rozlišují se přitom dvě skupiny opatření: 

 1. Opatření k zamezení - mají preventivní funkci, aby se snížila pravděpodobnost vzniku 

možné chybné funkce (vady); musí být jednoznačně popsáno pro jeho vyhledatelnost. 

 2. Opatření k odhalení – mají ověřovací funkci, aby se zvýšila pravděpodobnost zjištění 

možné chybné funkce (vady) a případně zjistila účinnost opatření k zamezení; musí být 

jednoznačně popsáno pro jeho vyhledatelnost. 

 Součástí analýzy je provedení ohodnocení rizik. 

Hodnocení rizik 

 Důležitým krokem při analýze opatření je ohodnotit rizika spojeného s každou chybnou 

funkcí. Hodnotí se:  

1. Význam následku chybné funkce (význam) 

2. Pravděpodobnost výskytu příčiny chybné funkce (výskyt) 

3. Pravděpodobnost odhalení příčiny chybné funkce, chybné funkce, nebo jejího 

následku (odhalitelnost) [14] 

 Pro ohodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti se používá bodové hodnocení 1 – 10, 

přičemž 10 znamená nejvyšší příspěvek rizika. K hodnocení se používají předem připravené 

hodnotící tabulky s vymezeným použitím dané hodnoty. Podoba těchto hodnotících tabulek se 

konzultuje mezi výrobcem a zákazníkem. [14] 

 Význam se stanoví pomocí významu následku poruchy. Například hodnoty 9 a 10 

odpovídají chybné funkci, která narušuje bezpečnost nebo dodržování legislativních 

požadavků. Hodnota určeného významu se v dalších krocích FMEA nemění. [14] 

 Bodové hodnocení pro výskyt a odhalitelnost se stanoví na základě zkušeností členů týmu 

s podobným systémem. U výskytu se hodnotí pravděpodobnost vzniku chybné funkce během 

celé doby užití vozidla. Hodnota 10 u výskytu znamená žádnou šanci zamezení, nebo pokud 

nastane chybná funkce s velmi vysokou pravděpodobností. Odhalitelnost se hodnotí vzhledem 

ke všem možným souvisejícím opatřením k odhalení. Hodnota 10 znamená nemožnost odhalit 

chybnou funkci nebo neexistuje žádné opatření. [14] 



28 

 

 Na základě hodnocení rizik pomocí významu, výskytu a odhalitelnosti lze určit, které 

chybné funkce je nutno řešit, neboli je nutno provést opatření. Kombinací hodnocení lze určit 

prioritu těchto poruch. Tomuto účelu slouží matice rizik nebo rizikové číslo. 

Matice rizik je grafickým zobrazením kombinace významu a výskytu (viz obr. 5). Podle 

toho v jaké souřadnici se objeví kombinace faktorů, se určí potřeba provádět opatření u dané 

chybné funkce. [14] 

 
Obr. 5 – Příklad matice rizik (upraveno) [14] 

 Rizikové číslo je výsledkem součinu významu, výskytu a odhalitelnosti, a může nabývat 

hodnot 1 – 1000. Jeho výhodou je snadné určení nejvýznamnějších chybných funkcí pro fázi 

optimalizace. Problémem je zkreslení významu chybné funkce, kdy různá kombinace 

parametrů může vést ke stejnému výsledku. Proto je potřeba posoudit každou poruchu zvlášť 

s důrazem na význam chybné funkce. [14] 

5. Optimalizace 

 Posledním krokem fáze analýzy je optimalizace. Optimalizací je myšleno provádění 

opatření ke snižování výskytu chybných funkcí, které byly označeny jako kritické, opětovné 

vyhodnocení změněného stavu a zapsání do formuláře FMEA. Každému opatření je potřeba 

přiřadit termín a odpovědnou osobu, která dané opatření provede. [14] 

1.6.3 Fáze rozhodnutí o opatření 

 Ve fázi rozhodování o opatření se posuzují možná navrhovaná opatření z hlediska nákladů 

potřebného času a zdrojů. Případná důležitá opatření posuzuje vedení organizace nebo 
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projektu. Výsledkem fáze je plán realizace opatření s přiřazením odpovědností, zdrojů a 

termínů pro provedení opatření. [14] 

1.6.4 Fáze realizace 

 Ve fázi realizace se provádí jednotlivá opatření, sledují se termíny realizace a provádí se 

nová hodnocení. V případě úspěšné realizace opatření je tato položka uzavřena. V opačném 

případě se hledají nová opatření a postup se i několikrát opakuje. Výsledkem fáze realizace je 

zpráva, kde jsou záznamy o prováděných činnostech, termínové plány, cíle FMEA, 

nejdůležitější poznatky a zbytková rizika. [14] 

1.6.5 Fáze komunikace 

 Poslední fází FMEA je fáze komunikace. V této fázi a v průběhu předchozích fází je 

potřeba zaznamenávat a komunikovat výsledky směrem k vedení a spolupracovníkům. 

Součástí je vytváření znalostí, jejich ukládání a předávání propojením znalostí jednotlivých 

pracovníků a distribuce těchto znalostí pro využití v organizaci. [14] 
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2 Představení společnosti Hella Autotechnik Nova, s.r.o. 

 Hella Autotechnik Nova, s.r.o. (dále jen Hella) se sídlem v Mohelnici je součástí 

nadnárodního koncernu Hella se sídlem v Lippstadtu v Německu. 

2.1 Koncern Hella 

 Historie koncernu Hella se datuje od roku 1899. Celosvětově již zaměstnává přes 30000 

zaměstnanců ve více než 110 lokalitách a více než 35 zemích (viz obr. 6). Necelých 21 000 

zaměstnanců je Evropanů, z toho skoro 10 000 jen z Německa, ale jejich počet v Německu 

klesá. Naproti tomu roste počet zaměstnanců ve zbytku koncernu, nejrychleji v Číně a Jižní 

Americe. Přes 5800 odborníků z celkového počtu zaměstnanců pracuje v oblasti vývoje a 

výzkumu, přibližně polovina mimo Německo. Tito odborníci si za obchodní rok 2013/2014 

registrovali 194 patentů. [19] 

 
Obr. 6 – Rozmístění koncernu Hella ve světě a počty zaměstnanců [20] 

 Koncern Hella je díky tržbám okolo 5,3 mld. € jedním z 50 největších dodavatelů dílů pro 

automobilový průmysl celosvětově a jedním ze 100 největších průmyslových podniků 

v Německu. To kde koncern Hella působí, se promítá i do rozložení tržeb (viz graf. 1). 

V období obchodního roku 2013/2014 obdržel koncern Hella 52 % tržeb od evropských 

zákazníků, 20 % tržeb z oblastí Severní a Jižní Ameriky a zbylých 28 % z asijského trhu a 

zbytku světa. [19] 
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Graf 1 – Geografické rozdělení tržeb koncernu Hella (vlastní) 

Koncern Hella je podle zaměření rozdělen na tři hlavní segmenty výroby: 

1. Segment automobilové světelné techniky a elektroniky – vyrábí ve dvou vzájemně 

prolínajících se divizích světlomety, zadní skupinové svítilny, signální světla a 

světelnou elektroniku;  

2. Segment náhradních dílů – vyrábí nespočetné množství světelných a elektronických 

zařízení, elektroniky, řídících jednotek tepla a diagnostických nástrojů 

3. Segment speciálních aplikací – vyrábí světelnou techniku a elektroniku pro speciální 

vozidla, osvětlení ulic, továren, letišť [20] 

 Segment automobilové světelné techniky se na celkových tržbách koncernu Hella 

podílí přibližně ze tří čtvrtin. [19] 

2.2 Hella v České republice 

 Dceřiná společnost Hella Autotechnik Nova, s.r.o (dále jen Hella nebo organizace), 

založená v Mohelnici v roce 1992, je jedním z největších výrobců automobilové světelné 

techniky v České republice. Specializuje se na vývoj a výrobu světlometů a zadních 

skupinových svítilen pro osobní vozidla, užitková vozidla, nákladní vozidla, a také na vývoj a 

výrobu výrobních linek pro celý koncern Hella. [19] 

 V České republice zaměstnává více než 1700 zaměstnanců, z toho přes 450 působí 

v oblasti vývoje, což z Helly dělá jedno z největších vývojových center v České republice. 

[21] 

15% 

37% 
20% 

28% 
Německo

Zbytek Evropy

Severní a Jiží Amerika

Asie a zbytek světa
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2.2.1 Historie společnosti Hella v České republice 

 Hella se od svého založení v Mohelnici v roce 1993 zabývala hlavně výrobou a následně i 

vývojem světlometů (od roku 1995), ale od roku 2010 se začala zaměřovat i na zadní 

skupinové svítilny, aby mohla zákazníkům nabídnout a doručovat kompletní sady vnějšího 

osvětlení automobilů (2 x světlomet a 2 x zadní skupinová svítilna). V roce 2011 otevřela 

novou konstrukční kancelář v Ostravě. V roce 2012 začala vyrábět první zadní skupinové 

svítilny a postavila pro tento účel novou výrobní halu. Nyní se snaží zvětšovat podíl výroby a 

vývoje zadních skupinových svítilen v Mohelnici. [21] 

2.2.2 Management kvality v organizaci 

 Po společnosti Hella jako součásti dodavatelského řetězce automobilového průmyslu je 

vyžadována certifikace systému managementu kvality. Hella má v současnosti certifikován 

systém managementu kvality podle všeobecně uznávané technické normy ISO/TS 16949. Ta 

je doplněna o certifikaci podle normy na ochranu životního prostředí ISO 14001. [21] 

 Hella má stanoveny vysoké cíle v politice kvality. Jejím cílem nejvyšším cílem je 

spokojenost zákazníka prostřednictvím vysoké výkonnosti. Té chce dosahovat například 

prvotřídní kvalitou a nulovým výskytem chyb. [22] 

 Dále se hlásí ke společenské odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí jako 

součásti environmentální politiky. Zavazuje se například k prevenci rizik pro životní prostředí 

nebo k zapojení zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků. [23] 

2.2.3 Zákazníci organizace Hella 

 Hella je přímým dodavatelem světelné techniky pro výrobce automobilů a ty jsou tedy 

jejím zákazníkem. Těmi největšími zákazníky jsou výrobci automobilů skupiny Volkswagen, 

jmenovitě to jsou Škoda Auto, Volkswagen, Audi, Seat, Porsche a nákladní automobily 

MAN. Skupina Volkswagen se na celkovém odbytu podílí přibližně ze dvou třetin. Dalšími 

zákazníky jsou automobilky BMW, Mercedes-Benz, Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Opel, 

Scania a další. [24] 

2.2.4 Konkurence organizace Hella 

 Díky souběhu mnoha faktorů je v České republice v oblasti světelné techniky velmi silné 

konkurenční prostředí. Významnými faktory jsou množství automobilek vyrábějících v České 

republice a Evropě, výhodná poloha a stále poměrně levná pracovní síla. 
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 Těmi nejvýznamnějšími konkurenty v oblasti automobilové světelné techniky jsou: 

 Automotive Lighting – působí ve 24 zemích v podobných lokacích jako Hella, má 

celosvětově tržby 2,6 mld. € a zaměstnává 16350 zaměstnanců z toho okolo 1200 ve 

výzkumu a vývoji. Má českou pobočku v Jihlavě s vlastním vývojem, 2200 

zaměstnanců je v České republice, ale vyrábí jen světlomety, zadní skupinové svítilny 

vyrábí nejblíže v Polsku. [25] 

 Valeo – je velmi silným hráčem v poli dodavatelů pro automobilový průmysl, má 

široký záběr a celosvětovou působnost, celosvětově zaměstnává přes 78 000, z toho 

pracuje v oblasti světelné techniky přibližně 25000 zaměstnanců a vytváří tržby 3,6 

mld. € (28 % celkových tržeb), podporuje i výzkum a vývoj. Na území České 

republiky nevyrábí ani nevyvíjí světelnou techniku. [26]  

 Varroc Lighting Systems – je výrobcem a vývojářem světelné techniky pro 

automobilový průmysl s 2300 zaměstnanci, je členem skupiny Varroc Group s více 

než 10 000 zaměstnanci. [27]  

 Koito Czech s.r.o. – v České republice má kolem 650 zaměstnanců a je součástí 

japonské skupiny Koito Manufacturing Co. Ltd, nemá zde samostatný výzkum či 

vývoj. [28] 

2.2.5 Produkty organizace 

 Hella v Mohelnici vyrábí a vyvíjí dva základní produkty, světlomety, a od roku 2010 také, 

zadní skupinové svítilny. 

Světlomet 

 Je zařízením s primární funkcí osvětlení vozovky před vozidlem. Se světelnými funkcemi 

tlumeného světla, dálkového světla a mlhového světla.  

Zadní skupinová svítilna 

 V minulosti nebyl kladen velký důraz na to, jak vypadají zadní svítilny. Byly malé a 

jednoduché a plnily pouze funkci koncového a brzdového světla. V současnosti jsou zadní 

skupinové svítilny kombinací více funkcí: koncová svítilna, zadní směrové světlo, brzdové 

světlo, koncové mlhové světlo, světlo zpátečky a odrazové sklo. [21] 

 Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí zadních skupinových svítilen je být viděn, mají zadní 

skupinové svítilny významný vliv na výsledný vzhled vozidla. Proto je v současnosti kladen 

velký důraz na vzhled zadních skupinových svítilen. Do výsledného vzhledu svítilen a 

v konečném důsledku i vozidla, se tak promítají požadavky zákazníků a legislativy, současné 

technologie, množství a kvalita zdrojů.  
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3 Zadní skupinová svítilna, trendy a požadavky 

 To, jak bude vypadat konečný produkt, vymezuje množství faktorů. Nejinak tomu je i u 

zadních skupinových svítilen. Těmi nejvýznamnějšími faktory jsou konkrétní požadavky 

zákazníků na vzhled a úroveň současných technologií, které tyto požadavky limitují. 

 Cílem této kapitoly je analyzovat požadavky konkrétních zákazníků a zmapovat trendy ve 

vývoji zadních skupinových svítilen. 

3.1 Zákaznické požadavky na zadní skupinovou svítilnu 

 Společnost Hella je přímým dodavatelem světelné techniky automobilovým firmám, které 

jsou z tohoto pohledu přímým zákazníkem Hella. Od toho se vyvíjí i forma získávání 

požadavků na konkrétní zadní skupinovou svítilnu. Požadavky konečných zákazníků jsou 

proto tlumočeny dodavatelům, jako je Hella, ve formě zadávací dokumentace. Tyto 

dokumenty jsou před přijetím nebo nepřijetím zakázky diskutovány a korigovány týmy, jak 

na straně dodavatele, tak i na straně zákazníka.  

 Součástí zadávací dokumentace pro výrobce zadních skupinových svítilen jsou, kromě 

obecných požadavků jako jsou termíny, finanční omezení a množstevní požadavky, také 

konkrétní požadavky na zadní skupinovou svítilnu, její vývoj a výrobu. Tato dokumentace je 

poměrně rozsáhlá s různým stupněm přehlednosti. 

3.1.1 Analýza požadavků zákazníků 

 Z důvodu pochopení toho, co je zákazníky Hella požadováno, jak se tyto požadavky liší, a 

jak jsou tyto požadavky náročné, bylo provedeno porovnání požadavků třech zákazníků.  

 Požadavky zákazníků mají charakter požadavků na vzhled, požadavků na rozměry a 

tolerance, výrobní technologie, způsoby balení a na plnění funkcí, ať už jsou dány explicitně 

nebo se obecně předpokládají.  

 Z důvodu velkého rozsahu dokumentace byla analýza zaměřena na požadavky zabývající 

se funkčními požadavky na zadní skupinovou svítilnu. Ověřování funkčních požadavků se 

provádí zkušebními postupy (zkouškami). Tyto zkušební postupy mají simulovat vlivy 

prostředí, ve kterých se může zadní skupinová svítilna vyskytovat za dobu své plánované 

životnosti. Jejich provádění je náročné na zdroje a čas. 
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Způsob hodnocení 

 Pro provedení srovnání a ohodnocení bylo potřeba vykonat tyto kroky: 

1. V prvním kroku bylo potřeba vyhledat jednotlivé zkušební postupy v dokumentaci 

jednotlivých zákazníků a podle postupu provedení zkoušek je zařadit do skupiny 

zkoušek pro plnění určitého funkčního požadavku. 

2. V druhém kroku bylo použito k porovnání funkčních požadavků jednotlivých 

zákazníků párového srovnávání.  

3. Hodnocení - Přisouzené hodnoty mají zviditelnit, které požadavky (zkušební postupy) 

v rámci skupiny zkoušek jsou nejnáročnější. Hodnota 3 značí nejnáročnější funkční 

požadavek, hodnota 1 nejnižší nároky na funkční požadavek. Hodnota „x“ značí 

funkční požadavek, který nebyl definován. Hodnota ‚‚-‘‘ značí, že je zkušební postup 

požadován, ale nebyly v době analýzy dokumentace známy zkušební parametry. 

 Pozn. 1: Pro zařazení jednotlivých zkoušek do skupin a jejich vyhodnocení proběhly konzultace 

s odborníky na jednotlivé skupiny zkoušek. 

 Pozn. 2: K samotnému posouzení zkoušek nestačí v tabulkách uvedený výpis ze zkušebních 

postupů. Je třeba použít originální zadávací dokumentaci od zákazníků. V mezikroku byl vytvořen 

podrobnější a obsáhlejší dokument (dokument není součástí diplomové práce) s odkazy na konkrétní 

zkušební postupy v zadávací dokumentaci zákazníků a případných normách. 

 Při posuzování jednotlivých skupin zkoušek byly vzaty do úvahy zejména časová 

náročnost provedení, teplotní rozsahy, zda jsou prováděny pod napětím nebo s vypnutými 

světelnými funkcemi nebo kolik zkušebních vzorků (zadních skupinových svítilen) je potřeba 

přezkoušet. 

 Po provedení zkoušky nebo série zkoušek se posuzuje, zda zkoušený objekt splnil 

podmínky zkoušky, jak je požadováno. Základními požadavky posuzování jsou dekorativní 

změny, přítomnost cizích látek (vody, prachu, …) a plnění světelných funkcí (fotometrie).  

1. Odolnost proti vniknutí vody (těsnost): 

 Funkční požadavek na těsnost patří k základním. Tento požadavek musel být pro 

posouzení rozdělen. 

a) Těsnost A 

 Skupina zkoušek nazvaná Těsnost A (tab. 1), je jednoduchou zkouškou k rychlému 

přezkoumání těsnosti. Nejnáročnější požadavky má zákazník C, díky vyššímu zkušebnímu 

tlaku oproti zákazníkovi A. Z důvodu nedefinovaných zkušebních parametrů nelze porovnat 

zákazníka B.   
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Tab. 1 – Těsnost A [30, 31, 32] 
Zákazník A B C 

Zkouška 1 Těsnost pomocí přetlaku: 
Přetlak vzduchu 30 mbar, 
pod vodou po dobu 30 s 

Zkouška vodotěsnosti pro 
komponenty: 
Nebyly definovány testovací 
parametry 

Integrita těsnění pomocí 
přetlaku (Těsnost A):  
Přetlak vzduchu 50 mbar 
(odvětrávané lampy) nebo 150 
mbar (neodvětrávané lampy), 
pod vodou, po dobu 30 s 

Hodnocení 2 - 3 

 

b) Těsnost B 

 U Těsnosti B (tab. 2) byla pro posouzení brána v úvahu zejména skutečnost teplotního 

šoku, který způsobuje deformace a netěsnosti vlivem rozdílné rychlosti smršťování, a 

přítomnost napětí v lampě u zákazníka C, který je vyhodnocen jako nejnáročnější.  

Tab. 2 - Těsnost B [29, 30, 31, 32] 

Zákazník A B C 

Zkouška 1 Vlhkostní zkouška (SAE j575): 
Test stříkající vodou A:  
12 hod ostřikování a 1 hod 
osychání nebo  
Test stříkající vodou B:  
30 min pod normálním napětím 
=> 3 min ostřikování bez napětí 
=> 10 min osychání 

Vodotěsnost a kondenzace 
v externím osvětlení: 
Nebyly definovány testovací 
parametry 
 

Ochrana větracích otvorů 
před stříkající vodou: 
1) Těsnost A 
2) Ostřikování 1 hod, max. 

napětí 
3) Těsnost A 

Zkouška 2 Ochrana před stříkající 
vodou: 
1) V klimakomoře 1 hod při +90 
°C  
2) 24 cyklů ostřikování vodou, 
cyklus: 5 min světla vypnuta a 
ostřik, 5 min světla zapnuta a 
ostřik, 5 min světla zapnuta bez 
ostřiku, (celkem 6 hod) 
 

Vysokotlaké mytí exteriéru a 
součástí motorového 
prostoru:  
1) Otryskávání vodou +50°C 
z 10 cm, tlak 120 barů (15 
l/min), plynulým pohybem 
rychlostí 1 m/min;  
Není definována doba ostřiku 

Integrita těsnění po teplotním 
šoku (celkem 3 hod): 
1) Těsnost A 
2) Teplotní šok: (dvakrát, 
celkem 2,5 hod) 1 hod při 50°C 
v testovací komoře a max. 
napětí => ostřik. vodou 20°C, 6 
min, max. napětí => ostřik. 
vodou 20°C, 6 min, bez napětí  
3) Vodotěsnost: 20 min při 
50°C v testovací komoře, max. 
napětí => Těsnost A, ale přetlak 
50 mbar, teplota vody 20°C 

Zkouška 3   Pevnost a těsnost 
svařovaných krycích skel 
k pouzdru: 
1) Přírůstek tlaku 50 mbar co 10 
s 
2) Těsnost A 

Hodnocení 2 - 3 

2. Odolnost proti chemikáliím 

 V případě zkoušek k ověření odolnosti proti chemikáliím (tab. 3) hraje rozhodující roli čas 

provádění zkoušek a počet zkušebních chemikálií. Na povrch lampy se u těchto zkoušek 

nanáší různé chemikálie, vždy jedna chemikálie na jeden vzorek. Zkušebními chemikáliemi 

jsou například nemrznoucí směsi, rozpouštědla nebo nafta. Nejnáročnějším požadavkem je 
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skupina zkoušek zákazníka B. Druhým v pořadí je zákazník C. Zákazník A má nejnižší 

nároky. 

Tab.  3 – Odolnost proti chemikáliím [30, 31, 32] 
Zákazník A B C 

Zkouška 1 A) Odolnost vnějších skel 
světel: 
1) 5 typů chemikálií (5 vzorků); 
naneseno tkaninou, uloženo od 
2 do 22 hod při 23°C a jeden 
vzorek při 70°C na 22 hod 

Chemická odolnost, externí 
osvětlení: (celkem 244 hod) 
1) Vzorek obalen do tkaniny 
nasáklé chemikálií (7 druhů = 7 
vzorků) po dobu 72 hod => 4 
hod osychání => omytí vodou 
2) Vzorek uložen na 168 hod při 
23°C a 50% relativní vlhkosti 

Externí osvětlení, vystavení 
chemickým látkám: 
1) Ošetřený vzorek uložen 
v klimakomoře na 72 hod při 
23+-4°C a RV 30+-10%, 
11 druhů chemikálií = 11 vzorků 

Zkouška 2 B) Odolnost proti trhlinám 
způsobeným pnutím: 
1) 15 min ve směsi etanol/voda 
(90:10) => 30 min oschnout 
2) Těsnost 

  

Hodnocení 1 3 2 

3. Teplotní odolnost 

 V případě plnění požadavku teplotní odolnosti (tab. 4), hrají největší roli faktory 

přítomnosti napětí na zdrojích tepla, vlhkost, doba provádění a teplotní rozsahy. Nejnáročnější 

skupina zkoušek je v případě zákazníka B, z důvodu kombinace všech uvedených faktorů. 

V případě zákazníka A jde jednoznačně o nejnižší náročnost skupinu zkoušek. 

Tab. 4 – Teplotní odolnost [30, 31, 32] 

Zákazník A B C 

Zkouška 1 Zkouška střídání teplot: 
1) 4 cykly od -40 °C do +70 °C 
1 cyklus 8 hod => celkem 32 
hod 
2) Fotometrie 

Krátkodobá teplotní zkouška, 
exteriér: 
V klima komoře 6 hod při 95°C 

Odolnost proti teplotní 
deformaci: 
1) V klimakomoře, 1 hod při 
23+-3°C, maximální napětí 
2) 2 hod při 70+-3°C, bez 
napětí 
3) Fotometrie 

Zkouška 2  Změny klimatu: 
1) 10 krát 24 hod cyklus (= 240 
hod) nebo 20 krát 24 hod 
cyklus pro lepené díly; cyklus: 4 
hod, -30°C => 4 hod, +75°C => 
16 hod, 38°C a relativní vlhkosti 
95% 
2) Fotometrie 
3) Odolnost proti nárazu 

Odolnost proti teplotním 
cyklům: 
1) 10 krát 6 hod (= 60 hod); 
cyklus: 6 hod od -40°C do 
+50°C, max. napětí 
2) Těsnost A 
3) Fotometrie 
4) Odolnost proti nárazu 

Zkouška 3  Teplotní deformace: 
1) V klimakomoře po dobu 1 
hod při +60°C, funkce zapnuty 
(test se provede třikrát) 
2) Fotometrie 

 

Hodnocení 1 3 2 
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4. Odolnost proti mechanickému zatížení 

 Požadavek byl z důvodů povahy zkoušek rozdělen do skupiny vibračních zkoušek a 

zkoušek pevnosti a odolnosti proti nárazu. 

Tab. 5 – Vibrační zkoušky [30, 31, 32] 
Zákazník A B C 

Zkouška 1 Mez únavy při kmitavém 
napětí: (provádí se test 1 
(ECE, Japonsko) nebo oba 
(USA))  
Test 1:  
1) Aktivace vibrací 
širokopásmový šum:  
Frekvence 10-1000 Hz; 
Efektivní hodnota zrychlení: 
19,7 m/s2;  každá prostorová 
osa 8 hod (x, y, z) 
2) Těsnost a fotometrie 
Test 2:  
1) Mez únavy při kmitavém 
napětí (podle SAE J575): 
Frekvence: 10-250 Hz; Střední 
kvadratická hodnota (RMS): 
1,81 g; vibrace 6 hod jen 
vertikálně 
2) Těsnost a fotometrie 

1) Náhodné vibrace 
s termálním cyklem pro zadní 
lampu: 
Frekvence 5–200 Hz;  
8 hod každá prostorová osa; 
teplotní cyklus v rozmezí -40°C 
až +50°C 
2) Vibrace se sinusovým 
průběhem pro zadní lampu: 
Frekvence: 5-200 Hz; 
Frekvenční pásma: 
amplituda 5-10Hz: 10 m/s2; 
amplituda 10-60Hz: 30 m/s2 
amplituda 60-200Hz: 15 m/s2; 
1 hod v ose x;  
2 hod v ose y; 
3 hod v ose z; 
funkce zapnuty 
3) Fotometrie 

Odolnost proti vibracím pro 
lampu vnějšího osvětlení: 
1) Těsnost A 
2) Frekvence 10–250 Hz; 
Střední kvadratická hodnota 
(RMS): 1,81 g;  
6 hod pro každou prostorovou 
osu při 23°C; 
1 hod vertikálně při -40°C; 
1 hod vertikálně při +50°C 
3) Těsnost A 

Hodnocení 1-2 3 1-2 

a) Vibrační zkoušky 

 Pro vibrační zkoušky (tab. 5) jsou rozhodující doba zkoušení, rozsah vibračního spektra, 

přítomnost napětí a teplotní stavy. Nejnáročnější skupina zkoušek je v případě zákazníka B, 

z důvodů teplotního cyklu a zapnutých světelných funkcí generujících teplo. Ostatní dva 

zákazníky nelze jednoznačně vyhodnotit. 

Tab. 6 – Odolnost proti nárazu a pevnost [30, 31, 32] 

Zákazník A B C 

Zkouška 1 Není požadavkem zákazníka Odolnost proti nárazu: 
1) stabilizace vzorku 4 hod při -
30°C 
2) Ocelovou koulí 1 kg a 
nárazovou energií 2+-0,2 J 

Odolnost proti nárazu: 
1) Povedení jednou při +50°C a 
jednou při -40°C 
2) Polokulovitý hrot 0,5 kg 
(poloměr 19,05 mm), upuštěn 
ze 4 cm na každých 150 cm2 
povrchu krycího skla  

Zkouška 2  Odolnost proti protlačení 
externího osvětlení, které 
není světlometem: 
1) Působení 180 N kolmo na 
krycí sklo na každé části 
zařízení 
2) Nepřipouští se změna o 0,25 
mm od trvalé polohy 

Metoda protlačení, externí 
lampa: 
1) Působení 180 N kolmo na 
krycí sklo na každé části 
zařízení 
2) Nepřipouští se změna o 0,25 
mm od trvalé polohy 

Hodnocení x 3 2 
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b) Odolnost proti nárazu a pevnost 

 Druhé zkoušky (tab. 6) u zákazníků B a C jsou totožné. Zákazník B má nejvyšší nároky 

z důvodu většího okamžitého zatížení.  

5. Odolnost proti korozi 

 V případě odolnosti proti korozi (tab. 7) nelze určit náročnějšího zákazníka.  

Tab. 7 – Odolnost proti korozi [29, 30, 31, 32] 
Zákazník A B C 

Zkouška 1 Odolnost proti korozi: 
1) Fotometrie 
2) 1. 48 hod (2 x 23 hod a 1 
hod sušení) 
nebo 
2. 240 hod (10 x 23 hod a 1 hod 
sušení), (pro USA) 
3) Fotometrie 

Koroze/solná mlha:  
(podle SAE J575) 
1) Fotometrie 
2) 240 hod v klimakomoře se 
solnou mlhou 
3) 1 hod osychání 
4) Fotometrie (max. – 10%) 

Není explicitně definováno. 

Hodnocení 2-3 2-3 x 

6. Odolnost proti vniknutí prachu 

 Rozhodujícími faktory pro zkoušky odolnosti proti prachu (tab. 8) jsou doba provádění a 

případný podtlak ve svítilně. Největší nároky má zákazník B. Zákazníci A a C mají 

požadavky na provádění stejné zkoušky, liší se jen požadavkem na následnou fotometrickou 

zkoušku. Proto má zákazník C střední náročnost požadavků. 

Tab. 8 – Odolnost proti prachu [29, 30, 31, 32] 
Zákazník A B C 

Zkouška 1 Prachová zkouška: 
(podle SAE J575) 
1) Fotometrie 
2) 5 hod normovaným prachem 
3) Fotometrie 

Cyklický prachový test: 
1) V prachové komoře 21,5 hod 
normální tlak => 5 hod podtlak 
v komoře => 21,5 hod normální 
tlak (celkem 48 hod) 

Metoda prachové těsnosti: 
(podle SAE J575) 
1) Fotometrie 
2) 5 hod normovaným prachem 
3) Fotometrie (max. – 10%) 

Hodnocení 1 3 2 

7. Zkouška životnosti (dlouhodobá zkouška) 

 Speciální skupinou zkoušek jsou zkoušky životnosti (tab. 9). Jsou velmi náročné a 

významně se liší způsoby provedení a dobou provádění u jednotlivých zákazníků. Tyto 

zkoušky mají charakter zkušebních postupů na ověření tepelné odolnosti, ale s delší dobou 

provedení, nebo jsou kombinací více zkušebních postupů.  

 Z výše uvedených důvodů se proto nelze jednoznačně rozhodnout mezi skupinou zkoušek 

zákazníků B a C, která z těchto dvou skupin zkoušek je náročnější. Postup zkušebního 

postupu zákazníka C je kombinací zkoušek. Oproti tomu postupy dvou zkoušek zákazníka B 

jsou velmi časově náročné, i když mohou probíhat paralelně. Zkoušky zákazníka A jsou 

nejméně náročné, zejména z pohledu doby provádění. 
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Tab.  9 – Zkoušky životnosti [30],[31],[32] 
Zákazník A B C 

Zkouška 1 Dlouhodobá zkouška: 
1) Fotometrie 
2) 8 hod pod napětím (13,5 V) a 
+23°C 
3) Fotometrie a barva 

Stárnutí za vlhkosti, nízké 
teplotě: 
1) Uložení při 23°C a RV 50% 
na 24 hod 
2) V klimakomoře při 38°C a 
RV 95% na 1000 hod (6 týdnů) 
3) Odolnost proti nárazu 
4) Barva 

Vodotěsnost, zkouška 
životnosti: (1 pár, 11 dní) 
Těsnost se provádí před a po 
každém kroku! 
1) Teplotní šok: V klimakomoře 
1 hod, s max. napětím a +50°C 
=> 1 min ponořit do vody 0-3°C 
2) Vystavení teplotnímu 
gradientu: V klimakomoře při -
40°C, funkce zapnuty 2 hod 
pak 2 hod vypnuty, toto 
opakovat 5 krát (celkem 20hod) 
3) Vibrace: Každá osa 6 hod při 
teplotním cyklu -40°C; +50°C 
4) Teplotní cyklus: 7 krát 
teplotní cyklus (6 hod), max. 
napětí (celkem 42 hod) 
5) Teplotní stárnutí: 
V klimakomoře při 70°C po 
dobu 168 hod => 2hod při 23°C 

Zkouška 2 Uložení na vzduchu bez 
zatížení (stárnutí): 
1) Fotometrie 
2) 1. 1 hod při +90°C a  
2. 4 hod při -40°C => (1 hod 
překládání) 48 hod při +65°C 
3) Fotometrie a barva 

Dlouhodobá teplotní zkouška 
životnosti, exteriér: 
1) Uložení v klimakomoře při 
+80°C na 1000/2000 hod, 
nebo pro stabilní materiály: 
2) Uložení v klimakomoře při 
+90°C na 500/1000 hod 
3) Odolnost proti nárazu 
4) Barva  

Hodnocení 1 2-3 2-3 
 

3.1.2 Vyhodnocení analýzy požadavků zákazníků 

 Ze souhrnného porovnání požadavků jednotlivých zákazníků na plnění funkcí, které jsou 

ověřovány pomocí zkušebních postupů, lze vypozorovat rozdílnou náročnost skupin 

zkušebních postupů. Toto platí i pro jednotlivé zkušební postupy.  

 Souhrnným porovnáním náročnosti požadavků zákazníků na zkušební postupy pro zadní 

skupinovou svítilnu (tab. 10), lze poměrně jednoznačně určit zákazníka B, jako zákazníka 

s nejvyššími nároky na ověřování funkčních požadavků zadní skupinové svítilny. Druhým 

v pořadí je zákazník B. Nejnižší nároky v porovnání s ostatními zákazníky má zákazník A. 

Tab. 10 – Porovnání náročnosti požadavků zákazníků 

 Název skupiny zkoušek / Zákazník A B C 

1. Odolnost proti vniknutí vody (těsnost) – těsnost A 2 - 3 

Odolnost proti vniknutí vody (těsnost) – těsnost B 2 - 3 

2. Odolnost proti chemikáliím 1 3 2 

3. Teplotní odolnost 1 3 2 

4. Odolnost proti mechanickému zatížení - vibrační zkoušky 1-2 3 1-2 

Odolnost proti mechanickému zatížení – pevnost, náraz x 3 2 

5. Odolnost proti korozi 2-3 2-3 x 

6. Odolnost proti vniknutí prachu 1 3 2 

7. Zkouška životnosti (dlouhodobá zkouška) 1 2-3 2-3 

 Souhrnné hodnocení 1 3 2 
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 Kromě výše uvedených sedmi skupin zkušebních postupů. Je zákazníkem B požadována 

zkouška na zabezpečení plnění funkce nepřítomnosti vrzání a rachocení. Tento funkční 

požadavek je definován jako obecný požadavek u ostatních zákazníků nebo je obecně 

předpokládán (není definován samostatný zkušební postup). 

 Základním požadavkem zákazníků jsou požadavky na světelné funkce. Ty se prokazují 

fotometrickými zkouškami. U porovnávaných zákazníků jsou tyto požadavky od 100 % do 

130 % jako spodní hranice ve vztahu k minimálním zákonným požadavkům. [30],[31],[32] 

3.1.3 Legislativní požadavky 

 Takzvaně nepodkročitelné požadavky vyžaduje legislativa. Jedná se o zákonné požadavky, 

které jsou definovány příslušnými předpisy. Jsou to například: 

 Homologace 

 Požadavky na bezpečnost 

 Požadavky na životní prostředí 

 Požadavky na použité materiály (IMDS) 

 Homologace je posuzováním shody k uvolnění výrobku na určitý trh. Po udělení souhlasu 

s uvedením na příslušný trh musí být výrobky označeny příslušnou homologační značkou. 

[33] 

 V případě zadních skupinových svítilen, toto ověřování shody zahrnuje posouzení 

jednotlivých světelných funkcí a posuzuje se například intenzita a barva světelného výstup 

(fotometrie). Tyto požadavky se liší podle trhu, na který je zamýšleno zadní skupinové 

svítilny dodávat. Jde například o evropský trh (ECE), americký trh (SAE) nebo čínský trh 

(CCC). 

3.2 Analýza trendů ve vývoji zadních skupinových svítilen 

 Již poměrně dlouhodobým trendem v automobilovém průmyslu je přicházení se stále 

novými modely automobilů nebo jejich obměnami i několikrát do roka. Tyto modely se ve 

své podstatě liší mezi sebou jen svým vnějškem. Takovýto trend je způsoben zejména velkou 

provázanosti globálního trhu automobilového průmyslu, který sebou přináší velké množství 

konkurentů. Konkurenti, aby mohli uspět v tomto prostředí, jsou nuceni přicházet stále 

s něčím novým. Vzhledem k tomu, že v technologiích motorů, materiálů a technických řešení 

nejsou znatelné přílišné pokroky nebo jsou tato zlepšení příliš drahá, se výrobci soustřeďují 

na samotný vzhled automobilů. 
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 Aby výrobci automobilů zaujali zákazníky, zajímají se kromě vhledu a komfortu interiéru, 

také vnějším vzhledem karoserie. Součástí karoserie jsou, kromě světlometů, zadní skupinové 

svítilny, které vzhledem ke svým světelným funkcím mají na výsledný vzhled automobilu 

velký význam. V logickém důsledku se nároky na vzhled automobilů projevují do vzhledu 

zadních skupinových svítilen. Dalším požadavkem, který významně ovlivňuje trend vývoje 

zadních skupinových svítilen, je požadavek na snižování energetické náročnosti. Tyto 

požadavky se projevují do vývoje světelných zdrojů a do vývoje různých technických řešení, 

která mají zejména význam z vizuálního hlediska. 

 Světelným zdrojem, který se stále používá, jsou žárovky. Jsou energeticky náročné a mají i 

poměrně krátkou životnost okolo 1000 hodin. Již několik desítek let jsou žárovky kvůli své 

energetické náročnosti nahrazovány LED diodami (viz obr. 7), které mají přibližně pětkrát 

nižší spotřebu a životnost přes 20000 hodin. Mimo to, jsou LED diody rozměrově malé a 

umožňují velké množství vzhledových variant. [34] 

 LED technologie je využívaná pro zadní skupinové svítilny od poloviny 90. let minulého 

století (viz obr. 7). Od té doby prošla dlouhým vývojem aplikací pro zadní skupinové svítilny. 

Dnes je LED technologie nejpoužívanější a nejdynamičtěji se rozvíjející technologií co do 

technických provedení. LED diody jsou využívány jako zdroj pro různé typy světlovodů a 

další technická řešení, jako je tunelový efekt. 

 
Obr. 7 – Historický vývoj LED technologie v zadní skupinové svítilně [36] 
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OLED technologie 

 Novou technologií, která se v současnosti vyvíjí pro použití v zadních skupinových 

svítilnách, je OLED technologie. Jedná se o diody vyzařující organické světlo. Jsou to plošné 

moduly, které vyzařují světlo celým svým povrchem, nezahřívají se a šetří energii. [35] 

 OLED technologie umožňuje vyzařování celého barevného spektra včetně bílého světla, 

které je přirozené. Tloušťka světelné plochy může být menší než jeden milimetr. Je tvořena 

organickým materiálem umístěným mezi dvěma průhlednými elektrodami, které umožňují 

vyzařování světla z obou stran plochy. Současným problémem této technologie, který brání 

použití pro sériovou výrobu, jsou problémy s životností a schopností vyzařovat světlo 

rovnoměrně celým povrchem. [37] 

1. Technologie z hlediska světelného zdroje 

 Žárovka (incandescent bulb) – Spotřeba 21 W, Pracovní teplota 100 °C, Životnost 

1000 hod 

 LED (Light Emitting Diode) - Spotřeba 4 W, Pracovní teplota 50 °C, Životnost 20000 hod  

 OLED (Organic Light Emitting Diode) – Dioda vyzařující organické světlo – zatím bez 

sériového využití, problémy s životností, velký potenciál v aplikacích 

2. Technologie z hlediska provedení 

 Světlovod (light guide) – jedná se o tyčový vodič světla z čirého plastu, který může být 

prostorově zakřivený, LED dioda do něj svítí z některého z konců a světlo je 

vyzařováno z jeho povrchu 

 Světelný závěs (light curtain) – jedná se o plošný světlovod charakteru tkaniny, do kterého 

po hraně svítí LED diody a jeho plocha vyzařuje světlo 

 Zářící těleso (glowing body) – jedná se o variantu světlovodu, který je trojrozměrný a 

vyzařuje homogenní světelný výstup z jeho ploch  

 Zrcadlový (tunelový) efekt (mirror tunnel) – jde o provedení, kdy do série zakřivených 

ploch se speciální úpravou je svíceno a výsledkem je pocit hloubky. [36] 
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4 Analýza stávajícího stavu aplikace metody FMEA 

 V následující kapitole bude popsán současný stav řešení metody FMEA v organizaci a 

navržen postup pro zlepšení tvorby FMEA produktu. 

4.1 Současný stav aplikace metody FMEA 

 V současné době je metoda FMEA významným nástrojem pro plánování a zvyšování 

kvality produktů a výrobních procesů ve společnosti Hella. Tvorba FMEA produktu a procesu 

je významnou činností, které se v Helle klade velký význam. Tomu i odpovídá míra využívání 

této metody. Dokument FMEA je živým dokumentem, tedy dokumentem, který je vytvářen 

v co možná nejranější fázi vývoje, a který je v průběhu vývoje podle potřeby aktualizován. 

4.1.1 Důvody vytváření FMEA v organizaci 

 Důvody proč Hella používá metodu FMEA korespondují s teoretickým východiskem této 

práce. Jsou to hlavně důvody plynoucí ze zákonných požadavků, jako dokumentované 

posouzení rizik a provedená opatření pro prokázání při ručení za výrobek, z důvodů 

požadavků aplikovaných normativů (ISO/TS 16949, VDA, QS 9000), z důvodů požadavků 

zákazníků, tak i požadavků interních, jako je snižování nákladů z nekvality, které rostou 

v závislosti na tom, kdy se na neshodu přijde, zkracování doby vývoje, bezproblémový náběh 

sériové výroby, neustálé zlepšování a uspokojování zákazníků prostřednictvím kvalitních 

výrobků. 

 Dalším důvodem proč vytvářet FMEA je komplikovanost a komplexnost vyráběných 

produktů (světlometů, zadních skupinových svítilen), které se v současnosti skládají až 

ze  stovek dílů a ze stoupajícího podílu elektroniky. Takto komplikované systémy je těžké až 

nemožné posoudit jedním člověkem nebo více lidmi, kterými jsou v první fázi konstruktéři a 

optici, kteří vytváří a navrhují design produktu a jednotlivých dílů. Běžně se v prvních fázích 

navrhne produkt, který sice vypadá dobře, ale nemůže být, například z důvodu nemožnosti 

manipulace s dílem, vůbec vyroben. Proto jsou nejen pro tvorbu FMEA vytvářeny týmy 

z odborníků různých zaměření, aby mohli sdílet a rozvíjet své znalosti o vyráběných 

produktech a následných procesech výroby. 

 Každá zpracovaná FMEA se v organizaci dále využívá jako podklad pro nové projekty. 
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4.1.2 Školicí systém metody FMEA a její vnímání v organizaci 

 Hella má propracovaný zaškolovací systém a metodě FMEA jsou věnovány čtyři úrovně 

školení. Základní úroveň absolvují všichni THP zaměstnanci. Druhá úroveň je určena přímo 

zaměstnancům, kteří se na tvorbě FMEA podílejí, jsou za vytváření FMEA zodpovědní nebo 

jsou součástí týmu, který FMEA vytváří. Třetí úroveň je expertní školení pro inženýry kvality 

ve vývoji a výrobě. Čtvrtá úroveň se týká moderace FMEA a použitelných podpůrných metod 

a postupů (brainstorming).  

 Navzdory propracovanému zaškolovacímu systému a neustále se rozvíjející organizaci, 

kdy do společnosti nastupují neustále noví zaměstnanci je stále hodně pracovníků, kteří 

nemají pro danou pozici odpovídající stupeň školení nebo zkušeností.  

 Skutečnost, že někteří pracovníci nevidí přínos ve vytváření FMEA, může být způsobena 

velkou pracností jejího zpracování. Dokumentace FMEA bývá velmi obsáhlá a její rozsah 

roste se složitostí daného produktu. S rozsahem FMEA souvisí i časová náročnost na její 

provedení. 

4.1.3 IT technologie a FMEA software 

 Organizace využívá ke zpracování FMEA IT technologie. Pro týmové schůzky využívá 

telekonferencí se současným sdílením plochy mezi počítači. Pro provádění sdílení informací, 

práci s dokumentací a komunikaci využívá lokální i globální sítě. Z tohoto se nevymyká ani 

IT podpora metody FMEA. Softwarem pro FMEA, který se využívá v celé korporaci, je 

prostředí programu IQ-RM PRO 6.5(dále jen IQ-RM) od německého vývojáře software APIS. 

 Program IQ-RM umožňuje vytvářet FMEA dokumenty v různých standardech (QS 9000, 

VDA,…), stromy poruchových stavů (metoda FTA), strukturální analýzu, kontrolní plány, 

vývojové diagramy, plánování akcí a statistickou analýzu. Dále podporuje týmovou 

komunikaci a tvorbu diagramu příčiny a následků. [38] 

4.1.4 Obecná východiska pro metodu FMEA v organizaci 

 Hella používá při procesu vzniku FMEA analýzy systémový přístup v pěti krocích, jak je 

definován v metodice VDA . Jsou jimi: 

1. Analýza struktury systému 

2. Analýza funkcí systému 

3. Analýza chybných funkcí systému 

4. Analýza opatření 

5. Optimalizace. [14] 
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 Systémový pětikrokový přístup analýzy FMEA je podporován softwarem IQ-RM, který 

organizace využívá. 

 V roce 2006 vydal německý svaz automobilového průmyslu (VDA) přepracovanou 

metodiku FMEA, která požaduje provedení analýzy FMEA produktu až na úroveň 

jednotlivých dílů a jejich posouzení v systému. [14] 

 Tento požadavek metodiky byl následně vyžadován některými zákazníky, členy VDA. To 

znamenalo pro organizaci vytvářet FMEA produktu podle kusovníku a posuzovat vliv 

jednotlivých dílů na funkce systému (zadní skupinové svítilny). 

 Pro Hellu znamenala zvyšující se složitost produktů nutnost změny v postupu vytváření 

FMEA produktu. Výsledkem změn byl inovovaný postup FMEA produktu a s ním vytvořen 

nový nástroj.  

4.2 Nástroj pro realizaci FMEA produktu 

 Hella vytvořila nástroj, který nazvala Matice systémové analýzy (dále nástroj Matice SA), 

a s ním i postup, který umožňuje systematicky posoudit, zda existuje závislost dané 

charakteristiky jednotlivého dílu na plnění funkce produktu. Analýza systému pomocí tohoto 

nástroje pak slouží v dalších krocích realizace FMEA produktu. Systémové posouzení 

vychází z požadavku posuzovat ve FMEA produktu všechny díly, jejich vliv na celý systém 

(produkt) a schopnost plnit jednotlivé funkce tohoto systému.  

 Hlavním cílem nástroje Matice SA je systematické posouzení návrhu produktu. Dalším 

cílem tohoto nástroje je úspora času členů týmu FMEA a s ním spojené náklady.  

4.2.1 Prostředí nástroje Matice SA 

 Nástroj Matice SA je dokumentem, který využívá prostředí tabulkového procesoru, a který 

umožňuje jednoduché sdílení v počítačové síti organizace. Součástí tohoto dokumentu je 

záhlaví (např. název projektu, identifikační znaky produktu, členové týmu). Provádění 

analýzy pomocí nástroje Matice SA je proto dokumentovaným procesem, jak je požadováno 

například v ISO/TS 16949. 

 Nástroj Matice SA je souborem tabulek, které mají charakter jednoduchých matic 

(viz obr. 8). Počet těchto tabulek je závislý na počtu rozdílných dílů vycházející z kusovníku. 

V hlavičce tabulky je uveden název dílu, materiálu a povrchová ochrany dílu a počet kusů 
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v celé sestavě. Pro názornost, přehlednost a lepší orientaci v dokumentu je v rohu tabulky 

obrázek konkrétního dílu.  

 Do záhlaví řádků tabulky se vepisují jednotlivé charakteristiky typické pro konkrétní díl. 

Těmito charakteristikami jsou například použití správného materiálu odolného proti vlivům 

prostředí, schopnost fixace k ostatním dílům, správné rozměry a tolerance nebo správná 

akceptovatelná kvalita povrchu. 

 Do záhlaví sloupců se vepisují požadované funkce systému (produktu), které má daný 

systém plnit. Tyto funkce systému vycházejí z požadavků zákazníků, legislativy a organizace. 

V současnosti jsou tyto funkce systému definovány z požadavků na světlomet a zadní 

skupinovou svítilnu. 

 Do jednotlivých buněk určených souřadnicí charakteristiky dílu a funkcí systému se 

zaznamenává, zda daná charakteristika dílu má nějakou závislost s danou funkcí systému.  

Nebo jinak, pokud daná charakteristika dílu je chybná (např. nesprávné rozměry), pak může 

tato chybná charakteristika dílu mít vliv na splnění dané funkce systému (např. integrace do 

vozidla). Pokud má daná charakteristika dílu závislost na plnění dané funkce systému, je 

buňka vyplněna „X“, pokud závislost není, zůstane buňka prázdná. 

 
Obr. 8 – Prostředí nástroje Matice SA, posouzení dílu (upraveno, hella) 

 Dále je součástí prostředí nástroje Matice SA souhrnná tabulka dílů (viz obr. 9), která dává 

přehled o tom, které díly mají vztah k plnění dané funkce systému. V záhlaví řádků tabulky 

jsou jednotlivé díly podle kusovníku. V záhlaví sloupců tabulky dílů jsou funkce systému. 

Buňky v řádku dílu jsou vyplněny podle tabulky dílu, jako souhrn závislostí jednotlivých 

charakteristik dílu na dané funkci systému. Pokud je v tabulce dílu v daném sloupci (funkce 

systému) alespoň jedna závislost, vyplní se buňka v souhrnné tabulce dílů křížkem, který 

značí, že daný díl má nějaký vliv na danou funkci systému. 
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Obr. 9 – Prostředí nástroje Matice SA, souhrnná tabulka dílů (upraveno, hella) 

4.2.2 Obecné předpoklady pro práci s nástrojem Matice SA 

 Analýzu systému pomocí nástroje Matice SA provádí tým, který je určen pro vytváření 

FMEA produktu. Pro provádění analýzy pomocí nástroje Matice SA se nepředpokládá účast 

všech členů týmu. Potřeba některých odborníků není nutná u posuzování všech dílů. 

Příkladem je například specialista elektronik, který je nutný při posuzování elektronických 

dílů, ale u zbylé analýzy není jeho přítomnost nutná. 

 S analýzou systému pomocí nástroje Matice SA se začíná co možná nejdříve. Impulsem k 

započetí je v organizaci první verze kusovníku, znalost požadavků zákazníka, včetně 

zvláštních znaků, a oficiální zahájení projektu, které zahrnuje jmenování členů týmu a jejich 

odpovědnosti a termínový plán projektu.  

4.2.3 Postup práce s nástrojem Matice SA 

 Pracovní proces při provádění systémové analýzy pomocí nástroje Matice SA lze rozdělit 

do dvou kategorií činností. Jsou to činnosti, které provádí osoba odpovědná za FMEA 

produktu, a činnosti, které provádí tým.  

 Osoba odpovědná za FMEA je odpovědná za přípravnou fázi k provádění analýzy 

pomocí nástroje Matice SA, za použití výstupů z nástroje Matice SA a provedení následných 

kroků pro realizaci FMEA produktu (analýza struktury, analýza funkcí, analýza chybných 

funkcí), ke kterým není potřeba asistence týmu. 

 Tým analýzy pomocí nástroje Matice SA je zodpovědný za přípravu případných 

podkladů, seznámení s produktem a následnými výrobními procesy a za aktivní účast na 

stanovených týmových schůzkách.  
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Přípravná fáze 

 Osoba odpovědná za FMEA produktu, naplánuje schůzky k realizaci FMEA produktu, 

připraví nástroj Matice SA k provedení systémové analýzy, potřebné podklady a případné 

vzory produktu. Vypíše hlavičku dokumentu, vypíše díly z kusovníku do souhrnné tabulky a 

doplní požadované funkce systému do záhlaví tabulek. 

Průběh analýzy 

 Po seznámení se s produktem a současným stavem návrhu provede tým FMEA tyto kroky: 

1) Definování charakteristik dílu - Tým FMEA produktu definuje jednotlivé 

charakteristiky dílu, které jsou pro daný díl typické. Definují se i charakteristiky dílu 

ve vztahu k ostatním dílům. 

2) Posouzení vztahů charakteristik dílů vzhledem k funkcím systému – Tým FMEA 

produktu systematicky postupuje od buňky k buňce v tabulce dílu a posuzuje, zda 

daná charakteristika dílu má nějaký vliv na plnění dané funkce systému. Pokud tým 

FMEA produktu vyhodnotí, že daná charakteristika dílu má vliv na plnění dané funkce 

systému, zapíše se do buňky křížek („X“). V opačném případě zůstane buňka prázdná. 

Postup se takto opakuje u každého dílu. 

 Osoba odpovědná za FMEA produktu po posouzení všech dílů doplní souhrnnou tabulku 

dílů, tak aby byly buňky v řádku dílu vyplněny podle tabulky odpovídajícího dílu. Pokud je 

v tabulce dílu v daném sloupci (funkce systému) alespoň jedna závislost, vyplní buňku v 

souhrnné tabulce dílů křížkem, který značí, že daný díl má nějaký vliv na danou funkci 

systému. 

Výstup z nástroje Matice SA  

 Výstupem z nástroje Matice SA jsou identifikované charakteristiky jednotlivých dílů ve 

vztahu k funkcím systému. Tyto charakteristiky dílů se později v podobě chybných funkcí 

přiřadí na úrovni jednotlivých dílů do funkční sítě (v programu IQ-RM).  

Postup osoby odpovědné za FMEA produktu:  

1) V prvním kroku se vytvoří struktura systému se třemi úrovněmi: 

 Úroveň 1 – Automobil 

 Úroveň 2 – Světlomet/zadní skupinová svítilna 

 Úroveň 3 – Díly podle kusovníku 



50 

 

2) V druhém kroku se zapíšou do jednotlivých elementů struktury systému požadované 

funkce a vytvoří se síť funkcí (funkční síť). Požadované funkce odpovídají na úrovni 

jednotlivých dílů funkcím systému z nástroje Matice SA. 

3) Ve třetím kroku se přiřadí chybné funkce k jednotlivým funkcím. Do úrovně 

jednotlivých dílů (úroveň 3) se přiřadí výstupy z nástroje Matice SA k funkcím 

jednotlivých dílů. To znamená, že v této úrovni se zaznamenají všechny identifikované 

(určené křížkem) charakteristiky dílů z nástroje Matice SA, které se pomocí negace 

dané charakteristiky dílu přeformulují na chybné funkce (např. správné rozměry => 

nesprávné rozměry). 

 Výstupem činnosti osoby odpovědné za FMEA produktu je FMEA dokument připravený 

k posouzení rizik týmem FMEA produktu. 

Následný postup 

 Tým pro FMEA produktu posoudí rizika spojená s chybnými funkcemi, vyhodnotí kritická 

rizika, naplánuje a provede opatření ke snížení rizik. To odpovídá krokům čtyři a pět 

v pětikrokovém procesu analýzy FMEA podle VDA 4. 

4.2.4 Posouzení postupu pomocí nástroje Matice SA 

 Jako každý postup má i postup pomocí nástroje Matice SA své výhody a nevýhody.  

Výhody používání nástroje Matice SA: 

 systematické posouzení systému 

 definice závislosti všech charakteristik jednotlivých dílů k plnění všech funkcí 

systému 

 poskytuje jasný výstup pro další postup FMEA produktu 

 přehlednost dokumentu, názornost pomocí obrázků dílů 

 zjednodušení pochopení souvislostí v systému 

 snížení času potřebného na posouzení systému 

 ušetření času členů týmu FMEA produktu 

 dokumentovaný proces (možnost znovu použít pro nový projekt, ručení za výrobek) 

Nevýhody používání nástroje Matice SA: 

 velké množství závislostí, které je nutno přenést do FMEA produktu 

 nutnost všechny tyto závislosti znovu vyhodnotit z hlediska rizik s nimi spojenými 
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 velké časové vytížení osoby odpovědné za FMEA produktu, která musí všechny 

závislosti zaznamenat formuláře FMEA 

 velký dokument FMEA produktu 

 velkého množství nízkých rizik (malé rizikové číslo) 

4.3 Vyhodnocení stávajícího stavu a návrh nového postupu 

4.3.1 Vyhodnocení stávajícího stavu 

 Z dříve uvedeného vyplývá, že metoda FMEA je v organizaci velmi využívána. 

Uvědomuje si její význam, vzdělává pracovníky a snaží se o zlepšování jejího postupu. 

Navzdory uvědomění organizace někteří pracovníci nevidí význam v metodě FMEA zejména 

z důvodů její pracnosti a časové náročnosti. Pro vytváření FMEA využívá organizace 

softwarovou podporu.  

 Na základě požadavků VDA a zákazníků provádět analýzu FMEA až na úroveň 

jednotlivých dílů, požadavků vyplývajících z komplexnosti produktů, požadavků organizace 

na zvyšování přehlednosti a zkracování času potřebného k provádění analýzy FMEA byl 

vytvořen postup s využitím nového nástroje, Matice SA.  

 Postup pomocí nástroje Matice SA zaručuje systematické posouzení návrhu produktu až na 

úroveň charakteristik jednotlivých dílů s ohledem na požadované funkce systému. Vytváří 

jasný výstup pro další postup FMEA produktu. Snižuje potřeby účasti některých členů týmu 

FMEA na všech schůzích. 

 Tento postup má však nedostatky, které snižují účelnost této metody. Ze systematického 

posouzení systému pomocí nástroje Matice SA vystupuje příliš velké množství možných 

chybných funkcí, které jsou následně použity do FMEA dokumentu a znovu posouzeny 

týmem FMEA (ohodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti, rozhodnutí o opatřeních, 

realizace opatření). Tyto chybné funkce zahrnují ve velké míře chybné funkce, které 

nepředstavují velké riziko (mají nízké rizikové číslo) a jejich riziko dále není snižováno. Toto 

velké množství chybných funkcí s nízkým rizikem také zvětšuje velikost FMEA dokumentu a 

snižuje jeho přehlednost.  
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4.3.2 Návrh nového postupu 

 Organizace se rozhodla zdokonalit postup vytváření FMEA produktu prostřednictvím 

zdokonalení nástroje Matice SA s důrazem na výkonnost (rychlost provádění), obsah a další 

použití tohoto obsahu s ohledem na požadavky zákazníků na zadní skupinovou svítilnu.  

Na základě požadavku organizace vyplynul následující postup: 

1. Zdokonalení nástroje Matice SA 

2. Implementace požadavků zákazníků na zadní skupinovou svítilnu do nástroje 

Matice SA 

3. Ověření návrhu matice SA na novém vývojovém projektu  
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5 Návrh inovativního postupu FMEA produktu 

 V následujících kapitole je navrženo zdokonalení stávajícího nástroje Matice SA ohledem 

na specifické zákaznické požadavky na zadní skupinovou svítilnu, navržen nový postup 

využití nástroje Matice SA pro vytvoření dokumentu FMEA produktu a nakonec je popsána 

realizace nového postupu. V kapitole 6 je návrh tohoto inovovaného postupu vytváření 

FMEA produktu vyhodnocen. 

5.1 Zdokonalení Matice SA 

 V původním stavu měl postup použití nástroje Matice SA velký nedostatek ve velkém 

množství z něj vystupujících charakteristik dílů, které vstupovaly do FMEA produktu jako 

chybné funkce. Tyto chybné funkce byly následně znovu přezkoumány týmem FMEA 

produktu.  

 Pro zdokonalení postupu se nabízí přenesení ohodnocení rizik spojených s chybnými 

funkcemi již do nástroje Matice SA. Další zdokonalení se naskytuje lepším využitím prostředí 

tabulkového procesoru k lepší vizualizaci a zrychlení práce s ním. 

5.1.1 Hodnocení rizika v inovovaném nástroji Matice SA 

 Vhodným řešením jak snížit množství převáděných chybných funkcí z nástroje Matice SA 

do FMEA produktu by mohlo být ohodnocení rizika spojeného s danou charakteristikou dílu a 

danou funkcí systému. Toto riziko by se posuzovalo na základě zkušeností týmu FMEA 

produktu.  

 K ohodnocení rizika ve vztahu dané charakteristiky dílu k dané funkci systému byla 

použita stupnice, která je definována ve svazku VDA 4 z roku 2006. Ve svazku je hodnocení 

rizika vztaženo k definování rozsahu pozorování prvků systému. [VDA 4] 

 Pro účely ohodnocení rizika ve vztahu charakteristiky dílu a funkce systému se použijí 

následující hodnoty rizik s jejich slovní formulací: 

0 - riziko nenastane 

1 - riziko nastane v nepatrné míře (nepřevádí se do FMEA) 

3 - riziko nastane (převádí se do FMEA) 

9 - riziko nastane ve zvlášť významné míře (převádí se do FMEA) [VDA 4] 

 Riziko je zde chápáno jako existence nějaké nejistoty ve vztahu dané charakteristiky dílu k 

dané funkci systému. Tato nejistota je způsobena novostí řešení nebo neznalostí vlivu na 
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danou funkci systému (produktu) nebo neznalostí vlivu na proces výroby nebo neznalosti 

parametrů charakteristiky dílu. Předpokládá se posuzování zkušeným týmem. 

 V případě ohodnocení rizika hodnotou 0, není mezi danou charakteristikou dílu a funkcí 

systému žádný vztah a riziko nemůže ani vzniknout, neboli riziko nenastane. V případě 

ohodnocení dalšími hodnotami je nějaké riziko mezi charakteristikou dílu a funkcí systému. 

V případě nepatrného rizika se vztah (charakteristika dílu, funkce systému) ohodnotí 

hodnotou rizika 1 a odpovídající chybná funkce nebude převedena do analýzy FMEA 

(programu IQ-RM). V případě použití hodnot 3 a 9 pro ohodnocení rizika jde o chybnou 

funkci, kterou je nutno dále použít do analýzy ve FMEA produktu. Při ohodnocení hodnotou 

3 se předpokládá, že riziko nastane, ale je zde stále prostor pro realizaci opatření pro jeho 

snížení. Ohodnocení rizika hodnotou 9 znamená, že dané řešení (materiál, technologie, …) je 

buď úplně nové a/nebo nejsou známy (zadány) parametry charakteristiky daného dílu a/nebo 

se očekávají problémy s daným řešením. V případě neschopnosti posoudit možné riziko 

ohodnotí se tento vztah také hodnotou 9 a bude použit při analýze FMEA produktu. Hodnota 

9, pro ohodnocení rizika, má poukázat na nedořešenost problému, na vážnost nebo nutnost 

jeho řešení. 

5.1.2 Převodová pravidla z Matice SA v případě ohodnocení rizik 

 Rizika spojená s charakteristikou dílu a funkcí systému určená hodnotami 3 a 9, se využijí 

k ohodnocení výskytu chybné funkce při přenášení výsledků do FMEA produktu (IQ-RM) 

osobou odpovědnou za FMEA produktu. V případě rizika ohodnoceného hodnotou 9 se 

výskyt daných chybných funkcí ohodnotí hodnotou 8. V případe rizika ohodnoceného 

hodnotou 3 se výskyt daných chybných funkcí ohodnotí hodnotou 6.  

5.1.3 Postup práce s inovovaným nástrojem Matice SA (s ohodnocením rizika)  

 Postup práce s inovovaným nástrojem Matice SA se oproti původní verzi změní v části 

průběh analýzy a změní se tak i výstupy z (inovovaného) nástroje Matice SA. Přípravná fáze 

zůstává stejná, ale pro přehlednost je znovu uvedena. 

Přípravná fáze 

 Osoba odpovědná za FMEA produktu, naplánuje schůzky k realizaci FMEA produktu, 

připraví inovovaný nástroj Matice SA k provedení systémové analýzy, připraví potřebné 

podklady a případné vzory produktu. Vypíše hlavičku dokumentu, vypíše díly z kusovníku do 

souhrnné tabulky a doplní požadované funkce systému do záhlaví tabulek. 
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Průběh analýzy v inovovaném nástroji Matice SA 

 Po seznámení se s produktem a současným stavem návrhu provede tým FMEA tyto kroky: 

1) Definování charakteristik dílu - Tým FMEA produktu definuje jednotlivé 

charakteristiky dílu, které jsou pro daný díl typické. Definují se i charakteristiky dílu 

ve vztahu k ostatním dílům. 

2) Posouzení vztahů charakteristiky dílu vzhledem k funkci systému (hodnocení 

rizik) – Tým FMEA systematicky postupuje od buňky k buňce a posuje zda daná 

charakteristika dílu má nějaký vliv na plnění dané funkce systému a jaké je 

s případným vlivem spojené riziko. Pokud daná charakteristika dílu nemá žádný vliv 

na danou funkci systému (neexistuje závislost), pak buňka zůstane prázdná. Pokud 

existuje nějaký vliv dané charakteristiky dílu na plnění funkce systému, pak se dále 

ohodnotí riziko spojené s neplněním dané funkce systému vinou dané charakteristiky 

dílu (chybná funkce). V případě nízkého rizika na plnění dané funkce systému se do 

buňky zapíše hodnota 1. V případě rizika, které je třeba dále posoudit, se zapíše do 

příslušné buňky hodnota 3 nebo 9. Hodnota 9 v případě zvlášť významného rizika. 

V ostatních případech hodnota 3 (viz podkapitola 5.1.1. Hodnocení rizika v nástroji 

Matice SA.). Postup se takto opakuje u každého dílu. 

 Osoba odpovědná za FMEA produktu po posouzení všech dílů doplní souhrnnou tabulku 

dílů, tak aby byly buňky v řádku dílu vyplněny podle tabulky odpovídajícího dílu. Pokud je 

v tabulce dílu v daném sloupci (funkce systému) alespoň jedna hodnota rizika, vyplní se 

buňka v souhrnné tabulce dílů nejvyšší hodnotou rizika. Tato hodnota rizika dává přehled o 

tom, zda daný díl má nějakou závislost k plnění dané funkce systému, a jaká je nejvyšší 

hodnota rizika spojená s některou z charakteristik daného dílu a danou funkcí systému. 

Výstup z inovovaného nástroje Matice SA  

 Výstupem z inovovaného nástroje Matice SA jsou ty chybné funkce, u kterých bylo 

ohodnoceno riziko hodnotou 3 nebo 9. Tyto chybné funkce převede osoba odpovědná za 

FMEA produktu do FMEA dokumentu za pomoci programu IQ-RM.  

Postup osoby odpovědné za FMEA produktu:  

1) V prvním kroku se vytvoří struktura systému se třemi úrovněmi: 

 Úroveň 1 – Automobil 

 Úroveň 2 – Světlomet/zadní skupinová svítilna 

 Úroveň 3 – Díly podle kusovníku 
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2) V druhém kroku se zapíšou do jednotlivých úrovní struktury systému požadované 

funkce systému a spojí se do sítě funkcí. Požadované funkce na úrovni 2 a úrovni 3 

odpovídají funkcím systému z inovovaného nástroje Matice SA. 

3) Ve třetím kroku se přiřadí chybné funkce pomocí negace k jednotlivým funkcím na 

každé úrovni systému a vytvoří se sít chybných funkcí. Do úrovně jednotlivých dílů se 

přiřadí chybné funkce určené pomocí inovovaného nástroje Matice SA k příslušným 

funkcím odpovídajících dílů. To znamená, že v této úrovni se zaznamenají všechny 

chybné funkce ohodnocené hodnotou rizika 3 a 9. Chybným funkcím, u kterých bylo v 

inovovaném nástroji Matice SA ohodnoceno riziko hodnotou 3 nebo 9, se přiřadí 

pomocí převodových pravidel hodnoty výskytu chybných funkcí (viz podkapitola 5.1.2 

Převodová pravidla z Matice SA v případě hodnocení rizik). 

 Výstupem činnosti osoby odpovědné za FMEA je dokument FMEA, který se v programu 

IQ-RM generuje na základě předchozích kroků. V dokumentu FMEA se vygenerují všechny 

chybné funkce a hodnoty výskytu chybných funkcí, které byly převedeny pomocí 

převodových pravidel z inovovaného nástroje Matice SA. Takto vytvořený FMEA dokument 

je připraven k posouzení chybných funkcí týmem FMEA produktu. 

Následný postup 

 V dalším postupu tým FMEA produktu posoudí rizika spojená s chybnými funkcemi na 

základě významu, výskytu a odhalitelnosti, vyhodnotí kritická rizika (např. pomocí rizikového 

čísla – RPN), naplánuje a provede opatření ke snížení rizik. Tento postup týmu FMEA 

odpovídá krokům čtyři a pět v pětikrokovém procesu analýzy FMEA podle VDA 4. 

5.1.4 Využití prostředí tabulkového procesoru 

 Pro zlepšení přehlednosti, rychlejší orientaci a snížení potřebného času práce s nástrojem 

Matice SA byly do něj naprogramovány tyto vlastnosti: 

1) podmíněné formátování, které umožňuje podbarvení při zadání příslušné hodnoty 

označující riziko (hodnocení rizik)  

2) rozevírací seznamy pro zrychlení zadávání (např. seznam charakteristik dílů a 

seznam materiálů dílů), které byly nadefinovány podle původní verze nástroje Matice 

SA, a které můžou být dále doplňovány  

3) kopírování souhrnných údajů z tabulky dílu do souhrnné tabulky dílů 

4) makra, která umožňují generovat nové tabulky dílů s naprogramovanými výše 

uvedenými vlastnostmi a definovanými funkcemi systému (záhlaví sloupců). 
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5.2 Implementace požadavků do nástroje Matice SA 

 Na základě získaných poznatků z analýzy požadavků zákazníku na zadní skupinovou 

svítilnu a následných konzultací byly navrženy tyto požadavky na funkce systému, které byly 

vloženy do záhlaví sloupců tabulek v inovovaném nástroji Matice SA: 

1. Generování a distribuce světla* 

2. Splnění ESD/EMC požadavků* 

3. Splnění požadavků na vyrobitelnost 

4. Splnění požadavků na spáry a lícování 

5. Splnění požadavků pro integraci do vozidla 

6. Odolnost proti vlivům prostředí: 

 Odolnost proti teplotnímu zatížení,  

 Odolnost proti vniknutí vody (těsnost) 

 Odolnost proti vniknutí prachu 

 Odolnost proti korozi a pokovení 

 Odolnost proti chemikáliím 

 Odolnost proti mechanickému zatížení (vibrace, pevnost) 

7. Zajištění akceptovatelného vzhledu 

8. Zabránění vrzání a rachocení 

9. Umožnění odmlžení za určenou dobu  

10. Splnění servisních požadavků (demontáž/montáž/výměna žárovek) 

11. Recyklovatelnost, homologace a značení materiálů* 

 Oproti původní verzi nástroje Matice SA byly požadavky „1. Generování světla“ a 

„2. Distribuce světla“ sjednoceny do požadavku „1. Generování a distribuce světla“. Také 

byla inovovaná verze nástroje Matice SA doplněna o požadavek 2. Splnění požadavku 

Ochrany před elektrostatickým výbojem (ESD) a Elektromagnetická kompatibility (EMC).  

Dále byl odebrán požadavek z původní verze nástroje Matice SA „8. Zajištění nastavitelného 

rozsahu“, který není relevantní pro zadní skupinové svítilny.  Požadavky 1., 2. a 11. 

(zvýrazněny hvězdičkou) vycházejí z legislativní požadavků a byly zvýrazněny i 

v inovovaném nástroji Matice SA červeným ohraničením těchto požadavků. Požadavek „6. 

Odolnost proti vlivům prostředí“ byl rozdělen podle příslušných skupin ověřovacích 

zkušebních postupů. 
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5.3 Ověření návrhu inovovaného postupu FMEA produktu 

 Ověření návrhu by mělo přezkoumat využití postupu pomocí inovovaného nástroje 

Matice SA, který využívá hodnocení rizika ve vztahu dané charakteristiky dílu a dané funkce 

systému. 

 Ověření návrhu proběhlo na novém projektu vývoje zadní skupinové svítilny, která 

využívá kombinaci žárovkové a LED technologie. Jde o produkt pro zákazníka, který byl pro 

organizaci poměrně dobře známý.  

 Vzhledem k tomu, že jde o vývoj nového produktu, musely být některé informace a údaje 

zatajeny. Tato skutečnost nemá vliv na ověření inovovaného postupu. 

5.3.1 Zadání vývojového projektu a rozsahu FMEA produktu 

 Zadána byla zadní skupinová svítilna požadovaného vzhledu pro novou generaci 

automobilu. Byla vyžadována kombinace světelných zdrojů žárovek a LED diody. Byly 

požadovány integrované světelné funkce pozičního světla, směrového světla, stop světla, 

mlhového světla a světla zpátečky. Přepokládána byla distribuce na trzích Evropy (ECE), 

Severní Ameriky (SAE) a Číny (CCC). 

 Rozsah provádění FMEA produktu byl požadován na úroveň jednotlivých dílů podle 

kusovníku, přičemž dílem byl myšlen dále nedělitelný celek (dodávané díly). Návrh zadní 

skupinové svítilny měl podle kusovníku 36 dílů. 

Členové týmu FMEA produktu  

 Tým FMEA produktu i tým pro postup s inovovaným nástrojem Matice SA byl 

z logického hlediska stejný. Jmenovanými členy týmu byli zástupci jednotlivých oborů 

vstupujících do vývoje zadní skupinové svítilny.  

Členy týmu FMEA produktu s jejich kompetencemi byli:  

 Manažer projektu (sponzor) – zodpovědný za zahájení projektu vývoje, poskytování 

zdrojů a nastavení podmínek jejich užití, stanovení harmonogramu pro FMEA, 

kontrolu FMEA a schvalování nápravných opatření 

 Moderátor FMEA (odborný dozor) – metodický poradce, specialista na metodu 

FMEA a další podpůrné nástroje, nositel zkušeností z jiných projektů, plánování 

schůzek a jejich moderace, konzultant diplomové práce a školitel  
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 Autor práce (účastník stáže v oddělení vývojové kvality, řešitel diplomové práce) – 

účast na schůzích, inovace nástroje Matice systémové analýzy, příprava Matice 

systémové analýzy, přenesení výsledků z Matice systémové analýzy do FMEA 

produktu (IQ-RM), příprava FMEA dokumentu, zhodnocení nového postupu 

 Zástupce oddělení kvality – poskytování vstupů pro FMEA, komunikace se 

zákazníkem a projektovým týmem, sdílení zkušeností z jiných projektů 

 Konstruktér – poskytování vstupů (kusovníky, výkresy, výstupy simulací), 

komunikace se zákazníkem a projektovým týmem, odpovědnost za obsah a uvolnění 

FMEA produktu, prezentace výsledků 

 Optik – poskytování vstupů (simulace, optické prototypy a vzorky), sdílení zkušeností 

z jiných projektů 

 Procesní inženýr (odpovědný za vývoj výrobního procesu) – sdílení zkušeností, 

poskytování vstupů z jiných projektů,  

 Elektronik HW – poskytování vstupů (simulace, vzorky), sdílení zkušeností 

 Zástupce zkušeben – poskytování vstupů a sdílení zkušeností. 

 Činnosti přípravy inovovaného nástroje Matice SA a použití výstupů z ní byly prováděny 

pod dohledem konzultanta této práce.  
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5.3.2 Příprava inovovaného nástroje Matice SA 

 Jakmile byl zadán projekt, byli jmenováni členové týmu a byl znám prvotní kusovník, byl 

připraven nástroj Matice SA pro provedení analýzy systému týmem FMEA produktu.  

 Nejprve bylo vyplněno záhlaví inovovaného nástroje Matice SA (viz obr. 10). Byly 

zaznamenány příslušné identifikační znaky zadní skupinové svítilny a byla vyplněna jména 

členů týmu s příslušnou funkcí v organizaci.  

 
Obr. 10 – Inovovaný nástroj Matice SA, souhrnná tabulka dílů s realizací (výřez, upraveno) 

 Do záhlaví řádků souhrnné tabulky dílů a do tabulek pro jednotlivé díly byly zaznamenány 

názvy dílů, materiál a povrchové úpravy dílů, čísla dílů a četnost jednotlivých dílů v návrhu. 

Návrh zadní skupinové svítilny měl podle kusovníku 36 dílů. Stejné díly nebylo potřeba 

posuzovat zvlášť, proto bylo zaznamenáno celkem 22 různých dílů. Dále byly do tabulek 

doplněny obrázky příslušných dílů. 

 Takto byl připraven inovovaný nástroj Matice SA pro schůzky týmu FMEA produktu. 

5.3.3 Týmová analýza systému s využitím nástroje Matice SA 

 Na první schůzi týmu FMEA byly představeny změny v nové verzi nástroje Matice SA a 

vysvětlen změněný postup vyhodnocování vztahu charakteristiky dílu a příslušné funkci zadní 

skupinové svítilny. Stanovování rizika ve vztahu dané charakteristiky dílu a dané funkce 

zadní skupinové svítilny bylo zprvu přijato se smíšenými názory. Po seznámení s postupem se 

přistoupilo k analýze prvního dílu (viz obr. 11) a na něm byl znovu vysvětlen postup. 
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Obr. 11 – Inovovaný nástroj Matice SA, tabulka dílu pouzdro s realizací (výřez, upraveno) 

 Po upřesnění, o jaký díl se jedná, se postupně, do záhlaví řádků tabulky definovaly 

jednotlivé charakteristiky dílu. K definování charakteristik dílu pomohly i vstupy z dříve 

prováděných analýz systému. Pak se přešlo k samotnému ohodnocení rizika. 

 K ohodnocení rizika ve vztahu dané charakteristiky dílu a dané funkce zadní skupinové 

svítilny pomohly pomocné otázky. V prvním kroku otázka zněla: „Má daná charakteristiky 

dílu nějaký vliv na plnění dané funkce zadní skupinové svítilny?“. Pokud byla odpověď ne, 

buňka zůstala prázdná a přikročilo se k další buňce. Pokud byla odpověď ano, tak se 

pokračovalo otázkou: „Je vliv dané charakteristikou dílu na danou funkci zadní skupinové 

svítilny významný?“. Pokud byla odpověď ne, zaznamenala se hodnota 1 a přešlo se k další 

buňce.  

 Pokud byla odpověď ano, pokročilo se k dalším doplňujícím otázkám: „Umíme odhadnout 

vliv dané charakteristiky dílu na danou funkci zadní skupinové svítilny?“, „Jsou zadány 

parametry (poloha, rozměry, vlastnosti materiálu,…) dané charakteristiky?“, „Jde o nové 

řešení, které nedokážeme posoudit?“, „Je očekáván velký význam vlivu dané charakteristiky 

na danou funkci systému?“. Pokud se na některou z prvních dvou otázek odpovědělo ne, 

a pokud se na některou z ostatních dvou otázek odpovědělo ano, tak se buňka vyplnila 

hodnotou 9. Jinak se do buňky vyplnila hodnota 3. 
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 Týmová analýza systému s využitím inovovaného nástroje Matice SA proběhla celkem na 

pěti jednohodinových schůzkách týmu FMEA produktu. Tyto schůzky se konaly během 

jednoho pracovního týdne. Ne vždy byli přítomni všichni členové týmu, ale to nevadilo v 

provádění analýzy. V případě nepřítomnosti člena, který byl odborníkem na určitý díl (např. 

elektronik) zadní skupinové svítilny, se daný díl vynechal a řešil se na následující schůzi. 

5.3.4 Převedení výsledků z inovovaného nástroje Matice SA do FMEA produktu 

 V tomto následujícím postupu byly za dozoru konzultanta diplomové práce přeneseny 

výsledky z inovovaného nástroje Matice SA do programu na vytváření FMEA dokumentů 

(IQ-RM). Před použitím programu IQ-RM byl autor práce proškolen k jeho používání jako 

řadový zaměstnanec v rámci vzdělávacího programu organizace. 

1. Analýza struktury 

 V prvním kroku byla v programu IQ-RM vytvořena strukturu systému se všemi díly 

odpovídající kusovníku dané zadní skupinové svítilny (viz obr. 12), jak bylo definováno 

požadavkem zákazníka. 

 
Obr. 12 – Struktura systému (výřez, vlastní realizace) 
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2. Analýza funkcí 

 Druhým krokem bylo přiřazení funkcí vycházejících z legislativních požadavků, 

požadavků zákazníků a požadavků organizace do příslušným úrovní struktury systému a 

propojení těchto funkcí s odpovídajícími funkcemi na každé úrovní struktury. 

Úrovni automobil (úroveň 1) byly přiřazeny tyto požadované funkce systému: 

1) Zákonné požadavky a zákaznické požadavky na provozní možnosti s ohledem na 

předpisy a zákonná ustanovení (ECE, CCC, SAE) 

2) Zákonné požadavky na ESD/EMC 

3) Požadavky na vyrobitelnost 

4) Požadavky na rozměry a tolerance svítilny 

5) Integrace do vozidla 

6) Požadavky na odolnost proti vlivům prostředí (teplotní zatížení, voda, prach, koroze, 

chemikálie a mechanická odolnost) 

7) Požadavky na celkový design svítilny 

8) Zabránění vrzání a rachocení 

9) Požadavky na odmlžení 

10) Požadavky na servis svítilny (montáž, demontáž, výměna žárovek) 

11) Požadavky na recyklovatelnost, homologaci a značení materiálu 

 Do úrovní dvě a tři, odpovídajících úrovni zadní skupinové svítilny a úrovni jednotlivých 

dílů, byly doplněny stejné požadované funkce. Tyto funkce odpovídají jedenácti skupinám 

požadavků na funkce zadní skupinové svítilny, jak byly definovány v inovovaném nástroji 

Matice SA. Požadované funkce pro úrovně dvě a tři jsou uvedeny na obr 13. (uvedeny 

zeleně), Na obrázku jsou funkce definovány pro úroveň dílů. V tomto případě pro díl pouzdro 

zadní skupinové svítilny, ke kterému jsou vztahovány příklady dalšího postupu. 

 
Obr. 13 – Definované funkce dílu pouzdro zadní skupinové svítilny (vlastní realizace) 
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 Po definování funkcí do všech tří úrovní byly propojeny požadované funkce do sítě funkcí 

(funkční síť). Příkladem na obrázku (obr. 14) je požadovaná funkce „Splnění požadavků 

montovatelnosti u zákazníka (integrace do vozidla)“ na úrovni zadní skupinové svítilny, která 

je ve vztahu s požadovanou funkcí „Integrace do vozidla“ na úrovni automobilu, a která je ve 

vztahu s požadovanou funkcí „Splnění požadavků montovatelnosti u zákazníka (integrace do 

vozidla)“ na úrovni jednotlivých dílů. 

 
Obr. 14 – Funkční síť požadavku integrace do vozidla, výřez (vlastní realizace) 

3. Analýza chybných funkcí 

 Ve třetím kroku se definovaným funkcím na všech třech úrovních systému přiřadily 

chybné funkce. Chybné funkce byly definovány pomocí negací požadovaných funkcí. Po 

definování chybných funkcí byly odpovídající chybné funkce propojeny do sítě chybných 

funkcí. 

 Na úrovni automobilu a na úrovni zadní skupinové svítilny byly definovány chybné funkce 

za pomoci katalogu chybných funkcí, který byl v organizaci do programu IQ-RM definován 

při dřívějších vývojových projektech. 

Na úrovni automobilu byly definovány například tyto chybné funkce: 

1) Ztráta/neplnění zákonných požadavků (homologační značky) 
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2) Ztráta primární funkce (integrace do vozidla není zaručena) 

3) Ztráta primární funkce (požadavky na celkový design nejsou zaručeny) 

4) Ztráta primární funkce (požadavky na odolnost proti vlivům prostředí nejsou 

zaručeny) 

5) Ztráta sekundární funkce (vrzání, rachocení) 

 Na úrovni zadní skupinové svítilny byly definovány chybné funkce, které byly přiřazeny 

příslušným požadovaným funkcím, jak je uvedeno na obr. 15 chybné funkce jsou na obrázku 

červeným písmem. Do úrovně zadní skupinové svítilny (úroveň dvě) byly přiřazeny chybné 

funkce ve vztahu k zákonným požadavkům a požadavkům zákazníka.  

 
Obr. 15 – Chybné funkce a požadované funkce na úrovni zadní skupinové svítilny (vlastní 

realizace) 

 Z inovovaného nástroje Matice SA byly na úroveň jednotlivých dílů převedeny jen ty 

charakteristiky dílů, které byly vyhodnoceny jako rizikové. Tedy takové charakteristiky dílů, 

které byly ohodnoceny hodnotou 3 nebo 9. Pomocí negace byly tyto charakteristiky dílů 

přeformulovány na chybové funkce odpovídajících dílů. 
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 Příkladem chybných funkcí (uvedeny červeně) převzatých z nástroje Matice SA jsou 

chybné funkce dílu pouzdro (viz obr. 16), kde byly týmem FMEA některá rizika ohodnocena 

hodnotou 3 nebo hodnotou 9 (viz obr. 11). 

 
Obr. 16 – Chybné funkce a požadované funkce na úrovni dílu, pouzdro (vlastní realizace) 

 Po definování a přiřazení chybných funkcí do systému byly propojeny odpovídající chybné 

funkce všech tří úrovní do sítě chybných funkcí.  

 
Obr. 17 – Síť chybných funkcí na úrovní zadní skupinová svítilny pro chybnou funkci 

„Integrace do vozidla není zaručena“ (vlastní realizace)  
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 Příkladem sítě chybných funkcí je síť chybných funkcí (viz obr. 17) pro chybnou funkci 

„Integrace do vozidla není zaručena“ na úrovni zadní skupinové svítilny, které na úrovni 

automobilu odpovídá chybná funkce „Ztráta primární funkce (Integrace do vozidla není 

zaručena)“, a které na úrovni dílů odpovídá více chybných funkcí. Příkladem chybných 

funkcí, které mají vztah k chybné funkci „Integrace do vozidla není zaručena“, jsou chybné 

funkce dílu pouzdro. Chybnými funkcemi dílu pouzdro jsou „Nesprávný materiál a barva“, 

„Nesprávná fixace pozice ke krycímu sklu a dalším dílům“ a „Nesprávné rozměry“. 

 Po vytvoření sítě chybných funkcí byla chybným funkcím na úrovni dílů pomocí 

převodového pravidla přiřazena hodnota výskytu, která v dalším zpracování FMEA slouží 

k výpočtu rizikového čísla. 

 
Obr. 18 – Dokument FMEA produktu ve fázi před schůzkou týmu (výřez, vlastní realizace) 

 Příkladem převodu hodnot výskytu chybných funkcí z inovovaného nástroje Matice SA 

jsou hodnoty pro chybné funkce dílu pouzdro. Chybné funkce dílu pouzdro „Nesprávný 

materiál a barva“, „Nesprávná fixace pozice ke krycímu sklu a dalším dílům“ a „Nesprávné 

rozměry“ byly v inovovaném nástroji Matice SA ohodnoceny shodně hodnotou rizika 3 

(obr. 11). Všem třem chybným funkcím dílu pouzdro byla v programu IQ-RM přiřazena 

hodnota výskytu 6. Hodnota výskytu 6 se automaticky dále vygenerovala do FMEA 

dokumentu (viz obr. 18).  
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Vytvoření dokumentu FMEA 

 Po provedení předchozího postupu se nechal programem IQ-RM vygeneroval dokument 

FMEA produktu (obr. 18) s ohodnoceným výskytem chybných funkcí (hodnota výskytu 6). 

Pro názornost a zrychlení orientace se do dokumentu FMEA doplnily obrázky dílů. Takto 

připravený dokument FMEA byl připraven k použití pro další kroky v procesu analýzy 

FMEA produktu, které uskutečňuje tým FMEA produktu. 

Další kroky a poznámky 

 Další kroky analýzy FMEA produktu uskutečnil tým FMEA produktu. Tyto týmové kroky 

zahrnovaly vyhodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti, posouzení chybných funkcí na 

základě rizikových čísel, návrh nápravných opatření s přidělením odpovědných osob a 

termínů u chybných funkcí, realizaci opatření a posouzení nových stavů. Tyto kroky nebyly 

potřebné k vyhodnocení postupu FMEA produktu s využitím inovované Matice SA, proto 

nebudou dále popsány. 

 Kroky analýza struktury a analýza funkcí byly prováděny bez ohledu na to, zda již 

započala týmová analýza systému pomocí inovovaného nástroje Matice SA. Pro tuto činnost 

nebyla potřeba účast týmu FMEA produktu. Třetí krok, analýza chybných funkcí, byl 

prováděn paralelně s týmovou analýzou s využitím nástroje Matice SA. Po každé schůzce 

týmu FMEA produktu mohly být výsledky již posouzených dílů zadní skupinové svítilny 

převedeny do programu IQ-RM.   
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6 Vyhodnocení návrhu inovativního postupu FMEA produktu 

 Následující tabulka (tab. 11) a graf (graf. 2) zobrazují výsledky z ověření návrhu 

inovovaného nástroje Matice SA. Z výsledků lze vyčíst četnosti jednotlivých hodnot rizika, u 

kterých bylo vyhodnoceno, že mezi charakteristikou dílu a funkcí systému je nějaká závislost. 

Za předpokladu, že by se jednalo o původní postup s nástrojem Matice SA pokračovalo by se 

s celkovým počtem odpovídajících chybných funkcí do FMEA produktu. To by znamenalo, 

že se přesune všech 598 chybných funkcí. 

 
Graf. 2 – Analýza četností hodnot rizika z ověření návrhu inovovaného nástroje Matice SA 

 Při pokračování hodnocení rizika týmem FMEA podle postupu s inovovaným nástrojem 

Matice SA se dosáhlo ke snížení počtu chybných funkcí přenášených do FMEA produktu na 

pouhých 45. To jinak znamená, že 92,5 % chybných funkcí s hodnotou rizika 1 bylo označeno 

jako nevýznamné vztahy charakteristik dílů a funkcí zadní skupinové svítilny pro posouzení 

ve FMEA produktu. 

Tab. 2 – Analýza výstupu z ověření návrhu inovovaného nástroje Matice SA 

Počet 

hodnot 

Procentuální 

podíl 

Hodnota 

rizika 
Slovní formulace hodnoty rizika Následný postup 

553 92,5 % 1 riziko nastane v nepatrné míře 
nepřevádí se do 

FMEA 

39 6,5 % 3 riziko nastane 
převádí se do 

FMEA 

6 1,0 % 9 riziko nastane ve zvlášť významné míře 
převádí se do 

FMEA 

598 100,0 % celkem 

 

553 

39 6 

Hodnota rizika 1

Hodnota rizika 3

Hodnota rizika 9
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 Dalo by se říct, že by stačilo rizika ve vztahu dané charakteristiky k dané funkci systému 

hodnotit jen ve třech úrovních rizika (hodnoty rizika 0, 1, 3). Takto by se v inovované nástroji 

Matice SA potencionálně dosáhlo stejného výsledku ve smyslu množství přenášených 

chybných funkcí do FMEA produktu. Zjistilo se ale, že takové řešení nepodporuje lepší práci 

a zapojení týmu FMEA produktu jak tomu bylo při ověřování návrhu inovativního postupu.  

 Rozdělením hodnocení významného rizika do dvou úrovní, doplněním hodnocení rizika 

hodnotou 9, má za následek zvýšení pozornosti při posuzování týmem FMEA produktu. 

Podněcuje tým FMEA produktu k diskuzi nad daným vztahem charakteristiky dílu a funkce 

systému, u kterého sice již bylo rozhodnuto, že příslušná chybná funkce (vada) se přenese do 

FMEA produktu (jen hodnota 3 rizika), ale není mu přisouzena nutnost a naléhavost jeho 

řešení (hodnota rizika 3 nebo 9). Tato diskuze podporuje povědomí o daném vývoji produktu, 

podporuje předávání znalostí jak obecného charakteru, tak v rovině aktuálního 

připomínkování k současnému a budoucímu vývoji produktu i k vývoji následného výrobního 

procesu. Dále tato diskuze podporuje základní funkci posouzení systému, zabránění vzniku 

vad (chybných funkcí). 

 Při přenášení výstupu z inovovaného nástroje Matice SA do programu IQ-RM se všech 45 

chybných funkcí poměrně rychle přiřadilo příslušným dílům do připravené sítě funkcí 

(funkční síť). Následně se využilo převodového pravidla k ohodnocení výskytu. Hodnoty 

rizika 3 a 9 z inovované Matice SA umožnili přiřadit výskytu odpovídající hodnoty výskytu 

(6 a 8). V připraveném dokumentu FMEA , tak bylo možno dohledat 39 chybných funkcí 

s ohodnoceným výskytem hodnotou 6 a dalších 6 chybných funkcí s ohodnocením výskytu 

hodnotou 8. Takto jde logicky zpětně vypozorovat, kterým chybným funkcím v inovovaném 

nástroji Matice SA byla přiřazena hodnota rizika 3, popřípadě 9, odpovídající chybné funkce. 

Takto nastavený výskyt by ve vygenerovaném dokumentu FMEA nemusel být brán týmem 

FMEA v dalším postupu v úvahu. Tento převod výskytu tak nemusí být závazný. 

 Problémem, který významně limituje použití hodnocení rizika ve vztahu charakteristiky 

dílu a funkce systému, je nesprávné pochopení významu jednotlivých hodnot rizika. 

Nesprávné vyhodnocení by mohlo vést k nepřenesení významných chybných funkcí do 

FMEA produktu. Tomu by měl zabránit moderátor FMEA (nebo jiný člen týmu FMEA ) 

objasněním daných hodnot rizika při každé schůzce. Moderátor FMEA by měl zasáhnout do 

vyhodnocování v případě zjevného nepochopení významu daných hodnot rizika týmem 

FMEA a vyjasnit dané hodnoty rizika. 
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6.1 Další posouzení návrhu inovativního postupu FMEA produktu 

 Postup FMEA produktu s využitím inovovaného nástroje Matice SA, který je rozšířen o 

hodnocení rizika dále: 

 Je komplexním posouzením systému 

 Použití nástroje Matice SA ať už v původní verzi nebo v inovované umožňuje 

systematické posouzení. Systematickým postupem od buňky k buňce, které představují vztah 

charakteristiky dílu a funkce systému, se týmem FMEA docílí posouzení všech prvků 

v systému. 

 Zkracuje dobu realizace FMEA produktu 

 Vyloučením velkého množství chybných funkcí za pomoci ohodnocení rizika 

v inovovaném nástroji Matice SA se následně ve FMEA produktu pracuje jen s relevantními 

chybnými funkcemi, které potencionálně představují rizika. 

 Také skutečnost, že dojde významně k posílení znalostí pracovníků o daném systému 

(produktu), významně ovlivňuje předpoklad udělat vše na poprvé a správně. 

 Nenahrazuje FMEA produktu 

 Samotný inovovaný nástroj Matice SA a s ním spojený postup nenahrazuje FMEA 

produktu, ale je jejím doplňkem. Umožňuje systematické posouzení systému, jak je 

požadováno v metodice FMEA podle VDA. Hodnocení rizika v inovované Matici SA 

umožňuje určit, které chybné funkce vztažené ke konkrétnímu dílu jsou nutné pro posouzení 

ve FMEA produktu.  

 Inovovaný nástroj Matice SA je řízeným dokumentem 

 V inovovaném nástroji Matice SA jsou jednotlivá hodnocení rizika mezi konkrétní 

charakteristikou dílů a konkrétní funkcí systému zaznamenána pomocí hodnotící škály, ve 

které jsou jednotlivým hodnotám rizika přiřazeny slovní formulace daného rizika. Hodnocení 

rizika v inovovaném nástroji Matice SA ve spojení s popsáním procesu vyhodnocování, 

popsaném dalším postupu vzhledem ke FMEA produktu, vyplněnou hlavičkou dokumentu 

včetně datace provádění a dohledatelnosti ke konkrétnímu projektu a dílu, lze dokument 

vytvořený v inovovaném nástroji Matice SA považovat za řízený dokument na základě 

požadavků systému managementu kvality (např. ISO/TS 16949). Takový dokument je možné 

předkládat v případě auditu  
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 Zkracuje dobu práce osoby odpovědné za FMEA produktu 

 Díky snížení velkého počtu chybných funkcí, které je nutné přenést do FMEA produktu, se 

významně zrychlí vytváření dokumentu FMEA produktu 

 Zvyšuje prostor pro provádění opatření ke snížení rizik 

 V důsledku toho, že se poměrně rychle a systematicky posoudí celý systém v inovovaném 

nástroji Matice SA a brzy na to se v dokumentu FMEA produktu vyhodnotí význam, výskyt a 

odhalitelnost se dospěje k ušetření času pro provádění opatření ke snižování rizik vzhledem 

k termínu plánovaného začátku sériové výroby produktu. 

 Zlepšuje přehlednost a orientaci 

 Prostředí tabulkového procesoru umožňuje v inovovaném nástroji Matice SA grafické 

zvýraznění závislostí a vkládání obrázků, které zrychlují orientaci v dokumentu a zvyšují 

povědomí, o jaký konkrétní díl se jedná. 

Dále z výše uvedeného vyplývá: 

 Snižuje množství chybných funkcí vstupujících do FMEA produktu 

 Podněcuje k diskusi a tím sdílení znalostí v rámci týmu FMEA produktu 

 Zvyšuje úroveň znalostí pracovníků  
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo posoudit stávající postup FMEA produktu pro zadní 

skupinovou svítilnu v organizaci a navrhnout postup nový, který by dokázal nějakým 

způsobem zlepšit proces vypracovávání FMEA produktu. 

 Teoretická část práce se zaměřuje na popsání přístupů v procesech plánování kvality 

produktů. Je poukázáno na důležitost plánování kvality a jsou zde popsány základní metody, 

které podporují plánování kvality. Důraz byl dán na prohloubení znalostí o metodě FMEA. 

Vzhledem k zadání diplomové práce bylo přistoupeno k popsání postupu metody FMEA 

produktu podle metodiky VDA.  

 V druhé části práce byla věnována pozornost k analyzování požadavků zákazníků na vývoj 

zadních skupinových svítilen. V průběhu této analýzy bylo těžké se orientovat ve velkém 

množství zadávací dokumentace. Některé dokumenty bylo těžké analyzovat z důvodu jejich 

nepřehlednosti a obsáhlosti. Nakonec bylo přistoupeno ke zmenšení rozsahu analýzy na 

požadavky, které jsou ověřovány zkušebními postupy. Po shromáždění požadavků bylo 

provedeno porovnání mezi zákazníky. V průběhu analýzy bylo získáno mnoho poznatků o 

požadavcích zákazníků a jejich nárocích, které byly zohledněny v následujícím návrhu.  

 Organizace byla nucena v minulosti změnit svůj postup zpracování FMEA produktu. Bylo 

potřeba posuzovat produkt až na úroveň dílů. Organizace si proto vytvořila podpůrný nástroj 

Matice SA. Tento nástroj umožňoval týmu FMEA systematicky posoudit jednotlivé 

charakteristiky dílu ve vztahu k dané funkci systému (produktu). Velkým nedostatkem bylo, 

že na základě tohoto posouzení vystupovalo z analýzy velké množství chybných funkcí, které 

bylo nutno zaznamenat do FMEA produktu a znovu je vyhodnotit. Bylo proto nutné 

navrhnout nový postup. 

 Bylo navrženo, že se použije stávající nástroj Matice SA, ale že se doplní o posuzování 

rizika. K tomuto účelu byla vytvořena hodnoticí stupnice. Dané změně se uzpůsobil postup a 

následně byl inovovaný postup ověřen na projektu vývoje zadní skupinové svítilny. 

Výsledkem návrhu bylo výrazné snížení počtu chybných funkcí, které je nutno přenést a 

znovu posoudit ve FMEA produktu. To, že tým FMEA produktu musel více diskutovat a 

přemýšlet nad danými souvislostmi při ohodnocování rizika posílilo jeho povědomí a znalosti 

o daném návrhu produktu nutné k jeho správné realizaci. 

 Ačkoliv byl návrh inovovaného postupu tvorby FMEA ověřován na návrhu zadní 

skupinové svítilny, je možné tento inovovaný postup využívat i pro posouzení systému 
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(produktu) při vypracovávání FMEA pro jiné produkty. Na základě výsledků z ověření 

návrhu, lze předpokládat další využití navrhovaného postupu v organizaci. 
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Použité zkratky 

AIAG   Automotive Industry Action Group 

API  American Petroleum Institute 

APIS  APIS Informationstechnologien GmbH, (IQ-RM) 

APQP  Advanced Product Quality Planning 

AQAP  Allied Quality Assurance Publications 

IATF   International Automotive Task Force 

CCC  China Compulsory Certification 

ECE  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis 

FTA  Failure Tree Analysis 

GMP  Good Manufacturing Practice 

IQ-RM  Software pro tvorbu FMEA od APIS 

IMDS  International Material Data System 

ISO  International Organization for Standardization 

LED  Light-Emitting Diode 

Matice SA Matice systémové analýzy 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

OLED  Organic Light Emitting Diode 

PPAP  Production Part Approval Process 

PPF  Produktionsprozess und Produktfreigabe 

SAE  Society of Automotive Engineers 

RPN  Risk Priority Number 

TQM  Total Quality Management 

VDA  Verband der Automobilindustrie 


