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ABSTRAKT 

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat aktuální situaci používání metody FMEA ve 

společnosti Stant Manufacturing s.r.o. a stanovit doporučení vycházející z této analýzy. 

V teoretické části jsou definovány pojmy a obecné přístupy metody FMEA procesu, designu 

a  systému.  

Praktická část popisuje stav před zavedením zlepšení u FMEA procesu, analýzu současného 

stavu a návrh opatření k optimalizaci vybraných procesů, které povedou k jejich zlepšení. 

Práce také zahrnuje analýzu dokumentu FMEA procesu ve společnosti.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

FMEA designu, FMEA procesu, FMEA systému, RPN rizikové číslo, Paretova analýza, 

proces. 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis performs the analysis of the current application of FMEA method in Stant 

Manufacturing company and based on achieved results it also gives appropriate 

recommendations.  

There are related definitions and the general method approaches of process FMEA, design 

FMEA and system FMEA in theoretical part of this thesis. Furthermore, it describes the state 

before application of process FMEA and it also makes the analysis of this state as well. It 

gives proposal remedies for optimization of specific processes which generally lead to 

improvement of state.  

Following this, the thesis shows the analysis of the process FMEA which has been made in 

company mentioned above. 
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Seznam použitých zkratek 
 

AIAG  The Automotive Industry Action Group 

DFMEA Design Failure Mode Effects Analysis (FMEA návrhu) 

DRBFM Design Review Based on Failure Modes (FMEA pro japonský automobilový 

průmysl)  

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis (Analýza možnosti vzniku vad a jejich 

následků) 

FMECA Failure Mode and Effect Critict Analysis (Metodika analýzy příčin 

a  kritičnosti důsledků poruch) 

FTA  Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruchových stavů) 

PFMEA Process Failure Mode Effects Analysis (FMEA výrobní) 

PPAP  Production Part Approval Process 

QFD  Quality Function Deployment (Metoda plánování kvality) 

QS9000 Oborová norma automobilového průmyslu 

RPN  Risk Priority Numer (Rizikové číslo) 

SFMEA System Failure Mode Effects Analysis (systémová FMEA) 

VDA  Oborová norma automobilového průmyslu 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=FMECA&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=QS9000&action=edit&redlink=1
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Úvod 
 

V současnosti se kladou enormní nároky na kvalitu produktů a na kvalitu procesu výroby. 

U  nás, ale i ve světě se výroba a kvalita s ní spojená, řídí různými pravidly a zákony, které 

stanovují státy a společenství. Obzvlášť v automobilovém průmyslu, je nezbytností, aby byla 

kvalita výrobku zabezpečena. 

 

Životní cyklus výrobku nebo produktu, lze charakterizovat jednotlivými fázemi, ve kterých se 

daný produkt v průběhu svého života nachází. Celý cyklus lze chápat jako výsledky 

průzkumu trhu, které identifikují zájem trhu o konkrétní typ produktů, následuje jeho návrh 

a  vývoj, příprava výroby, vlastní výroba, distribuce a užívání a končí jeho likvidací. 

 

Přestože každá z dílčích fází přispívá k výsledné kvalitě, procesy předcházející vlastní výrobě 

mají zvláštní postavení. V jejich průběhu se totiž vytváří koncepce budoucího produktu 

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

zákazníka, bude konkurenceschopný a zajistí výrobci požadovaný zisk. 

 

Úspěšnost a efektivnost plánování kvality lze výrazně ovlivnit použitím vhodných metod.  

Jednou z často používaných metod je Analýza možného výskytu a vlivu vad (FMEA).  

 

V normách souboru ČSN ISO 9000 je používání metody FMEA doporučováno, ve 

standardech jako ČSN ISO/TS 16949:2009 pro oblast automobilového průmyslu a jeho 

dodavatelů je však její aplikace striktně vyžadována. I přesto, že se metoda FMEA používá 

zejména pro nové nebo inovované produkty a procesy, lze ji aplikovat i na procesy stávající.  

 

Metoda FMEA představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu 

designu nebo procesu, spojenou s ohodnocením jejich rizik, jež je východiskem pro návrh 

a  realizaci opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik. Je důležitou součástí návrhu a její 

aplikací lze odhalit až 90% možných neshod. [1] Vždy je jednodušší a zejména levnější 

předcházet vzniku vad a poruch, než je následně odhalovat a odstraňovat jejich důsledky. 

 

Cílem této diplomové práce bylo pomocí aplikace FMEA vyhledat, analyzovat současný stav 

a  na základě vyhodnocení, doporučit zlepšení k zefektivnění procesu výroby jednotlivých 

výrobků. 
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1 Rozbor současných přístupů k  metodě FMEA. 
 

1.1 Historie FMEA 
 

Zkratka FMEA znamená Failure Mode and Effect Analysis, do češtiny se překládá jako 

Analýza možného výskytu a vlivu vad.  

 

Metoda FMEA byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA a byla původně 

určena pro analýzy spolehlivosti složitých systémů v kosmickém výzkumu (byla vyvinuta 

NASA pro projekt Apollo) a jaderné energetice. [2] 

 

První civilní využití metody FMEA bylo společností Ford asi o 10 let později, z důvodu 

špatné kvality projektu Ford Pinto, na kterém tato metoda byla poprvé použita. Na začátku 80. 

let byla metoda FMEA zpracována do jednotné příručky a byla zahrnuta do normy QS9000. 

V  průběhu posledních 20 let se FMEA postupně vyvíjela a rozšiřovala. Vznikly například 

metodiky VDA (oborová norma pro německý automobilový průmysl), DRBFM (japonský 

automobilový průmysl), FMECA (zaměřený na „kritičnost“) aj. které navazují nebo mají 

základ v této metodě. [3] 

 

Poprvé nasadila metodu FMEA v automobilovém průmyslu firma FORD (USA) v roce 1977 

k preventivnímu zajištění kvality. Nasazení FMEA v různých jiných oborech, například 

v  oborech lékařské a sdělovací techniky proběhlo v devadesátých letech. [4] 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=QS9000&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=FMECA&action=edit&redlink=1
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1.2 Oblasti použití FMEA 

 

Vzhledem ke své univerzálnosti nachází FMEA uplatnění v řadě oblastí, zejména v oblasti 

řízení rizik a řízení kvality nebo řízení bezpečnosti. 

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšné provádění a implementování FMEA je 

včasnost. Je důležité provádět akce „před události“, nikoli „po události“. Chceme-li dosáhnout 

co nejvyšší hodnoty spolehlivosti výrobku nebo procesu jeho výroby, je nutné provádět 

metodu FMEA před zavedením výroby výrobku nebo procesu. Tím, že aplikujeme FMEA 

před začátkem procesu, budou nápravná opatření snadno a levně realizovatelné a zamezíme 

tak případným pozdním reklamacím. FMEA může snížit nebo eliminovat výrobu neshodného 

výrobku, a tím předejít případné pozdější nespokojenosti zákazníka, interním problémům 

s  kvalitou a vysokou zmetkovitostí. [15] 

 

Jelikož podstatou metody FMEA je systematická identifikace všech možných vad výrobků, 

anebo procesů a důsledků vzniku vad, FMEA identifikuje míru významnosti, výskytu, způsob 

detekce těchto vad a zdokumentuje celý proces. Je možné ji použít na různé druhy systémů, 

i  když se nejčastěji používá ve výrobě. 

 

FMEA je týmová metoda. Optimální velikosti týmu je mezi čtyřmi a šesti pracovníky. 

Podstatou je využití znalostí a zkušeností odborníků, kteří jsou vedeni zkušeným 

moderátorem. Je očekáváno aktivní zapojení všech zástupců z týkající se oblasti, např. 

vývoje, konstrukce, výroby, technologie, zkušeben, útvarů řízení kvality, montáže atd. 

Případný zástupce vlastníka procesu přináší unikátní pohled a měl by být součástí FMEA 

týmu. [14] 

 

Jelikož je FMEA preventivní metoda, která umožňuje včasně identifikovat možné poruchy, 

chyby nebo vady, které mohou ovlivnit funkci systému, výslednou kvalitu nebo bezpečnost, 

snižuje tím míru rizik a může se použít v kterémkoliv výrobním procesu. 

 

Pro složitější systémy může následovat analýza metodou FTA (Analýza stromu poruchových 

stavů). 

 

https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/fault-tree-analysis
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Existuje také její rozšířená podoba pod názvem FMECA (Failure Mode and Effect Critical 

Analysis) – Analýza možných vad a jejich kritických následků. 

 

1.3 FMEA designu - Design FMEA 

 

Design FMEA jejíž zkratka je DFMEA, se překládá jako Analýza možných způsobů 

a  důsledků poruch při návrhu produktu.  

 

Napomáhá při hodnocení cílů návrhu produktu, včetně funkčních požadavků a alternativ 

návrhu produktu.  

 

Hodnotí počáteční návrh produktu z hlediska požadavků na výrobek v rámci interakcí 

s  okolím, požadavku zákazníka, norem a legislativy v průběhu životního cyklu (užití, výroba, 

montáž, servis a recyklaci).  

 

V DFMEA by se také mělo odrazit shrnutí požadavků na návrh produktu a to jak funkčních, 

tak i požadavků rozhraní. Mezi ně patří například bezpečnost, právní předpisy, 

bezporuchovost, zatěžovací a pracovní cyklus, tichý provoz, hluk, vibrace a nerovnost 

povrchu, možný únik kapalin, ergonomie, vzhled, balení, servis, návrh produktu s ohledem na 

montáž a návrh produktu s ohledem na vyrobitelnost. Mezi další nástroje a zdroje, které 

mohou pomoci porozumět a definovat požadavky na návrh produktu můžou být: 

- schémata a výkresy 

- rozpisky materiálu 

- matice vzájemných vztahů 

- matice rozhraní 

- zkušenosti s podobnými projekty. 

 

 DFMEA zvyšuje pravděpodobnost, že možné způsoby výskytu poruch a jejich 

důsledky s ohledem na systém a provoz vozidla budou zohledňovány v procesu 

návrhu a vývoje produktu.  

 DFMEA poskytuje doplňující informace napomáhající při plánování detailních 

a  účinných programů návrhu produktu, vývoje a validace.  
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 DFMEA vypracovává seznam možných způsobů poruch uspořádaný podle jejich 

důsledku s ohledem na zákazníka, přičemž se stanoví systém priorit pro zlepšování 

návrhu produktu, vývoje a validačního testování.  

 DFMEA vytváří struktury otevřených otázek pro doporučování a sledování opatření 

zmírňující riziko a poskytne budoucí odkaz napomáhající při řešení provozních 

záležitostí, při hodnocení změn návrhu a při vypracování pokročilých návrhů 

produktů. 

 

Můžeme říci, že DFMEA je živý dokument a jeho vypracování by mělo být zahájeno před 

dokončením koncepce návrhu produktu. DFMEA musí být aktualizována, když se během 

průběhu etap vývoje produktu vyskytnou změny nebo jsou získány doplňující informace. 

DFMEA musí být dokončena před uvolněním návrhu produktu do výroby a měla by být 

zdrojem poučení pro budoucí návrh produktu. 

 

Vypracování DFMEA a její udržování zajišťuje víceoborový tým obvykle vedený technikem 

odpovědným za návrh produktu. Odpovědný technik by měl přímo a aktivně zapojit zástupce 

ze všech dotčených oblastí. Mezi dotčené oblasti mimo jiné patří montáž, výroba konstrukce, 

analýza, testování, bezporuchovost, materiály, kvalita a dodavatelé.  

 

DFMEA by neměla spoléhat při překonávání možných slabých stránek návrhu produktu na 

nástroje řízení procesu, nýbrž by měla zohledňovat technické a fyzikální meze procesu výroby 

a  montáže. Například potřebné náčrty forem, omezenou způsobilost konečné úpravy povrchu, 

omezenou kalitelnost ocelí, tolerance, způsobilost procesu a výkonnost.  

 

DFMEA by měla také vzít v úvahu technické a fyzikální meze opravitelnosti a recyklování 

produktu v případě, že již byl uveden do užívání. Například diagnostickou způsobilost, 

symboly klasifikace materiálu, materiály a  chemické látky používané ve výrobních 

procesech. [5] 

 

Na základě používání nástrojů kvality, podpořené technickými zkušenostmi a  dříve 

získanými informacemi, může pomoci při definování úplného souboru požadavků a funkcí na 

produkt. 
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1.4 FMEA procesu - Process FMEA 

 

Proces FMEA (PFMEA) by měla zahrnovat veškeré možné způsoby, příčiny a důsledky 

poruch, které mohou nastat v průběhu procesu výroby nebo montáže. 

 

PFMEA podporuje vývoj výrobního procesu při zmírňování rizik výskytu vad a  to 

identifikováním a hodnocením funkcí procesu a požadavků na proces, identifikováním 

a  hodnocením možných poruch vztahujících se k procesu a produktu a důsledků možných 

poruch s ohledem na proces a na zákazníky, identifikováním možných příčin ve výrobním 

nebo montážním procesu, identifikováním proměnných veličin procesu, na které je třeba 

zaměřit nástroje řízení procesu pro snižování výskytu nebo zvyšování detekce podmínek 

poruchy a možným stanovením systému priorit pro preventivní opatření a opatření k nápravě 

a  nástrojů řízení. 

 

PFMEA by měl být živý dokument a jeho vypracování by mělo být iniciováno před investiční 

činností do zařízení nebo během ní. Jeho vypracování by mělo být iniciováno před vybavením 

výroby nástroji, měl by brát v úvahu všechny výrobní operace, počínaje jednotlivými 

komponenty až po montážní celky a měl by zahrnovat všechny procesy v rámci společnosti, 

které mohou mít dopad na výrobní a montážní operace, například odesílání, přijímání 

a  přepravování materiálů, skladování, dopravu nebo označování. 

 

Vypracování PFMEA a její udržování zajišťuje víceoborový tým obvykle vedený 

odpovědným technikem. Očekává se, že odpovědný technik nebo vedoucí týmu v počátcích 

vypracování PFMEA přímo a aktivně zapojí zástupce ze všech dotčených oblastí. Mezi tyto 

oblasti mimo jiné patří konstrukce, montáž, výroba materiálu, kvalita a dodavatelé, jakož 

i  oblast odpovědná za další montáž. PFMEA by měla být katalyzátorem, který dává podnět 

k  výměně názorů mezi dotčenými oblastmi a propaguje tak týmový přístup. [5] 

 

V průběhu vypracování PFMEA může tým identifikovat možnosti návrhu produktu, které 

jsou-li implementovány, vyloučí nebo sníží výskyt poruch v procesu. Když se například přidá 

nějakému dílu určitá vlastnost a odpovídající vlastnost se přidá i upínacímu přípravku, 

eliminuje se tím možnost, že operátor umístí díl obráceně. Tuto informaci musí z důvodu 
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posouzení a možné implementace obdržet odpovědný konstruktér a také i osoba odpovědná za 

návrh produktu z hlediska vybavení přístroji a zařízením. 

 

Jestliže má technik odpovědný za proces výroby k dispozici vstupní informace (např. 

specifikace výrobků, normy, požadovaná výkonnost, požadované měrné náklady), které 

budou při vypracovaní PFMEA použitelné, může se začít se zpracováním PFMEA. 

 

PFMEA by měla začínat vývojovým diagramem obecného procesu. Tento vývojový diagram 

by měl identifikovat charakteristiky produktu, procesu, které souvisejí s každou operací. Měla 

by se zahrnout identifikace dopadů na produkt, které vyplývají z příslušné DFMEA. 

 

PFMEA by měla začít zpracováním informací o produktu, pro lepší pochopení analyzovaných 

výrobních a montážních operací a pro definování jejich požadavků. 

 

Vývojový diagram procesu popisuje tok produktu procesem od vstupu po výstup. Měl by 

zahrnovat každý krok v rámci výrobního nebo montážního procesu, jakož i jejich související 

výstupy a vstupy. 

 

PFMEA by měla být v souladu s informacemi ve vývojovém diagramu procesu. Předmět 

vývojového diagramu procesu by měl zahrnovat všechny výrobní operace počínaje výrobním 

postupem u jednotlivých komponentů až po montáž včetně odesílání, přejímky, přepravy 

materiálu, skladování, interní dopravy, značení apod.  

 

Mezi hlavní zdroje informací, které jsou pro tým užitečné při směrování a vedení diskuzí 

o  příslušných požadavcích patří, DFMEA, výkresy a projektová dokumentace, rozpiska 

procesu, matice vztahů, interní a externí neshody, které můžeme použít z údajů z minulosti, 

údaje o kvalitě a bezporuchovosti z minulosti.  

 

PFMEA je živý dokument a měl by být přezkoumáván vždy, když dojde ke změně návrhu 

produktu nebo procesu, po reklamaci, po realizaci nápravných opatření, po realizaci zlepšení, 

nebo dle požadavků zákazníka a to minimálně jednou za rok. Zvláštní pozornost by se měla 

věnovat známkování výskytu a detekce vad. To je důležité v případě, když došlo ke změnám 

produktu nebo procesu nebo byla učiněna zlepšení nástrojů řízení procesu. Kromě toho, 
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v  případech, kdy se vyskytly problémy z fáze užití nebo ve výrobě, např. přerušení práce, by 

se měly podle toho revidovat příslušné známky hodnocení. 

 

Při vypracování PFMEA je důležité využívat informace a znalosti získané při vypracování 

DFMEA. I přesto, že vazba mezi těmito dvěma dokumenty není vždy zřejmá, protože 

DFMEA je zaměřena na funkci dílů, zatímco PFMEA je zaměřena na výrobní kroky nebo 

výrobní proces, tak při porovnání celkové analýzy návrhu produktu a procesu lze najít 

souvislosti. 

 

Při vypracování PFMEA je odpovědností týmu zajistit, aby všechny možné poruchy 

vztahující se k procesu, které vedou k důsledkům vztahujícím se k produktu, byly mezi 

DFMEA a PFMEA shodné. 

 

1.4.1 Postup při vypracování FMEA procesu. 

 

Při vypracování FMEA procesu se začíná analýzou a hodnocením současného stavu. 

U  FMEA procesu se postupně analyzují jednotlivé dílčí operace procesu v pořadí, jak na sebe 

navazují. 

 

Úkolem týmu je stanovit všechny možné vady, které se mohou v průběhu dané operace na 

vyráběném výrobku vyskytnout. Týká se to jak vad, které se přenesou do konečného výrobku, 

tak vad, které způsobí, že některá z následujících operací nebude úspěšná. K těmto vadám se 

rovněž přiřazují možná selhání dané operace, která mohou vést k tomu, že nebude moc plnit 

požadovanou funkci. [8] 

 

V dalším kroku tým FMEA analyzuje působení možných vad na vnitřního i vnějšího 

zákazníka nebo na obsluhu procesu. Vnitřními zákazníky mohou být následující operace nebo 

pracoviště, vnějším zákazníkem je zejména konečný uživatel. 

 

Ke každé možné vadě tým FMEA analyzuje všechny možné příčiny, které by ji mohly 

vyvolat. Příčiny se hledají v nedostatcích navrhovaného procesu. 
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U stanovených možných vad a jejich příčin tým dále zjišťuje, jaké kontrolní postupy jsou 

v  procesu používány k tomu, aby možné vady nebo jejich příčiny, v případě výskytu, byly 

před další operací nebo předtím, než výrobek opustí místo výroby nebo montáže, odhaleny. 

Hodnocení významu vady se vztahuje k nejzávažnějšímu následku vady.  

 

V případě očekávaného výskytu vady se u FMEA procesu posuzuje pravděpodobnost, že 

v  průběhu operace vlivem dané příčiny vzniknou výrobky s danou možnou vadou, případně, 

že dojde k selhání procesu. K posouzení této pravděpodobnosti se v případě statisticky 

zvládnutých procesů vychází ze znalosti způsobilosti procesu. 

 

Při posuzování odhalitelnosti vady tým posuzuje účinnost stávajících kontrolních postupů pro 

odhalení výskytu možné vady nebo její příčiny předtím, než výrobek opustí místo výroby 

nebo montáže. 

 

Rizikové číslo jednotlivých možných vad vyvolaných určitou příčinou se vypočte jako součin 

bodového hodnocení významu vady, pravděpodobnosti výskytu vady a pravděpodobnosti 

odhalení vady: 

 

Rizikové číslo (RPN) = význam x výskyt x odhalitelnost 

 

Pro skupinu možných vad s vyššími hodnotami rizikového čísla než je zvolená mezní 

hodnota, tým navrhuje opatření, která by riziko těchto možných vad měla snížit. Přednost by 

měla být dána opatřením snižujícím pravděpodobnost výskytu vad. Soubor doporučených 

opatření tým předkládá odpovědnému vedoucímu ke schválení a přidělení odpovědnosti, 

včetně termínu realizace. [8] 

 

Po realizaci opatření tým FMEA nejprve analyzuje, zda provedená opatření odpovídají 

plánovaným opatřením a opětovně hodnotí riziko vad, na které byla opatření zaměřena, nebo 

které by mohly být opatřením ovlivněny. Nově zjištěné hodnoty umožňují posoudit účinnost 

jednotlivých opatření a případně opětovně vyčlenit možné vady s vysokou mírou rizika. [8] 
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1.5 FMEA systému - System FMEA 
 

System Failure Mode Effects Analysis (systémová FMEA) analyzuje systémy a subsystémy 

v  raném (koncepčním) stadiu a zaměřuje se na interakce mezi systémy a elementy systému. 

 

Systémová analýza možného výskytu a vlivu vad je obvykle prováděna přes následující sérii 

kroků. Koncepční návrh, detailní návrh a vývoj, testování a vyhodnocení. 

 

První fáze (koncepční návrh) je vývojový proces zahrnující použití různých technologií 

a  metod vedoucí ke vhodným výsledkům z hlediska efektivity k dalším krokům. Tyto 

výsledky se stanou vstupy pro konstrukci/návrh (Design FMEA), která se ve výsledku stane 

vstupem pro procesní/výrobní FMEA (Proces FMEA). Výběr vhodných technologií a metod 

může obsahovat i využití již existujících systémů, standardizované přístupy k řešení, výsledky 

výzkumů či různou kombinaci zmíněných informací. Účinná SFMEA je v podstatě 

realizována skrze proces systémového inženýrství, vývoj produktu, výzkum a vývoj či 

kombinací těchto elementů. 

 

Cílem SFMEA je definovat a demonstrovat vhodnou rovnováhu mezi provozními 

a  ekonomickými faktory. K dosažení tohoto cíle je nutné stavět SFMEA na skutečných 

potřebách, přáních a očekáváních zákazníka. Tyto informace (přání a očekávání zákazníka) 

mohou být výsledkem tzv. Domu kvality (Quality function deployment - QFD) nebo mohou 

plynout z vlastní potřeby inovace. V obou případech by měl jeden z prvních kroků řešení 

obsahovat studii proveditelnosti zaměřenou na definování souboru užitečných řešení daného 

problému. Cílem tohoto prvotního stádia je určit, stanovit a vyhodnotit alternativní přístupy 

a  výchozí hodnoty. [2] 

 

1.6 Metoda zpracování FMEA v tabulce Excel 

 

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém Microsoft 

Windows a počítače Macintosh. Už od verze 5 z roku 1993 má dominantní postavení na trhu. 

Dnes se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku Microsoft Office. Jeho hlavním 

konkurentem je Calc, který je součástí balíku kancelářských aplikací OpenOffice.org. 

V  počátcích vývoje musel být Excel označován jako „Microsoft Excel“ v důsledku sporů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tabulkov%C3%BD_procesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_bal%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Calc
http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
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o  ochrannou známku, později se běžně přešlo k používání také prostého označení „Excel“. 

[6] Vzhledem k tomu, že tabulkový procesor Excel je nejdostupnější, používá ho 

k  vypracování FMEA hodně organizací. Díky lehké ovladatelnosti je dostupný všem, bez 

potřeby podrobnějšího školení, jaké by bylo v případě jiných samostatných programů, které 

jsou dostupné. 

 

1.7 Metoda zpracování FMEA v  PALSTAT 

 

Program Palstat je vhodné aplikovat v oblasti konstrukce, technologie, vývoje nářadí, 

posuzování kritických míst v systému EMS. Bezpečnosti práce apod. Program plně odpovídá 

požadavkům norem ČSN ISO 9001:2000 kap. 7.3 a požadavkům automobilového průmyslu 

ČSN ISO/TS 16949 kap. 4.2, 7.3, metodice AIAG (QS-9000) - FMEA, VDA 4.2. 

 

Základní funkce modulu FMEA - třídník procesů, vad a příčin, tisk formulářů FMEA dle 

AIAG nebo VDA 4.2, rychlé vyhledávání vad, příčin a jejich následků, stanovení nápravných 

opatření a sledování termínů, sledování účinnosti nápravných opatření, vyhledávání 

nesplněných nápravných opatření, hodnocení pomocí Paretovy analýzy, propojení na modul 

Úkoly pro plnění opatření. 

 

Hlavička FMEA na obr. 1.1, zahrnuje evidenci, seznam a řízení - zápis hlavičky FMEA, 

přiřazení dílu/produktu z modulu PALSTAT Díly, termíny řešení a zpracování FMEA, 

ustanovení řešitelského týmu, sledování RPN, tabulka procesů a vad s koeficientem RPN, 

míra rizika vady a priority opatření, grafické znázornění RPN pomocí Pareto analýzy, řízení 

revize FMEA a záznam historie a důvodu.  
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Obr. 1.1 Ukázka - Hlavička FMEA - Evidence, seznam a řízení [7] 

 

Obr. 1.2 Ukázka FMEA – blokový diagram a analýzy [7] 
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Zpracování analýzy FMEA – umožňuje sestavení Workflow - blokového diagramu (obr. 1.2) 

- analýzy rizik, systému / konstrukce / procesu / ve stromové struktuře, identifikace 

charakteristik výrobku, procesu, hodnocení vad, příčin a následků pomocí kritérií: Význam 

vady - Výskyt vady - Odhalitelnost, výpočet ukazatele RPN, stanovení opatření 

a  odpovědnosti. 

 

Modul Tiskové sestavy - modul pro tisk výstupních sestav formulářů zpracované FMEA dle 

požadavků automobilového průmyslu AIAG (QS-9000), VDA 4.2. Pomocí vestavěného 

editoru tiskových sestav lze vytvořit vlastní nebo upravit již existující formuláře. 

 

Modul FMEA Reporting - modul pro analýzu, vyhledávání již zpracovaných FMEA dle 

parametrů: nesplněné opatření, procesy, systémy, kritická RPN, vady, příčiny. 

 

Pomocné databáze - tvorba číselníku klíčových vad a příčin do tří úrovní společných 

s  moduly Global 8 Report, reklamace, možnost zápisu ve třech jazycích s následnou tvorbou 

FMEA v jazykových mutací, definice pomocných databází pro snadné zpracování FMEA. [7] 

 

1.8 Paretova analýza 

 

Paretův diagram je důležitým nástrojem manažerského rozhodování, neboť umožňuje stanovit 

priority při řešení problémů s kvalitou tak, aby při účelném využití zdrojů byl dosažen 

maximální efekt. Je rovněž velice vhodný pro názornou prezentaci problému. [8] 

 

Paretův diagram, pojmenován po Vilfredu Paretovi, je typ grafu, který obsahuje tabulkový 

i  sloupcový graf, kde jsou jednotlivé hodnoty zastoupeny v sestupném pořadí v tabulkách, 

a  celkový součet je zastoupen ve sloupcích. 

 

Levá svislá osa je četnost výskytu, ale může to alternativně představovat náklady nebo další 

důležitou měrnou jednotku. Pravá svislá osa je kumulativní procento z celkového počtu 

výskytů, celkových nákladů, nebo celkové hodnoty konkrétní měrné jednotky. Vzhledem 

k  tomu, že závěry jsou zapsány v sestupném pořadí, kumulativní funkce je konkávní funkce.  
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Účelem Paretova grafu je upozornit na nejvýznamnější (obvykle velkou) množinu faktorů. 

V  řízení kvality, často představuje nejčastější zdroje poruch, nejvíce vyskytující se druh 

vady, nebo nejčastější důvody ke stížnostem zákazníků a tak dále. Paretův diagram je jedním 

ze sedmi základních nástrojů řízení kvality. [9] 

 

Pro vytvoření Paretova diagramu jsem v této diplomové práci použila program Minitab 16. 

Minitab 16 je interaktivní program, který pomáhá firmám lépe vyhodnotit data a lehce 

provede celkovou analýzu. Je speciálně navržen tak, aby mohl být nápomocný ve všech 

odvětvích. [10] 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_princip#cite_note-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_princip#cite_note-1


Diplomová práce 

16 

 

2 Analýza stávajícího stavu využívaní metody FMEA ve vybrané 

organizaci. 

 

Společnost Stant Manufacturing s.r.o. má sídlo v Karviné. Je dceřinou firmou společnosti 

Stant Inc., USA, která je celosvětovým dodavatelem pro automobilový průmysl. Společnost v 

Karviné má 120 zaměstnanců a zabývá se především výrobou palivových systémů, uzávěrů 

palivových nádrží, palivového potrubí, komponentů pro snižování emisí a  jiné. 

 

Společnost Stant Manufacturing s.r.o. má certifikáty ČSN ISO/TS 16949:2009 (příloha č. 3) a 

ISO 14001:2004 (příloha č. 4). 

 

2.1 Oddělení Designu a Vývoje 
 

Na oddělení Designu a Vývoje pracuje v současnosti 5 lidí s částečnou přímou podporou 

kolegů z USA. Úkolem tohoto oddělení je vytvářet koncepční návrh výrobku, vypracování 3D 

modelů a následně příprava a schválení výkresové dokumentace dle specifikace zákazníků 

a  norem. Pracovníci tohoto oddělení jsou zodpovědní za přípravu DFMEA, dále za výrobu 

prototypu a jejich validační testování. Jsou také členy v týmu pro zpracování PFMEA.  

 

2.2 Oddělení Inženýringu 
 

Na oddělení Inženýringu pracuje 5 lidí, kteří mají mimo jiné za úkol tvořit a připravovat: 

 

- návrh a realizaci výrobního procesu,  

- vývojový diagram,  

- FMEA procesu,  

- pracovní instrukce, 

- vzorkování.  

 

Pracovníci oddělení Inženýringu sestavují tým pro FMEA procesu, který se většinou skládá 

z  pracovníků designového, vývojového a oddělení kvality. Ve společnosti je zavedena interní 

procedura, která vyžaduje, aby se tým zodpovědný za PFMEA scházel minimálně jednou 

měsíčně, za účelem přezkoumání a aktualizace PFMEA. 
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2.3 Oddělení Kvality 

 

Na oddělení Kvality pracuje 6 lidí, kteří mimo jiné mají za úkol na základě schválené 

procesní FMEA, připravovat kontrolní plán a dále dokumentaci pro PPAP.  

 

PPAP je anglická zkratka pro  Production Part Approval Process a definuje obecné požadavky 

týkající se schvalování výroby dílů, včetně výroby a sypkých materiálů. Účelem PPAP je 

zjistit, zda jsou všechny požadavky zákazníka na design výrobku a specifikace výrobku řádně 

potvrzeny výrobní organizací, a že výrobní proces je schopný takové výroby, které splňují 

tyto požadavky zákazníka. [11] 

 

Pracovníci oddělení kvality, tak jako pracovníci inženýringu, se také aktivně podílejí na 

aktualizaci dokumentace a spolupráci s ostatními odděleními.  

 

2.4 Vztah FMEA a Kontrolní plán 
 

Kontrolní plán obsahuje všechny kroky kontroly výrobků a procesů potřebné k výsledné 

kvalitě výrobku a výrobního procesu. Je nezbytný pro udržení kontroly procesu 

v  dlouhodobém horizontu. [12] 

 

Vzhledem k tomu, že Kontrolní plán musí navazovat na FMEA procesu, je nutné při tvoření 

Kontrolního plánu, číslovat operace tak, jako ve FMEA procesu.  

 

Je velmi důležité zahrnout skrz celou dokumentaci parametry dané ve výkresové 

dokumentaci, včetně kritických a specifických znaků, které jsou stanoveny zákazníkem nebo 

analýzou FMEA procesu a FMEA designu. 
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3 Implementace metody FMEA ve vybrané organizaci 
 

Metoda FMEA ve společnosti Stant Manufacturing byla standardizována procedura a jsou 

zavedené firemní formuláře, které se používají při realizaci každého nového výrobku (příloha 

č.1) a procesu (příloha č.2).  

 

3.1 Celkové zhodnocení charakterů vad  
 

3.1.1 Zhodnocení z  pohledu významu vady u  PFMEA 

 

Ve firmě Stant Manufacturing byla standardizována tabulka pro hodnocení z pohledu 

významu – závažnosti (Severity) vad u PFMEA, která je zobrazena na obr. 3.1. Tabulka byla 

zpracována s  přihlédnutím požadavků na zpracování PFMEA dle manuálu Ford a GM. [15] 

 

Obr. 3.1 Hodnocení PFMEA z hlediska významu vad 
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3.1.2 Zhodnocení z pohledu výskytu vady u PFMEA 

 

Ve firmě Stant Manufacturing byla standardizována tabulka pro hodnocení z pohledu výskytu 

(occurrence) vad u PFMEA, která je zobrazena na obr. 3.2. Tabulka byla zpracována s 

přihlédnutím požadavků na zpracování PFMEA dle manuálu Ford a GM. [15] 

 

 

 

Obr. 3.2 Hodnocení PFMEA z hlediska výskytu vad 
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3.1.3 Zhodnocení z pohledu odhalitelnosti vady u PFMEA 

 

Ve firmě Stant Manufacturing byla standardizována tabulka pro hodnocení z pohledu 

odhalení (detection) vady u PFMEA, která je zobrazena na obr. 3.3. Tabulka byla zpracována 

s přihlédnutím požadavků na zpracování PFMEA dle manuálu Ford a GM. [15] 

 

Obr. 3.3 Hodnocení PFMEA z hlediska odhalitelnosti vad 

 

3.2 Analýza vad – rizikové číslo – RPN 
 

Rizikové číslo vychází z tabulky PFMEA a počítá se součinem významu (Severity), výskytu 

(Occurrence) vady a odhalitelnosti (Detection) vady. 

 

Rizikové číslo (RPN) = význam x výskyt x odhalitelnost 
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Společnost Stant Corporation má svoji proceduru č. 607 „RPN Reduction Process“ [16], ve 

které je stanoveno rozdělení RPN čísel do několika kategorií. Je ale doporučeno modifikovat 

toto rozdělení s ohledem na místní podmínky. Dílčím cílem této diplomové práce je 

implementace této procedury. 
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4 Aplikace metody PFMEA při zlepšování vybraných procesů. 

4.1 Vytvoření přehledové tabulky RPN čísel a grafů 

 

Vytvořila jsem přehledovou tabulku, která znázorňuje vyhodnocení všech FMEA procesu 

výrobků, kde jsou rozděleny RPN čísla dle globálního manuálu č. 607 „RPN Reduction 

Process“ [16] ve Stant Corporation. 

 

Tato přehledová tabulka posloužila jako základ pro rozdělení RPN čísel do kategorií.  

 

Dle globálního manuálu se v první kategorii nachází procesy, u kterých jsou čísla RPN od 

1  do 50. Předpokládá se, že když RPN číslo je tak nízké, je také nízké riziko v  procesu 

a  není nutné se na tyto procesy soustřeďovat. 

 

Do druhé kategorie jsou zařazeny procesy s RPN číslem od 51 do 70. Tato kategorie je 

předpokládaná jako rizikovější a globální manuál vyžaduje podrobnější zkoumání, ale stále 

nevyžaduje uplatnění nápravných opatření. 

 

Do třetí kategorie pak jsou zařazeny procesy s RPN čísly nad 71. U této kategorie se musí 

systematicky přistupovat a aktivně hledat nápravná opatření v procesu, které má za následek 

snížení rizika a tedy i snížení čísla RPN. Nápravná opatření může zahrnovat řešení, které má 

za následek snížení pravděpodobnosti výskytu vady nebo zlepšení odhalitelnosti (detekce) 

vady v procesu.  

 

Z přehledové tabulky, která znázorňuje vyhodnocení všech FMEA procesu výrobků, jsem 

vytvořila graf 4.1. Z něho lze vyčíst, jednotlivé zastoupení skupin kategorií RPN čísel 

u  konkrétních výrobků před uplatněním zlepšení vybraných výrobních procesů uvedených 

v  této diplomové práci.  

 

Na grafu 4.2 je vyobrazen přehled nejvyšších RPN čísel před uplatněním zlepšení. 
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Graf 4.1 Zastoupení kategorií RPN čísel u jednotlivých výrobků před uplatněním zlepšení 
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Graf 4.2 Přehled nejvyšších RPN čísel před uplatněním zlepšení 
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Dle firemního manuálu a požadavků ČSN ISO/TS 16949:2009, by se mělo systematicky 

přistupovat a aktivně hledat nápravná opatření v procesu a proto jsem z tabulky přehledu RPN 

čísel vytvořila Paretův diagram viz. graf 4.3, do kterého jsem zahrnula RPN čísla od 71 

a  výš. K vytvoření Paretova diagramu jsem použila program Minitab 16. 
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Graf 4.3 Paretův diagram před uplatněním zlepšení 

 

Paretův diagram ukázal, že nejčastější nejvyšší RPN čísla u FMEA procesu jsou rizikové čísla 

72, 90, 96, 150, 70. Ovšem v přehledové tabulce se vyskytují RPN čísla vyšší a ty lze 

považovat za vysoce rizikové. Proto se na základě ekonomických propočtů a případných 

reklamací pro další analýzu vybraly následující procesy: 

 

- Výroba plnící trubky do palivové nádrže Fiat,  

- Výroba nádrže s aktivním uhlím - Carbon Canister,   

- Výroba bezpečnostní nálevky – Misfuel Device. 
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4.2 Proces výroby plnící trubky do palivové nádrže – Fiat Pipe 

 

V současnosti je tento proces ve firmě zaveden necelé dva roky. Výrobek je dodáván jako 

sériový kus, avšak stále jsou místa ke zlepšování. Jedno z kritických míst je operace 135 – 

instalace přídavného držáku (clip). V tomto kroku je PFMEA zpracována dle obr. 4.1. 

 

Vzhledem k tomu, že číslo RPN bylo 336, což značí vysoké riziko, přistoupilo se k revizi 

PFMEA, které bude mít za následek snížení rizika tohoto kroku, které znázorňuje snížení čísla 

RPN na 56 a to následovně dle obr. 4.2. 
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Obr. 4.1 Výpis z FMEA produktu pro proces výroby plnící trubky do palivové nádrže 



Diplomová práce 

28 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Výpis z FMEA produktu po zavedení Poka-Yoke 
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Na základě schůzky vybraných lidí zodpovědných za PFMEA z oddělení inženýringu 

a  kvality, bylo vybráno řešení přidání Poka-Yoke do procesu operace číslo 135.  

 

Poka-Yoke zajišťuje, aby procesy a výroba byly provedeny hned napoprvé dobře. Je to 

technika, která znemožňuje, aby se staly chyby při kompletaci výrobku. Poka-Yoke je také 

systém, který se stará o minimalizaci neúmyslných chyb, chyb z nepozornosti. [13] 

 

Použití Poka-Yoke, jak je vyobrazeno na obr. 4.3, spočívalo v instalaci speciálního 

montážního přípravku, které neumožňovalo instalaci přídavného držáku do nesprávné pozice. 

Následně byly změněny pracovní instrukce a proběhlo školení operátorů výroby. 

 

 

 

Obr. 4.3  Zobrazení Poka-Yoke 
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4.3 Proces výroby nádrže s aktivním uhlím – Carbon Canister 

 

Tento proces je ve firmě zaveden necelé dva roky. Výrobek je ve statusu sériové výroby. 

U  tohoto výrobku byly na základě vyhodnocení ekonomických rizik z možných reklamací 

vybrány dvě operace a to nasazování ochranných krytek a lepení čárového kódu. 

 

Při kontrole FMEA dokumentu, bylo zjištěno, že byl používán formát, který neodpovídá 

firemním standardům, uvedených v části 3, této diplomové práce. Nová revize FMEA již byla 

upravena, dle firemních standardů. 

 

Dále bylo zjištěno, že popis a definice požadavků (Process Requirements), nebylo správně 

vyjádřeno. Na obr. 4.5 je již použit správný popis definice požadavků. 
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4.3.1 Nasazování ochranných krytek 

 

V tomto místě byla aplikovaná FMEA následovně, dle obr. 4.4. 

 

 

 

Obr. 4.4 Výpis z FMEA produktu pro proces nasazování ochranných krytek 

 

Vzhledem k tomu, že RPN bylo 150, a byla také zaslána oficiální stížnost od zákazníka, který byl nespokojen se sílou vyndávání ochranných 

krytek, přistoupilo se k revizi FMEA které bude mít za následek snížení čísla RPN na 36, a to následovně dle obr. 4.5. 
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Obr. 4.5 Výpis z FMEA produktu po zavedení opatření 

 

Problémem byla vysoká síla vyndávání ochranných krytek. První opatření se udělalo na vstupní kontrole, kde bylo zavedeno měření průměru 

krytek a portů Canistru, aby se zamezilo vstupu neshodných dílů do výroby. Další z přijatých opatření bude změna materiálu vstupního 

komponentu, která je teprve v jednání. Vizualizace na obr. 4.6. 
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Obr. 4.6 Zobrazení krytek u Fiat Canister 
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4.3.2 Lepení čárového kódu 

 

V tomto místě byla aplikovaná FMEA následovně, dle obr. 4.7. 

 

 

 

Obr. 4.7 Výpis z FMEA produktu pro proces lepení čárového kódu 

 

Vzhledem k tomu, že RPN bylo 140, a dále reálně hrozilo riziko reklamace od zákazníka, protože štítek s čárovým kódem se dal lehce odlepit, 

přistoupilo se k revizi FMEA, které bude mít za následek snížení RPN čísla na 56 dle obr. 4.8.  

 



Diplomová práce 

35 

 

 

 

Obr. 4.8 Výpis z FMEA produktu po zavedení opatření 
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Jeden z důvodů, proč štítek s čárovým kódem šel lehce odlepit, byl ten, že díl přichází do 

poslední stanice na lince se znečištěným povrchem. Vzhledem k tomu, že nečistoty se nelze 

zbavit z důvodu prašnosti uvnitř linky na plnění aktivního uhlí do Carbon Canistru, 

přistoupilo se ke změně typu štítku. Nyní se používá štítek, který má lepší, silnější 

a  přilnavější lepící plochu.  

 

Při řešení tohoto problému se zároveň přistoupilo i k následujícímu bodu FMEA procesu a to, 

že na štítku zůstávaly šmouhy a otisky prstů, které vznikaly při lepení štítku na Carbon 

Canister operátorem výroby. RPN číslo bylo 84, ale provedeným opatřením a to změnou 

pracovních instrukcí v nutnosti používat při lepení čárového kódu rukavice, lze RPN snížit na 

konečných 56. Vizualizace na obr. 4.9. 

 

 

 

Obr. 4.9 Zobrazení štítku čárového kódu 

 

 

NOVÝ ŠTÍTEK 
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4.4 Proces výroby bezpečnostní nálevky – Misfuel Device 

 

Tento proces je ve firmě zaveden již šest let. Vlivem střídání operátorů a nedodržováním 

pracovních instrukcí, byla od zákazníka přijata reklamace na těsnění v nesprávné pozici, tzn. 

obrácené. FMEA produktu byla aplikována dle obr. 4.10. 

 

Vzhledem k reklamaci od zákazníka a zjištění, že RPN bylo vyhodnoceno na 280, přistoupilo 

se k analýze stávajícího stavu.  

 

Na základě vyhodnocení možných opatření ze strany procesních inženýrů ve spolupráci 

s  inženýry kvality se jako optimální řešení zvolilo přidání detekční kamery na poslední 

testovací stanici. Kamera na základě porovnání snímků uložených v paměti, detekuje správně 

nasazené těsnění, obrácené těsnění a chybějící těsnění. FMEA byla upravena dle obr 4.11. 
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Obr. 4.10 Výpis z FMEA produktu pro proces kontroly těsnění
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Obr. 4.11 Výpis z FMEA produktu po zavedení opatření 



Diplomová práce 

40 

 

Jak je patrné z obr. 4.11, do procesu kontroly se přidala kamera. RPN číslo kleslo na 80. 

Zároveň byly vytvořeny vzorky pro validaci linky a kamery a to s dobře nasazeným těsněním, 

s chybějícím těsněním a přetočeným těsněním. Viz. obr. 4.12. Následně se změnily pracovní 

instrukce a byli proškoleni operátoři výroby. 

 

 

 

Obr. 4.12 Vzorky pro validaci linky 

 

4.5 Aktualizace přehledové tabulky přehledu RPN čísel a grafů 

 

Po zpracování zlepšení vybraných procesů jsem aktualizovala přehledovou tabulku RPN čísel 

a  následně grafy 4.4 a 4.5 a Paretův diagram graf 4.6. 

NOK kus s 
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Graf 4.4 Zastoupení kategorií RPN čísel u jednotlivých výrobků po uplatnění zlepšení 
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Graf 4.5 Přehled nejvyšších RPN čísel po uplatnění zlepšení 
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RPN after Other108604815084818070969072
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Graf 4.6 Paretův diagram po uplatnění zlepšení 

 

Na základě grafu 4.5 budou revidovány PFMEA a následně rozpracovány příslušné akce 

a  kroky ke zlepšení. Následně bude aktualizována dokumentace Kontrolní plán a Pracovní 

instrukce.  
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5 Závěr a vyhodnocení dosažených výsledků, návrhy na zlepšení 

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat aktuální situaci s použitím metody FMEA ve 

firmě Stant Manufacturing s.r.o. a stanovit doporučení vycházející z této analýzy. 

 

Ve společnosti Stant Manufacturing s.r.o. byla provedena revize FMEA u  vybraných 

produktů (plnící trubka do palivové nádrže Fiat, nádrž s aktivním uhlím - Carbon Canistr  

a  bezpečnostní nálevka – Misfuel Device), která měla za následek snížení rizikovosti 

a  výskytu vad a celkové zefektivnění výrobního procesu (snížení RPN čísel). 

 

Při kontrole PFMEA u vybraných produktů, bylo zjištěno, že nebyl použit správný formulář 

PFMEA u procesu výroby nádrže s aktivním uhlím – Carbon Canister, který je ve firmě Stant 

Manufacturing vyžadován. Proto byla celá PFMEA přepracována do nového formuláře. 

 

V kapitole 4 (Aplikace metody FMEA při zlepšování vybraných procesů), byly navrženy 

zlepšení ve výrobním procesu u následujících produktů:  

 

Plnící trubka do palivové nádrže Fiat. Do procesu výroby tohoto produktu, byla přidána 

opatření typu Poka-Yoke na operaci číslo 135, kde se montuje přídavný držák (clip). Toto 

opatření znemožňuje montáž přídavného držáku do nesprávné pozice a tím byla vyloučena 

produkce neshodných výrobků. Na základě zavedeného opatření Poka-Yoke bylo provedeno 

školení operátorů. V původním procesu bylo číslo RPN vyhodnoceno na 336 a po aplikaci 

Poka-Yoke RPN kleslo na 56. 

 

Nádrž s aktivním uhlím - Carbon Canistr. U tohoto procesu byla navržena změna typu 

a  kvality lepící plochy štítku čárového kódu a byla přidána do procesu kontrola rozměrů 

portů Canistru a ochraných krytek na vstupní kontrole. Po zavedení těchto změn do procesu, 

se RPN číslo snížilo z původních 150 na 36 u nasazování ochranných krytek, a ze 140 na 56 

u  lepení štítku čárového kódu. Dále byla taktéž provedena změna postupu u lepení štítku 

čárového kódu, kde se zavedlo používání ochranných textilních rukavic, aby se zamezilo 

přenesení nečistot na štítek čárového kódu. Tímto se u tohoto procesu RPN číslo snížilo z  84 

na 56. 
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Bezpečnostní nálevka – Misfuel Device. U tohoto procesu byla v rámci kontroly kvality 

výrobku přidána kamera, která detekuje jak chybějící, tak i obráceně nasazené těsnění. 

Vzhledem k tomu, že při uvolnění výroby je potřeba zkontrolovat správnost funkce této 

kamery, byly vytvořeny validační vzorky s dobře nasazeným těsněním, obráceným těsněním 

a  chybějícím těsněním. Zavedením tohoto zlepšení se RPN číslo z původních 280 snížilo na 

80. 

 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že pracovníci nepoužívají správné formuláře PFMEA 

vyžadované firemní směrnicí. Byla provedena revize PFMEA u vybraných produktů 

a  aplikována zlepšení, která snížila rizikovost výroby a výskytu neshodných výrobků. 

 

V následujícím období se bude ve firmě Stant Manufacturing s.r.o., pokračovat v kontrolách 

a  revizích PFMEA u ostatních výrobků. Z pohledu organizace systému řízení se doporučuje 

zavést pravidelné měsíční porady příslušných pracovníků zainteresovaných na vypracování 

procesních FMEA. V důsledku této organizační změny poté dojde k neustálému zlepšování 

procesu výroby a kvality výrobků.  
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