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Definice kvality
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Kvalita [5][4] [3][8]

Kvalit a je mírou, toho, jak výrobek splňuje 
požadavky zákazníka 

Kvalita je nepřímo úměrná variabilitě 

Kvalita je, když se vrací zákazník ne zboží  

Zlepšování kvality znamená redukci variability 
výrobků a procesů



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR  Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019

strana 5

Taguchiho ztrátová funkce cena za jakost 

•
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•
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Ztrátová funkce

•
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Ztrátová funkce  - různé typy toleranci
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Metoda FMEA  FAILURE MODE AND EFFECT 
ANALYSIS

ANALÝZA MOŽNOSTI VZNIKU VAD
A JEJICH NÁSLEDKŮ      

(ČSN IEC 812)           
analýza způsobu a důsledků 

poruch

Týmová metoda
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Cílem  FMEA

− již ve fázi vývoje nového výrobku definovat všechny možné 
vady související s daným výrobkem/procesem  

− pro potenciálně nejrizikovější vady realizovat                    
preventivní opatření

Pomocí této metody lze odhalit 70 až 90 % možných                  
neshod[5][3][8]
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Nejčastěji se používají dva druhy FMEA

• FMEA návrhu výrobku pro analýzu návrhu výrobků,                 
jejich prvků a částí

• FMEA procesu pro analýzu procesů, v nichž                         
výrobky vznikají

U každé potenciální příčiny, musí být zvažován její                
vliv na výrobky nebo procesu a na základě rizika,                      
jsou určeny akce a rizika. 
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Historie FMEA
oficiálně představena v 1940 pro vojenské použití v ozbrojených 

sil USA.
•Později pro letecký průmysl/vývoj rakety, aby se zabránilo 
chybám v malých vzorcích nákladných raketových technik. 
• Apollo program, později potraviny, průmysl obecně 
•1960 rozvíjené prostředky FMEA, aby se člověk                  
dostal na Měsíc a vrátil bezpečně na Zem. 
•V roce 1970 Ford Motor Company představil FMEA                           
pro automobilový průmysl, bezpečnost. 
•V současnosti FMEA metodika nyní široce používána                  
v řadě průmyslových odvětví včetně zpracování polo                     
vodičů, stravovacích služeb, plasty, software a zdravot-
• nictví
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Postup řešení

• Na základě funkčních požadavků se určí všechny způsoby 
porušení a jejich účinky. (např. koroze nebo deformace). 

• Zváží se konečný efekt každého režimu poruchy.                 
Poruchový režim v jedné součásti může vést                                                
k selhání režimu v jiné složce, proto každý                               
způsob poruchy by měly být uvedeny                                                 
v technických podmínkách.

• Měl by být uveden vliv poruchy na funkci výroby
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Postup řešení
Dále u konečného efektu, každého režimu poruchy               

je třeba :
Zvážit účinek poruchy
definovat jeho vnímaní uživatelem. 
Je vhodné popisovat účinky tak, co uživatel uvidí                          

nebo jaké má zkušenosti. 
Příklady selhání účinky jsou: horší výkon, hluk nebo             

dokonce zranění uživatele.
Každý efekt je dán závažnost číslo (S) od 1 (žádné 
nebezpečí) do 10 (kritické)
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FMEA čísla 
• Čísla FMEA pomohou inženýrům upřednostnit druhy poruch 

a jejich účinky. 
• Pokud závažnost účinku má ohodnocení číslem 9 nebo 10, 

je nutno“ zvažovat změnu návrhu, a tím odstranit režim 
poruchy, pokud je to možné, chránit uživatele před
účinky poruchy.

• Stupeň závažnosti 9 nebo 10 je obvykle vyhrazen                     
pro takové účinky, které by způsobily újmu na zdraví 
uživatele nebo mohly vést k soudním sporům.

• Rizikové číslo  =  R.Č
R.Č.= odhalitelnost vady x význam vady x výskyt vady
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Příklady možných vad, možných následků a 
možných příčin vad u FMEA návrhu výrobku

•

Možné vady Možné následky vad Možné příčina vad 

Deformace Ztráta  funkce Nevhodné konstrukční řešení

Koroze Omezená funkce Špatná specifikace materiálu

Opotřebení Špatný vzhled Nesprávná tloušťka materiálu

Uvolnění Hlučnost Nesprávná tolerance 

Vibrace Nepravidelný chod Nevyváženost

Netěsnost Zhoršené ovládání Nevhodné těsnění 

Přerušení 
obvodu 

Ohrožení života Nedostatečná ochrana proti 
vlivu prostředí
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Hodnocení významu vady  při FMEA návrhu výrobku 
Následek 

vady 
Význam vady Hodno-

cení

Nebezpečný  
bez výstrahy

Vada bez výstrahy ovlivňuje bezpečnost výrobku nebo 
dodržování zákonných požadavků 

10

Nebezpečný 
s výstrahou 

Vada ovlivňuje bezpečnost výrobku nebo dodržování zákonných 
požadavků 

9

Velmi vážný Nefunkční výrobek se ztrátou hlavní funkce 8

Vážný Funkční výrobek se sníženou výkonností.  Zákazník je 
nespokojen.  

7

Střední Funkční výrobek s nefunkční částí zajišťující pohodlí. Zákazník
pociťuje nepohodlí

6

Nízký Funkční výrobek, ale částí zajišťující pohodlí pracují na nižší 
úrovni. Zákazník pociťuje určitou nespokojenost 

5

Velmi nízký Ozdobné nebo tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamená 
většina zákazníků. 

4

Malý Ozdobné nebo tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamená 
průměrný zákazník. 

3

Velmi malý Ozdobné nebo tlumící prvky neodpovídají. Vadu zaznamená 
náročný  zákazník. 

2

Žádný Žádný následek 1
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Hodnocení očekávaného výskytu vady při FMEA 
Pravděpodobnost 
výskytu vady 

Možný výskyt vad Hodnoce
ní

Velmi vysoká: 
neustálé vady 

≥ 100 na tisíc prvků(vozidel) 10

≥ 50 na tisíc prvků(vozidel) 9

Vysoká: časté 
vady 

≥ 20 na tisíc prvků(vozidel) 8

≥ 10 na tisíc prvků(vozidel) 7

Střední: občasné 
vady

≥ 5 na tisíc prvků(vozidel) 6

≥ 2 na tisíc prvků(vozidel) 5

≥1 na tisíc prvků(vozidel) 4

Nízká: poměrné 
málo vad 

≥ 0,5 na tisíc prvků(vozidel) 3

≥ 0,1 na tisíc prvků(vozidel) 2

Vzdálená: vada je 
nepravděpodobná

≤  0,01 na tisíc prvků(vozidel) 1
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•

Odhalitel-
nost vady

Pravděpodobnost odhalení vady při posuzování návrhu výrobku Hodnocení

Absolutně 
nemožná 

Posuzování návrhu výrobku neodhalí možnou příčinu vady ani 
následnou vadu nebo se posuzování neprovádí. 

10

Velmi 
vzdálená 

Velmi vzdálená možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí 
možnou příčinu vady nebo následnou vadu 

9

Vzdálená Vzdálená možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu 

8

Velmi malá Velmi malá možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu 

7

Malá Malá možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí možnou příčinu 
vady nebo následnou vadu 

6

Průměrná Průměrná možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu 

5

Mírně nad-
průměrná 

Mírně nadprůměrná možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí 
možnou příčinu vady nebo následnou vadu 

4

Vysoká Vysoká možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí možnou příčinu 
vady nebo následnou vadu 

3

Velmi 
vysoká 

Velmi vysoká možnost, že posuzování návrhu výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu 

2

Téměř jistá Posuzování návrhu výrobku téměř jistě odhalí možnou příčinu vady 
nebo následnou vadu 

1
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Zvláštní situace při hodnocení rizika možných vad a 
potřeba opatření 

•

Výz
nam 

Výs-
kyt 

Odhali-
telnost

Charakteristika Potřeba 
opatření 

1 1 1 Ideální, cílový stav NE

1 1 10 Bezpečně řízený proces NE

10 1 1 Vada se nedostane k zákazníkovi NE

10 1 10 Vada se může dostat k zákazníkovi ANO

1 10 1 Častá, snadno odhalitelná vada, 
která ale stojí peníze 

ANO

1 10 10 Častá vada , která se může dostat k 
zákazníkovi 

ANO!

10 10 1 Častá vada velkého významu ANO!

10 10 10 Tady není nic v pořádku ANO!
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Návrh opatření

• U hodnot 9 a 10 okamžitě řešit 
• Cíl dostat se pod 125 
• [5][4] [3][8]
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Rozdělení všech možných kombinací 
rizikového čísla 


