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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti řízení rizik ve vybraném 

podniku, který zaměřuje svoji činnost především na výrobu technických tkanin. 

Teoretická východiska práce zahrnují vymezení základních pojmů týkajících se 

managementu rizik, tedy identifikaci, analýzu a hodnocení, a současně také přesné 

postupy stanovené dle příslušných ISO norem vydaných Úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V další části je popsána současná situace ve 

výrobní společnosti, včetně představení procesu, u kterého dochází k identifikaci 

a pojmenování rizik. Ta jsou následně hodnocena pomocí analýzy FMEA a jsou 

navrhnuta opatření ke snížení, případné eliminaci rizik. 

Abstract  

This master's thesis deals with the issue of risk management in the selected company, 

which focuses mainly on production of technical fabrics. The theoretical basis of the 

thesis includes the definition of basic concepts related to risk management, identification, 

analysis and evaluation, as well as the precise procedures established according to the 

relevant ISO standards issued by the Office for Technical Standardization, Metrology and 

State Testing. The following section describes the current situation in the company, 

including introducing a process that identifies and identifies risks. These are then 

evaluated by the FMEA analysis and measures are proposed to reduce, possibly eliminate 

the risks. 

Klíčová slova  

Riziko, management rizik, analýza rizik, identifikace rizik, opatření, analýza způsobů 

a důsledků poruch (FMEA). 

Keywords  

Risk, risk management, risk analysis, risk identification, measures, Failure Modes and 

Effects Analysis (FMEA). 
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ÚVOD 

Na současném turbulentním trhu jsou rizika stále více používána a skloňována 

v nejrůznějších kontextech. Pokud chce být společnost konkurenceschopná, dosahovat 

maximálních výsledků a úspory nákladů, je řízení rizik tou správnou cestou.  

Velmi zajímavým příkladem je právě společnost KORDÁRNA Plus a.s., která není 

typickým textilním podnikem a riziky se v praxi takřka nezabývá. Rizika tedy nejsou 

explicitně analyzována, ale řeší se jako odezva na výskyt neshodných výrobků. Jedná se tedy 

o velmi zajímavou oblast pro zpracování rizik a návrh opatření, čímž se v níže uvedených 

částech mé diplomové práce budu zabývat. 

Hlavním cílem práce je analýza situace ve společnosti a výběr konkrétního procesu, 

u kterého bude provedena analýza rizik, zahrnující identifikaci, hodnocení a navržení 

účinných opatření pro jejich eliminaci. Dílčím cílem je nejprve sestavit taxonomii 

potencionálních rizik výrobního procesu, která ovlivňují kvalitu výroby. Poté je třeba zvolit 

vhodnou metodu pro analýzu a navrhnout opatření včetně aplikace výsledků na konkrétní 

proces. 

V první části diplomové práce se zaměřím na charakteristiku důležitých pojmů 

a postupů souvisejících s problematikou rizik. Teoretická východiska práce jsou důležitým 

pilířem pro správné porozumění problematice rizik a spolu s nimi také normy ISO 31 000 

a ISO 31 010 v nichž jsou uvedeny postupy práce s riziky. 

Ve druhé části se zaměřím na popis vybrané společnosti a analyzuji její současný 

stav. Jak je již uvedeno v cílech práce, následně podrobně popíši vybraný proces, u kterého 

sestavím souhrn potencionálních rizik, která by mohla ovlivnit kvalitu výroby. Následně 

zvolím vhodnou metodu k analýze těchto rizik a na základě jejich ohodnocení navrhnu 

případná opatření k jejich snížení či eliminaci.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V úvodní kapitole diplomové práce se zabývám charakteristikou základních pojmů 

z oblasti managementu rizik. Pro porozumění této problematice je důležitá znalost základů 

rizikologie a také norem ISO 31 000 a ISO 31 010, které jsou akceptovány ČSN (české 

technické normy). Pro provedení analýzy rizik a samotný proces řízení rizik je třeba 

definovat rizikologické pojmy, definici rizika a následně vymezit metody analýzy a techniky 

snižování rizik, které jsou nutné pro samotné provedení analýzy a její následné vyhodnocení. 

1.1 RIZIKOLOGIE 

Rizikologie zahrnuje nauku o riziku a zabývá se uvědomělým a řízeným konáním, 

které směřuje ke zlepšení života osob ve společnosti. Tento pojem definoval ve své literatuře 

Milík Tichý, jehož cílem bylo vytvořit „pojem“ vystihující vědu o rozhodování při nebezpečí 

a riziku. Cílem rizikologie je především směřovat pozornost na očekávané nebo již proběhlé 

události, jevy či děje a substituovat zejména intuitivní rozhodování na rozhodování založené 

právě na systematickém přístupu. Historicky se tento obor vyvíjel od jednoduchých postupů 

až po dnešní systémové a organizované myšlení, jež je potřeba pro řízení mnoha útvarů. 

Analýza, ovládání rizik a rozhodování založené na systematickém přístupu je v dnešní 

společnosti spojeno s celou řadou oborů. Pojem riziko poté vychází zejména z norem 

Managementu rizik ISO 31 000 a ISO 31 010, tedy Principy a směrnice a Techniky 

posuzování rizik. (1) 

Mezi disciplíny, které tvoří a jsou úzce spojeny s rizikologií, můžeme zařadit: 

• Rizikové inženýrství či Inženýrství rizik (Risk engineering) se zaměřuje především 

na technická rizika, tedy jejich analýzu a hodnocení. Tato disciplína zahrnuje 

zejména prvky technické, pravděpodobností, matematické a jiné převážně exaktní 

vědní obory. Jejím hlavním cílem je poskytnout potřebné dokumenty k rozhodování 

o riziku. (1) 

• Management rizika (Risk management) se orientuje převážně na stránku 

ekonomickou, tedy na řízení a organizaci útvarů. Management rizika pracuje 

s výsledky a podněty poskytnuté od rizikového inženýrství, které naopak od 

managementu přebírá podněty a požadavky. Hlavním cílem je tedy ovládat riziko 

takovým způsobem, který vede k minimalizaci nepříznivých dopadů na příjemce 

rizika a současně maximálnímu využití nejistot ve svůj vlastní prospěch. (1) 
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1.1.1 Nebezpečí a scénář nebezpečí 

Nebezpečí lze definovat dle Tichého (1, s.13) jako „reálnou hrozbu poškození 

vyšetřovaného objektu nebo procesu“ nebo dle Janíčka (2, s.68) je nebezpečí pojímáno jako 

„reálná možnost (hrozba), že na určité entitě (rizikové entitě) vznikne negativní událost.“ 

U obou definic je třeba brát v potaz, že se vždy jedná o známé nebezpečí, v opačném případě 

by riziko neexistovalo. Rozlišit můžeme nebezpečí absolutní, které se vyznačuje vždy 

nepříznivou událostí, je-li realizováno nebo nebezpečí relativní, jehož realizace může být 

pro určité osoby událostí příznivou. Jednotlivé způsoby realizace událostí označujeme jako 

scénář nebezpečí, ten se vždy mění v závislosti na čase a je souhrnem okolností 

a skutečností, které realizaci doprovází. (1) 

V závislosti na okolí, rozlišujeme také pozitivní a negativní působení na objekt, který 

se v daném prostředí vyskytuje. Negativní působení jevů je pro objekt zdrojem nebezpečí 

H, avšak objekt sám o sobě může působit jako agresor v určitém prostředí a je tedy vlastním 

zdrojem nebezpečí. (1) 

 

Obr. 1: Pole nebezpečí u objektu a procesu (Zdroj: 1, s.15) 

1.1.2 Riziko 

V historii se pojem riziko objevil teprve v 17. století ve spojení s lodní plavbou. 

Původem tento pojem pochází z italštiny a znamenal v překladu jistá úskalí spojená 

s nutností čelit nepříznivým okolnostem. Teprve později, byl výraz riziko spojen s určitou 

ztrátou a posléze i s hrozbou, respektive nebezpečím vzniku ztráty. Dle normy 

ISO 31 000 (3, s. 11), lze riziko definovat jako: „účinek nejistoty na dosažení cílů“. Existuje 

však mnoho různých definic, které jednotliví autoři vytváří na základě svých preferencí 

upřednostňujících pravděpodobnost vzniku negativního jevu, odchýlení od plánovaného 
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stavu či vzniku nebezpečí hrozby v budoucnu. 

Pojem riziko lze dle jednotlivých autorů definovat různě, např.: 

• Vyjadřuje pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, 

• nejistotu nebo variabilitu možných výsledků, 

• odchýlení od plánovaných výsledků, 

• pravděpodobnost různorodosti výsledků od požadovaných výsledků, 

• nebezpečí negativní odchylky od cíle, 

• nebezpečí mylného rozhodnutí, 

• možnost vzniku ztráty či zisku,  

• využití zranitelnosti systému ze strany specifické hrozby, 

• a další. (3) 

Při výběru vhodné definice rizika se můžeme setkat s kvalitativně dosti odlišnými, 

ale příbuznými pojmy. Je třeba klást důraz na správný výběr týkající se konkrétních odvětví, 

oborů či přímo problematice, na kterou se soustředíme. V neposlední řadě je kladen důraz 

také na jazyk, ve kterém je výraz definován, protože v různých kulturách může být riziko 

přijímáno odlišně. Hodnotu rizika lze definovat také jako:  

„RIZIKO = pravděpodobnost výskytu * dopad rizika“. (1) 

Jak již bylo řečeno, existuje celá řada různých skupin definic, mezi kterými můžeme 

nalézt tzv. technické definice rizika, kterými jsou: 

• Nejistota spojená s výskytem určitých událostí a nejistota vztahující se újmě, 

• nebezpečí vzniku újmy, ať už fyzické, psychické či ekonomické,  

• nebezpečí zvyšující četnost a závažnost ztrát a zdroje takového nebezpečí, 

• kombinace pravděpodobnosti a škody,  

• pravděpodobnost výše ztráty vzniklé nositeli, realizace scénáře nebezpečí a vyjádření 



14 

v příslušných jednotkách. (1) 

Dle Janíčka (2, s.306) lze riziko definovat jako „pravděpodobnost, se kterou se za 

vymezených podmínek doby a intenzity expozice nastane negativní jev s určitým důsledkem“. 

Norma ČSN ISO 12100-1:2004 (2, s.306) uvádí definici rizika jako „kombinaci četností 

nebo pravděpodobností výskytu škody a závažnosti této škody“.  

1.2 MANAGEMENT RIZIK DLE NOREM ČSN 

Do skupiny standardů, vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO 

(International Organization for Standardization) zabývajících se problematikou rizik, patří 

především standard pro Management rizik, tedy ČSN ISO 31000:2009, obsahující Principy 

a směrnice, a dále také standard týkající se systému řízení rizik v organizaci ČSN ISO 

31010:2010, neboli Techniky posuzování rizik. (3), (5) 

ČSN ISO 31000:2009 Management rizik – Principy a směrnice 

Rizika jsou obsažena ve všech činnostech organizace. Organizace se zpravidla snaží 

rizika nejprve identifikovat, analyzovat a následně navrhnout taková opatření, která vedou 

k jejich zmírnění, případné eliminaci. Cílem normy je stanovit takové principy, které 

napomáhají podnikům k zefektivnění managementu rizik a nabádají je k neustálému rozvoji 

a zlepšování jejich celkového rámce. Mezinárodní norma je určena všem organizacím, 

sdružením či jednotlivcům a lze ji využít na neomezené množství typů rizik. (3) 

Dle normy ISO je důležité, aby organizace splňovala níže uvedené zásady pro efektivní 

management rizik. Management rizik tedy:  

• Vytváří a chrání hodnoty, to znamená, že napomáhá k dosažení cílů organizace 

a současně přispívá k vyšší výkonnosti, tedy dbá na vysokou kvalitu výrobků, dobré 

jméno společnosti nebo se zaměřuje na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a mnoho dalších. 

• Je integrální částí všech procesů organizace, nelze tedy říci, že by se jednalo 

o činnost samostatnou, ba naopak je nutné zdůraznit, že management rizik je součástí 

hlavních odpovědností, plánování a procesů v organizaci. 

• Je součástí rozhodování, což vypovídá o jeho důležitosti, jelikož poskytuje pomoc 

osobám odpovědným za rozhodování. 

• Je explicitně zaměřen na nejistoty, na jejich vznik, povahu a způsob orientace. 
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• Je systematický, strukturovaný a včasný, tedy napomáhá k získání spolehlivých, 

porovnatelných a pevných výsledků, díky kladenému důrazu na účinnost, současně 

také management rizik vychází z nejlépe dostupných informací, tedy zkušeností, 

či údajů z minulého období, které přispívají k získání konzistentních výsledků. 

• Management rizik je transparentní a kompletní, to znamená, že aby zůstal vhodný 

a aktuální, je třeba včas zapojit osoby odpovědné za rozhodování na všech úrovních, 

současně je nutné také vhodně zapojit zainteresované strany, které díky tomu získají 

řádné zastoupení a jejich názory budou zohledněny. 

• Je dynamický, iterativní a citlivě reagující na změny. V tomto případě je nutné 

zdůraznit, že management rizika napomáhá neustálému zlepšování organizace, 

sleduje a vnímá změny vzniklé jednak působením vnějších a vnitřních událostí, ale 

způsobené také přezkoumáváním, či odhalením nových rizik. (3) 

Samotný proces managementu rizik je nedílnou součástí managementu a je přizpůsoben 

konkrétním postupům podnikání organizace. Primárně je důležitá komunikace 

a konzultace se všemi zúčastněnými stranami vnějšího i vnitřního okolí podniku. Plány je 

třeba zachytit a vypracovat již v raném stádiu a zacílit na oblasti výskytu rizik včetně jejich 

příčin vzniku a zpracování opatření vedoucích k řešení. Samotný proces managementu rizik 

je založen na stanovení kontextu, který vyjadřuje cíle a parametry organizace, jež mají být 

při managementu zohledněny. Jedná se zejména o faktory působící na organizaci z vnějšího 

prostředí, mezi které můžeme zahrnout vztahy s vnějšími zainteresovanými stranami, 

konkurenční prostředí či trendy, které značně ovlivňují cíle organizace. Dále je třeba klást 

důraz na působení vnitřního prostředí organizace, přičemž vnitřní kontext může obsahovat 

cíle, strategie, vztahy, informační systémy či normy. V tomto případě je velmi důležité, aby 

management rizik byl v souladu s vnitřním kontextem organizace, současně je také třeba 

zdůraznit samotný kontext procesu managementu rizik, který je měněn na základě potřeb 

organizace a je podstatné věnovat pozornost těmto faktorům. (3) 

Norma dále poskytuje návody a postupy pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik, tedy 

komplexní proces posuzování rizik. 

Identifikace rizik 

Identifikace rizik je primárním krokem vedoucím k zachycení zdrojů jednotlivých 

rizik a jejich příčin či následků. Účelem je sestavit soupis rizik, která by mohla v budoucnu 

zamezit dosažení cílů organizace. Tato identifikace je však velmi složitá a nebezpečná, 
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protože nejsou-li nějaká rizika identifikována již v tomto stádiu, nebudou zařazena dále do 

analýzy. Organizace se musí zaměřit na získání správných informací, na základě, nichž 

reálně identifikuje rizika a následně zvolí vhodné techniky a nástroje pro dosažení svých 

cílů. (3) 

Analýza rizik 

Navazující částí na identifikaci je analýzy rizik, jejímž úkolem je správně ohodnotit 

a porozumět rizikům a následně provést taková rozhodnutí, která povedou k jejich ošetření. 

Záměrem analýzy je zvážení a identifikování faktorů, které nějakým způsobem ovlivňují 

následky, ať už kladné či záporné, působící na dosažení cílů. Důležité je stanovení úrovně 

rizik, která působí na činnost organizace a předání těchto informací osobám odpovědným za 

rozhodnutí. V závislosti na okolnostech může být analýza kvalitativní, semikvantitativní či 

kvantitativní, případně provedena do takové hloubky, kterou daná organizace uzná za 

vhodné, přičemž následky mohou být vyjádřeny např. pomocí hmotných či nehmotných 

dopadů. (3) 

Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik je založeno na výstupech z analýzy rizik a má primárně napomáhat 

při rozhodování, která rizika je třeba ošetřit a s jakou prioritou. V závislosti na již 

zavedených opatřeních pro zmírnění, případnou eliminaci rizik, záleží na organizaci, jaký 

přístup pro ošetření rizik zvolí. (3) 

Ošetření rizik 

Následujícím krokem procesu managementu rizik je zvolení jedné či více variant pro 

modifikaci rizik a její zavedení. 

Dle normy ČSN ISO 31000:2009 (3, s. 32) „ošetření rizik zahrnuje cyklický proces:  

• Posuzování ošetření rizika, 

• rozhodování, zda úroveň zbytkového rizika je tolerována, 

• pokud tolerována není, vygenerování nového ošetření, 

• vyhodnocování efektivnosti ošetření.“ 

Při výběru vhodných opatření k ošetření rizik je třeba brát v úvahu náklady na 

implementaci a případné přínosy, které tato změna přinese. Je důležité přijmout takový 

kompromis, který bude pro organizaci i nejbližší zainteresované strany nejpřijatelnější. 
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Monitorování a přezkoumávání rizik 

Monitorování a přezkoumávání jsou poslední plánovanou částí procesu 

managementu rizik a mají zajišťovat kontrolu a dohled nad již zavedenými opatřeními, 

případně analyzovat nové změny a možný vznik prozatím neidentifikovaných rizik. (3) 

 

Obr. 2: Proces managementu rizik (Zdroj: Zpracováno dle 3) 

Management rizika dle Hnilici a Fotra (6) uvádí, že na základě podkladů 

k výsledkům analýzy rizika viz. Kapitola 1.6. Analýza rizik, je třeba v podniku posuzovat 

a realizovat projekty s přijatelným rizikem, kdy dochází k tzv. retenci neboli zadržení rizika 

a je akceptována případná ztráta. V opačném případě nepřijatelné riziko je třeba odstranit či 

eliminovat a podnik realizuje strategii, kterou se lze vyhnout riziku a s tím je spojené 

snížením rizika (eliminace, prevence, snižování dopadů nebo transfer rizika na jiný subjekt). 

Příklady způsobů snižování rizika jsou uvedeny níže v kapitole 1.7. Metody snižování rizika.  

1.3 POSTOJE K RIZIKŮM 

Důležitou součástí řízení rizik je přístup, tedy reakce osob na vznik případných 

nebezpečí, kterým jsou vystaveni ve standardních či ohrožujících situacích, způsoby jejich 

rozhodování a tolerance. Jelikož nežádoucí události jsou ovlivňovány působením náhodných 

faktorů, lze jejich náhodnost vnímat i zpracovávat různými způsoby. Ze strany 
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rozhodovatele lze postoje k rizikům rozlišit do tří kategorií, kterými jsou averze, sklon či 

neutrální postoj k rizikům. (6), (7) 

• Averze k riziku je volba méně rizikového projektu, před značně rizikovým. Manažer 

má stanoven stejný cíl dosažení výsledků, nicméně snaha vyhnutí se riziku může vést 

k potencionálně menším výnosům, které jsou akceptovány. 

• Sklon k riziku mají rozhodovatelé, kteří vyhledávají značně rizikové projekty 

s cílem dosažení co nejlepších výsledků. Ochota podstoupit vyšší riziko s vidinou 

výnosnějšího a ziskovějšího projektu s sebou však nese riziko vzniku negativních 

výsledků.  

• Situace neutrálního postoje vede k rozhodování mezi značně rizikovým a málo 

rizikovým projektem na stejné úrovni. (6), (1)  

Přístup k rizikům je dán především zkušenostmi a osobním přístupem rozhodovatele 

(manažera), který na základě zkušeností z minulosti, buďto rizika potlačuje, tedy zaujímá 

postoj k averzi, nebo riskuje a přiklání se k rizikovějším projektům. Dle Kruliše (7) se dále 

můžeme setkat s těmito nebezpečnými postoji: 

• Fatalismus – postoj k riziku je dán přesvědčením, že vše, co se děje, je ovlivněno 

osudem („nedá se nic dělat“). 

• Bagatelizace – přístup, kdy rozhodovatel riziko podceňuje, až zlehčuje, snaží se snižovat 

jeho význam. 

• Mezi další příklady můžeme zahrnout: Ignorování rizika a jeho popírání, lehkomyslné 

přijímání rizika (hazardování), naivní řízení rizik (intuitivní, nahodilé, přeceňování rizik) 

a strach z rizika atd. 

1.4 KLASIFIKACE RIZIKA 

Skutečností je, že v dnešní společnosti stále nedokážeme uspořádat rizika v nějakém 

univerzálním systému do tříd a kategorií, dokážeme je pouze seskupit v rámci organizace 

nebo jakéhosi konkrétního oboru činností. Základem kategorizace rizik ve společnosti jsou 

rozdíly mezi příčinami neúspěchu podnikání, vznikem ztráty či úpadkem podniku a dopady, 

které tento nezdar přináší. Zdroje rizika mohou být členěny například jako dynamické či 

statické, čisté nebo spekulativní či celkové nebo dílčí. Klasifikace rizik klade důraz také na 

rizika spojená s běžnou činností firmy, konkrétně tedy definuje rizika výrobní, tržní, 

technická, ekonomická či finanční. Důležité je však podotknout, že některá rizika týkající se 

například situace ve světě nebo politických či hospodářských opatření státu není možné 
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ovlivnit, řadíme je tedy mezi neovlivnitelná rizika, na druhé straně se setkáváme také 

s nebezpečím, které je možné snižovat či částečně ovlivnit, to nazýváme ovlivnitelné 

riziko. (8), (4), (1) 

Dle Smejkala a Raise (4) lze rizika klasifikovat následovně:  

Finanční a nefinanční riziko 

Pod pojmem finanční a nefinanční riziko si můžeme představit nespočet situací, ve 

kterých působí nepříznivé okolnosti či hrozby, které mohou, ale nemusí zahrnovat finanční 

ztrátu. Jedná se tedy o primární vztah mezi subjektem (jednotlivcem nebo organizací) 

a očekávanými příjmy, jež mohou být ztraceny. 

Finanční riziko je ovlivňováno zpravidla třemi faktory zahrnujícími: 

• Subjekt, který je ovlivněn působením jisté události, v jejímž důsledku mu 

může vzniknout ztráta. 

• Snížení hodnoty aktiv nebo příjmů, podléhající ztrátě. 

• Nebezpečím či hrozbou, které může zapříčinit vznik ztráty. 

Statické a dynamické riziko 

Druhou významnou klasifikací je členění rizika na dynamické a statické. Dynamická 

rizika jsou ovlivněna zejména změnou v podniku a jeho vnějším okolí. Mezi faktory 

ovlivňující převážně vnější prostředí firmy můžeme zařadit jednak působení konkurence 

a spotřebitelů, ale také vliv činitelů politických, ekonomických apod. Statická rizika na 

rozdíl od dynamických nepřináší podniku žádný přínos a ztráty z těchto rizik jsou způsobeny 

především v důsledku selhání lidského faktoru nebo v souvislosti s přírodním nebezpečím. 

Tato rizika je možné na základě určitého stupně předvídatelnosti pojistit a tím snížit 

pravděpodobnost vzniku ztráty. 

Čisté a spekulativní riziko 

Spekulativní riziko je rizikem, kdy při určité situaci vzniká možnost zisku nebo 

ztráty. Mezi základní příklady je možné zařadit podnikání či hazardní hru, během niž 

podnikatel nebo hráč investují určité jmění na konkrétní činnost a věří, že jejich zisk bude 

alespoň tak vysoký jako investice původní, ta však může být ztracena. Opakem 

spekulativního rizika je čisté riziko, které vzniká v situacích, kde je pouze možnost vzniku 

ztráty nebo žádné ztráty, tedy nulového zisku. 
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Klasifikaci rizik lze také dle Merna a Al-Thaniho (9) soustředit přímo na projekt. 

V tomto případě můžeme mezi typická rizika zařadit například: 

Globální rizika 

Globální rizika zahrnují převážně rizika politická, právní, environmentální či 

obchodní a jsou ovlivněna převážně vnějším prostředím podniku a zdroji, které leží v tomto 

okolí. Tato rizika jsou částečně předvídatelná, avšak není možné vždy zařídit jejich kontrolu. 

Elementární rizika 

Mezi hlavní elementární rizika můžeme zařadit převážně rizika výrobní, finanční, 

provozní či stavební, která jsou považována za kontrolovatelná a souvisí přímo 

s jednotlivými fázemi projektu. 

Dynamická rizika 

Dynamická rizika jsou zaměřena na maximalizaci příležitostí a jsou součástí každého 

manažerského rozhodnutí. Jedná se o dosažení jak potencionálního zisku, tak ztráty spojené 

s projektem. 

Organizační rizika 

Efektivní řízení rizik v organizaci je spojeno se správnou komunikací a kontrolou, 

závislou především na odpovědnosti jednotlivých členů týmu případně oddělení. 

Zákaznická rizika 

Vznik rizika se zaměřením na zákazníka je způsobeno určitou mírou zranitelnosti, 

které klient vytváří například odstoupením, od již smluveného obchodu či přechodu 

zákazníka ke konkurenci.  

U subjektů (podniků) a procesů se setkáváme s neomezeným množstvím rizik, proto 

zde musím zmínit také členění na rizika hmotná, tedy měřitelná a takzvaná psychologická, 

tedy nehmotná rizika. Dále se často setkáváme s riziky systematickými, které se týkají 

několika projektů současně a v opačném případě nesystematickými, vztahujícími se pouze 

na jeden projekt. (1) 

1.5 ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik je považována za základní proces managementu rizik vedoucí ke 

snižování rizik, a současně také za základní prvek rizikového inženýrství. Jedná se o velmi 
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rozsáhlou a složitou problematiku, kterou lze chápat jako proces definování hrozeb, 

pravděpodobností souvisejících s jejich výskytem, dále pak stanovení rizik, tedy dopadu 

hrozby na aktiva a určení jejich závažností. (8)  

Analýza rizik obvykle zahrnuje: 

• Identifikaci rizik – Jedná se o vymezení a popis všech aktiv, které daný 

subjekt vlastní a jeho charakteristiku. 

• Stanovení hodnoty aktiv – Pro subjekt je důležité určit hodnotu a význam 

aktiv, které na něj působí a současně zvolit výši dopadu možné ztráty či 

změny na existenci případně chování podniku. 

• Identifikaci hrozeb a slabin – Negativní působení činností či událostí může 

vést k ovlivnění aktiv subjektu nebo určení jeho slabých míst, na která je třeba 

zaměřit pozornost z důvodu možnosti vzniku rizik. 

• Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – Každý subjekt by měl 

v rámci procesu analýzy rizik určit pravděpodobnost, s jakou může daná 

hrozba nastat a její případné ovlivnění, tedy zranitelnost subjektu vůči této 

slabině. (8) 

1.5.1 Základní pojmy 

Analýza rizik používá několik základních pojmů, které je třeba definovat pro 

porozumění tomuto procesu. Mezi zásadní termíny lze zařadit: 

Aktivum 

 Aktivem rozumíme vše, co má pro podnik nějakou hodnotu, která může být 

ovlivněna vlivem působení hrozby. Lze rozlišovat aktiva hmotná, mezi která je možné 

zařadit například nemovitosti, peníze, případně celý subjekt a nehmotná, mezi něž patří 

nejrůznější informace, autorská práva či kvalita pracovníků. Primární charakteristikou aktiva 

je jeho hodnota, tedy jak daná osoba nebo subjekt aktivum vnímají a ohodnotí (pořizovacími 

náklady, důležitostí, či jinými specifickými hledisky). (8), (4) 

Hrozba 

Hrozbou rozumíme síly, události či aktivity působící nežádoucím vlivem na subjekt 

s možností způsobit škodu. Jedná se například o přírodní katastrofu nebo krádež informací 

apod. Hrozba, která svým vlivem zapříčiní škodu, je charakterizována úrovní, kterou je 

možné hodnotit podle nebezpečnosti, přístupu či motivace. (8) 
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Zranitelnost 

Za zranitelnost je možné považovat situaci, kde dochází k přímému střetu aktiva 

s hrozbou. Jedná se tedy o nedostatek či slabinu aktiva, která je využita pro působení 

nežádoucího vlivu. Existuje zde opět charakteristika úrovně zranitelnosti, která je závislá na 

citlivosti a kritičnosti oslabení subjektu. (8) 

Protiopatření 

Protiopatřením může být proces, postup či nějaký prostředek, který slouží k zmírnění 

či eliminaci hrozby. Cílem je předejít škodě nebo zmírnit její následky a z tohoto důvodu je 

protiopatření charakterizováno efektivitou a náklady. (8) 

Riziko 

Jak již bylo zmíněno výše, riziko vzniká při vzájemné interakci mezi hrozbou 

a aktivem. Jeho zmírnění je možné pouze pomocí zavedení protiopatření, v jehož důsledku 

může zůstat tak malé riziko (jeho velikost je stanovena pomocí referenční úrovně), které je 

pro subjekt přijatelné, a to nazýváme zbytkovým rizikem. (8), (4) 

1.5.2 Vztahy v analýze rizik 

Za velmi významné je považováno porozumění a pochopení vztahů v analýze rizik, 

nutné k jejímu úspěšnému provedení. Níže uvedené schéma znázorňuje souvislosti 

a základní vztahy, které během analýzy probíhají. (8), (4)  

Důležitou roli zde hraje aktivum, které motivuje svou hodnotou osobu k aktivaci 

hrozby. Aktivum se zároveň vyznačuje určitou zranitelností, která je však částečně chráněna 

protiopatřením, které také současně detekuje hrozby, případně zmírňuje či zcela odstraňuje 

jejich působení. Cílem hrozby je získat přístup k aktivu, kdy buďto hrozba využívá oslabení 

aktiva, překonává protiopatření a způsobí na něm škodu, nebo působí přímo. (4) 
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Obr. 3:Vztahy v analýze rizik (Zdroj: Zpracováno dle 4) 

Následující model naopak zachycuje vztahy při řízení rizik, kde jsou názorně 

zobrazeny jednotlivé činnosti ve vztahu k riziku počínaje požadavky na ochranu a 

ochrannými prostředky, které chrání aktiva před hrozbami, jež využívají jejich zranitelnost. 

 

Obr. 4: Vztahy při řízení rizik (Zdroj: Zpracováno dle 4) 
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1.5.3 Činnost analýzy rizik 

               Identifikace rizikových faktorů je jedním z nejnáročnějších stádií managementu 

rizika. Pro identifikaci jsou velmi důležité zkušenosti, znalosti a týmová spolupráce. 

Vymezením rizikových faktorů můžeme pozitivně i negativně ovlivnit chod podniku. Mezi 

základní nástroje identifikace patří kontrolní seznamy, kauzální analýzy, kognitivní 

mapování či týmové diskuze (brainstorming) a výstupem by měl být soupis všech rizikových 

faktorů. (6) 

             Významnost rizikových faktorů lze stanovit buďto prostřednictvím analýzy 

citlivosti nebo pomocí expertního hodnocení. Citlivostní analýza je proveditelná 

u kvantifikovatelných rizik, kdy na základě zjišťování transformací určitých finančních 

měřítek lze modelovat zaručené faktory rizika. V případě expertního hodnocení je 

významnost rizika vyjádřena pomocí matice rizika, v níž je zohledňována pravděpodobnost 

výskytu i intenzita vlivu jednotlivých faktorů. (6) 

1.5.4 Postupy analýzy rizik 

Co se týká analýzy rizik, je velmi důležité zmínit, že riziko se zpravidla vyskytuje 

spíše v kombinaci s jinými riziky, nikoliv tedy izolovaně, představuje tím pádem velkou 

hrozbu pro daný subjekt. Kvůli početnému množství rizik je snahou podniku stanovit klíčové 

priority dopadu a pravděpodobnosti výskytu rizik a současně identifikovat nejrizikovějších 

oblastí. (4), (6) 

Postup analýzy rizik, tedy posloupnost činností je následující:  

• Stanovení hranice analýzy rizik – to znamená určení primárních činností, tedy 

aktiv, která budou do analýzy zahrnuta a jsou součástí procesů, pomocí nichž 

management dosahuje svých cílů a záměrů; 

• identifikace aktiv – vytvoření seznamu aktiv působících ve stanovené hranici, 

včetně jejich umístění; 

• stanovení hodnoty a seskupování aktiv – hodnota aktiva je posuzována a stanovena 

na základě rozsáhlosti škody, která vzniká v důsledku zničení nebo ztráty aktiva.  

Následně dochází k diferenciaci aktiv na snadno nahraditelná a jedinečná aktiva, ta 

jsou poté seskupena do charakteristických skupin dle jednotlivých hledisek; 

• identifikace hrozeb – analýza rizik bere v úvahu právě ty hrozby, které by mohly 

způsobit škodu alespoň na jednom či více aktivech subjektu. Na základě vlastních 
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zkušeností nebo průzkumů, je sestaven seznam hrozeb, který je možné vytvořit 

pomocí použití některých z metod, jako je např. brainstorming; 

• analýza hrozeb a zranitelností – hodnocení hrozeb se provádí ve vztahu ke 

každému aktivu (skupině aktiv). U konkrétního aktiva, které je ohroženo příslušnou 

hrozbou, je stanovena úroveň hrozby a také míra zranitelnosti aktiva. Výsledkem této 

analýzy je soupis dvojic „hrozba – aktivum“ s určenou hodnotou úrovně 

a zranitelnosti; 

• pravděpodobnost jevu – jev, který zkoumáme, je dán působením podmínek dané 

situace a často je velmi složité určit, zda opravdu nastane. Z tohoto důvodu je 

důležité určit interval pravděpodobnosti, aby bylo zřetelné, že analyzujeme správné 

jevy; 

• měření rizika – měření rizika může být prováděno různými způsoby, z tohoto 

důvodu je velmi důležité riziko správně charakterizovat. Právě díky znalosti 

charakteru rizika je poté možné zvolit vhodný způsob měření. První metodou je 

měření dle číselné charakteristiky rizika, kdy dochází ke stanovení jeho velikosti 

vzhledem k jistému kritériu kvantitativní povahy. Důležitá je zde znalost rozdělení 

pravděpodobnosti. V opačném případě, pokud není možnost ohodnotit riziko 

kvantitativně, lze použít metodu kvalitativní, kdy dochází ke slovnímu popisu na 

základě verbálních charakteristik. (4), (6), (8), (10) 

1.6 METODY PRO STANOVENÍ RIZIK 

V následující kapitole jsou uvedeny nejpoužívanější a nejznámější metody pro řízení 

rizik. Jednotlivé vlastnosti volby nástrojů posuzování rizik jsou uvedeny níže v Tab. 1. 

Brainstorming 

Brainstorming neboli skupinová diskuze slouží k podpoře a stimulaci lidské 

představivosti a myšlenek s cílem identifikovat co nejvíce rizik a nebezpečí, které je třeba 

ošetřit. Účastníci jsou převážně osoby, které mají určité znalosti a zkušenosti s posuzovanou 

organizací, systémem a s procesy, které v podniku probíhají. Brainstorming se zpravidla 

používá ve vztahu s ostatními metodami posuzování rizik a je formován pomocí technik, je 

však možné jej také používat volně, kdy cílem je povzbudit představivost účastníků, díky 

které jsou definovány problémy při identifikaci rizik např. nových technologií nebo postupů, 

pro nichž neexistují data. Skupinová konverzace se dělí na formální a neformální, kdy 

u formálních sezení, jež slouží ke konkrétnímu účelu, je předem známo složení účastníků 
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a je definován cíl, kterého chce organizace dosáhnout, u neformálního brainstormingu tyto 

podmínky neplatí. Za silnou stránku této metody tedy můžeme považovat: podporu 

představivosti účastníků, zlepšení komunikace se zainteresovanými stranami, rychlost 

a snadná realizace diskuze. (5)  

Technika Delphi (Delphi technique – Metoda účelových interview) 

 Kvalitativní analýza rizika je nejčastěji prováděna prostřednictvím metody Delphi, 

kde dominuje skupina expertů, kteří řídí spojení s vybranými účastníky z daného subjektu. 

Tato metoda je založena na formě brainstormingu, avšak v tomto případě jsou odborníci 

oslovováni prostřednictvím dotazníku, který je anonymní a osoby se během zpracování 

nesetkají. Cílem metody je dosáhnout konsenzu názorů mezi účastníky. Po zodpovězení 

otázek proto probíhá analýza odpovědí, ty jsou zpět zasílány odborníkům, a následně na 

základě diskuze a reakcí postupně dochází k požadované shodě. Silnou stránkou této metody 

je především: anonymita, rovnocenné hodnocení, účastníci nejsou nuceni k testování dorazit 

na jedno místo. (5), (4) 

Kontrolní seznam (Check – list) 

 Kontrolní seznamy jsou zpracovány na základě zkušeností či již identifikovaných 

rizik nebo poruch, které v minulosti proběhly. Jedná se o systematickou kontrolu plnění 

předpokladů a opatření a slouží zejména k identifikaci stávajících nebezpečí a ke kontrole 

řízení rizik. Během analýzy rizik je třeba dodržet základní kroky, tedy nejprve stanovit 

rozsah činností, které budou spravovány. Z tohoto důvodu je třeba vytvořit vhodný kontrolní 

seznam či využít některý z již existujících seznamů. Jednotlivé položky seznamu je 

u individuálních procesů a činností třeba přezkoumat, zda jsou stále aktuální a jejich význam 

ohodnotit. Výhodou této metody je možnost využití seznamu ze strany neodborníka a dozor 

nad obecnými problémy, které bývají často opomíjeny. (11), (5) 

HAZOP (Hazard and Operability Studies) 

Metoda HAZOP slouží k identifikaci a snižování rizika, tedy studii nebezpečí 

a provozuschopnosti produktů, procesů a systémů v organizaci. Jedná se o velmi podobnou 

metodu technice FMEA, kde probíhá analýza založená na zjišťování odchylek a negativních 

výsledků od předem stanovených cílů. Pro provedení analýzy HAZOP je velmi důležitá 

aktuálnost dat, ať již o systému, procesech či postupu, kdy cílem je vypracovat „návrh“ 

a zjistit odchylky vyskytující se od plánovaného fungování a možné příčiny vzniku 

nežádoucího stavu. Jedná se o kvalitativní metodu, kde pomocí použití „vodících“ slov 
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v sestaveném týmu dochází k identifikaci potencionálního problému. Silnými stránkami této 

metody jsou: systematičnost, ošetření rizika, aplikovatelnost, písemný záznam. (12), (7), (5) 

What – If Analysis (Analýza „co se stane, když?“) 

 Analýza What – If se v současnosti používá zejména v souvislosti zkoumání 

následků změn, které v organizacích, procesech či postupech nastanou a jsou spojeny 

s určitým rizikem. Jedná se o systematickou metodu, která v minulosti sloužila jako 

zjednodušená varianta studie HAZOP. Během analýzy What – If dochází ke stimulaci 

myšlenek účastníků pomocí frází „co se stane, když?“ a následné identifikaci rizik. Cílem je 

zjistit, jak jsou procesy či postupy ovlivněny odchylkami, které mohou nastat od 

standardních operací. Aby mohla být analýza provedena, je třeba nejprve důkladně 

identifikovat systém nebo změnu. Klíčové prvky jsou následně zprostředkovány 

prostřednictvím facilitátora. Klíčovou součástí je také odpornost účastníků, kteří jsou pečlivě 

vybíráni. Silnými stránkami této techniky jsou zejména: široký rozsah, rychlost, výstižnost, 

odpovědnost, zjistitelnost odchylek. (5), (7), (11)  

Analýza stromu poruchových stavů (FTA – Fault tree analysis) 

 Součástí expertních metod je také Analýza stromu poruchových stavů, kdy na 

základě grafického znázornění vrcholové události jsou rozčleněny dílčí příčiny, které by 

mohly vést k významné poruše. Způsoby poškození jsou individuálně identifikovány a jsou 

jim přiřazeny pravděpodobnosti. FTA je disciplinovaná, systematická a značně flexibilní. 

Přináší snadné pochopení a logický sled jednotlivých událostí. (5), (1) 

Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analysis) 

 Analýza stromu událostí slouží ke kvalitativnímu i kvantitativnímu hodnocení rizik. 

Jedná se o větvení hlavní, tedy iniciační události a scénářů, které po této události následují. 

Nejčastěji je metoda používána pro modelování poruch, jež mohou subjektu způsobit ztrátu 

nebo snížit zisk. Hlavní událost je větvena na příčinné události, které jsou ohodnoceny 

pravděpodobností. Výstupem stromové analýzy je charakteristika problémů, možná 

doporučení na snížení rizik a ohodnocení efektivnosti iniciační události. Za účinnou stránku 

této metody lze považovat: grafické znázornění sledu událostí, analýzu hlavní události. (5) 
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Ishikawův diagram 

 Analýza příčin a důsledků neboli Ishikawův diagram, který bývá nazývaný jako 

diagram rybí kosti, slouží k identifikaci scénářů a příčin, které mohou nastat při řízení 

projektů. Jedná se o grafické znázornění v diagramu tzv. „rybí kost“, kde jednotlivé kosti 

představují hlavní kategorie nebo oblasti, v nichž se mohou vyskytnout problémy a vedlejší 

kosti (větve), které znázorňují konkrétní možné příčiny problému. Jedná se o metodu 

podporující skupinové techniky, tedy brainstorming. (5), (1) 

FMEA – Analýza způsobů a důsledků poruch (Failure Modes and Effects Analysis) 

 Nejrozšířenější technikou snižování rizika expertní analýzy je FMEA, tedy analýza 

způsobů a důsledků poruch, která se zaměřuje na možné vady, jež se mohou projevit 

u předběžného plánování či odhadování vlivů na procesy. Je prováděna v počátcích 

vývojové etapy s cílem zachytit poruchu co nejdříve a eliminovat nebo snížit její působení. 

(14), (1) 

Postup analýzy FMEA dle ISO 60 812 (13, s.11), se skládá z následujících čtyř hlavních 

etap: 

a) „Stanovení základních pravidel provádění analýzy FMEA a plánování a vypracování 

harmonogramu, aby bylo zjištěno, že je k provedení analýzy k dispozici dostatečná 

doba a odborná kvalifikace; 

b) provedení analýzy FMEA s použitím vhodného pracovního listu či jiných prostředků, 

jako jsou logické diagramy nebo stromy poruchových stavů; 

c) shrnutí a vypracování zprávy o analýze, která bude obsahovat závěry a příslušná 

doporučení; 

d) aktualizace analýzy FMEA, jakmile pokročí vývojové činnosti.“ 

Techniku FMEA je možné dále rozlišovat na návrhovou, procesní a systémovou FMEU. 

RIPRAN  

 Jednou z dalších mnoha metod pro stanovení rizik projektů je analýza RIPRAN 

(z angl. RIsk, PRoject ANalysis). Nejčastěji je používána u větších projektů, kde jsou jasně 

definovány vstupy, průběh procesu i výstupy. Převážně se s metodou RIPRAN dostanou do 

styku projektoví manažeři, případně osoby, které mají základní znalosti z oblasti rizikového 

inženýrství. Tento postup lze rozdělit do následujících fází, které na sebe vzájemně navazují: 

a.) Příprava analýzy rizika, 
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b.) identifikace rizika, 

c.) kvantifikace rizika, 

d.) odezva na riziko, 

e.) celkové zhodnocení rizika. (15) 

V prvotní části přípravy analýzy rizik je třeba zajistit všechny potřebné podklady, 

sestavit tým a navrhnout časový plán posloupnosti projektu. Následně dochází ke kontrole 

kompletnosti projektu a vytvoření seznamu, resp. tabulky, kde jsou popsány hrozby 

a scénáře vzniku nebezpečí. Do této tabulky jsou doplněny údaje týkající se 

pravděpodobnosti scénářů, hodnoty škod a rizika, tedy jejich kvantifikace. Čtvrtým krokem, 

je snižování rizika, kde na základě připravených opatření je cílem snížit riziko na únosnou 

úroveň. Závěrečnou fází je celkové zhodnocení rizika a vyhodnocení rizikovosti celého 

projektu, kde výstupem je závěrečná zpráva opatřená datem ukončení analýzy. (15)
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Tab. 1: Vlastnosti volby nástrojů posuzování rizik (Zdroj: Zpracováno dle 5) 

 

Zdroje a 

způsobilost

Povaha a 

stupeň 

nejistoty

Složitost

Kontrolní 

seznamy

Jednoduchá forma identi fikace rizik. Technika, která  poskytuje seznam typických nejis tot, 

které je třeba zohlednit. Uživatelé odkazují na  dříve vypracovaný seznam,kódy nebo normy.
Nízká Nízká Nízká NE

Strukturovaný 

rozhovor a 

bainstorming

Způsob sbíráni  obsáhlé řady nápadů a  hodnoceni  utříděné týmem. Bra instorming může být 

s timulován výzvami  nebo technikami  rozhovoru jeden proti  jednomu a  jeden proti  mnoha.
Nízká Nízká Nízká NE

Technika Delphi
Způsob kombinováni  názorů odborníků, které mohou podpoři t zdroj a  ovl ivni t identi fikaci , 

pravděpodobnost a  odhad nás ledků odhadu a  hodnoceni  ri zik. Je to technika  za ložená na  

spolupráci  s  cílem vytvoři t konsenzus  mezi  odborníky.

Střední Střední Střední NE

SWIFT- 

Strukturované 

"Co se 

stane,když?"

Systém, pomoci  kterého je pracovní skupina vyzývána k identi fikaci  ri zik. Obyčejně se 

používá  v rámci  doprovodného semináře. Obyčejně navazuje na  analýzu rizik a  techniku 

hodnocení.

Střední Střední Jakákoliv NE

Analýza stromu 

poruchových 

stavů

Technika, která  začíná  od nežádoucí události  (vrcholové události ) a  určuje všechny způsoby, 

jak by mohla  nastat. Tyto způsoby jsou znázorněny graficky v logickém diagramu v podobě 

s tromu. Jakmi le je vypracován s trom poruchových s tavů, mají se zohlednit způsoby omezení 

nebo el iminace potenciá lních příčin/zdrojů.

Vysoká Vysoká Střední ANO

Analýza stromu 

událostí

Použi tí induktivních logických úvah s  cílem převést pravděpodobnosti  různých iniciačních 

událostí na  možné výs ledky.
Střední Střední Střední ANO

Analýza příčin a 

důsledků

Důs ledek může mít řadu přispíva jících faktorů, které mohou být seskupeny do různých 

kategori í. Přispíva jící faktory jsou často identi fikovány pomocí bra instormingu a  jsou 

znázorněny ve s truktuře s tromu nebo v diagramu typu rybí kost.

Nízká Nízká Střední NE

FMEA

FMEA (Fa i lure Mode and Effect Analys is - Analýza  způsobů a  důs ledků poruch) je technika, 

při  které se identi fikují způsoby a  mechanismy poruch, a  jejich důs ledky. Exis tuje někol ik 

typů analýzy FMEA: FMEA návrhu (nebo FMEA produktu}, která  se používá  pro součásti  a  

produkty, FMEA systému, která  se používá  pro systémy, procesní FMEA  procesu, která  se 

používá  pro procesy výroby a  montáže, FMEA s lužby a  FMEA softwaru.

Střední Střední Střední ANO

HAZOP
Obecný proces  identi fikace rizik s  cílem urči t možné odchylky od očekávané nebo 

zamýš lené funkčnosti . Používá  se v něm systém za ložený na  vodicích s lovech.  Jsou 

posuzovány kri tičnosti  odchylek.

Střední Vysoká Vysoká NE

ANALÝZA SCÉNÁŘE

ANALÝZA FUNKCE

Významnost ovlivňujících faktorů

Typ techniky 

posuzování rizik
Popis

Může 

poskytnout 

kvantitativní 

výstup

VYHLEDÁVACÍ METODY

PODPŮRNÉ METODY
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1.7 METODY SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 

Retence rizika 

Nejúčinnější a nejpoužívanější metodou snižování rizika je retence neboli postoupení 

rizika, kdy podnik čelí velkému množství rizik, která je třeba eliminovat. Postoupení rizika 

může být vědomé či nevědomé. Vědomou retencí se rozumí postoupení rizika, které je 

identifikováno, ale nejsou učiněna žádná opatření pro jeho snížení, případnou eliminaci 

(např. redukce, transfer). V opačném případě se jedná o nevědomou retenci, kdy podnik, 

aniž by o riziku věděl, jej nevědomě potlačuje a tím může vzniknout ztráta. Co se týká 

dalšího členění, dělíme retenci na dobrovolnou a nedobrovolnou, kdy u dobrovolného 

postoupení dochází k přijetí rizika i s následky z důvodu neexistence účinného nástroje pro 

jeho snížení. U nedobrovolné retence dochází nejčastěji k nemožnosti se riziku vyhnout nebo 

jej transferovat na jiný subjekt, a proto riziko musí podnik přijmout. 

Každý podnik musí být schopen se rozhodnout, která rizika je schopen unést, tedy 

přijmout a která je naopak třeba redukovat nebo se jim vyhnout. (4) 

Redukce rizika 

Redukce rizika je jednou z další metod snižování rizika, kde na základě účinných, 

včasných, přijatelných a efektivních opatření je možné dosáhnout snížení nebo případné 

eliminaci rizika. Dle normy ČSN ISO/IEC 27005 je třeba zohlednit také různá omezení při 

volbě opatření a jejich následnému zavádění. Metody snižování rizika lze dělit do dvou 

skupin: 

• Metody odstraňující příčiny vzniku rizika, 

• metody snižující nepříznivé důsledky rizika. (10) 

Cílem metody odstraňující příčiny vzniku rizika je snaha zcela eliminovat či alespoň 

částečně redukovat rizika. Do této skupiny patří zejména přesun rizika na jiný subjekt nebo 

vertikální integrace, kdy podnik rozšiřuje např., svůj výrobní program. Druhou skupinou 

metod je redukce rizika, kde snahou podniku je snížit nepříznivý vliv působících rizik 

například pomocí diverzifikace nebo sjednáním pojištění. (10) 

Transfer rizika 

Transfer rizika znamená přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty s cílem 

eliminace rizika. Jedná se o defenzivní přístup k riziku, kde mezi způsoby transferu je možné 
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zahrnout například uzavírání dlouhodobých kupních smluv předem za sjednané ceny 

(odběratel eliminuje riziko cenových změn), dále pak termínovanými obchody, jako je např. 

hedging, či leasing nebo odkup pohledávek (faktoring a forfaiting). (10) 

Diverzifikace 

Velké množství podniků volí pro snižování nepříznivých důsledků rizika metodu 

diverzifikace. Jedná se o nejběžnější metodu, kdy se podnik rozhodne rozložit své působení 

do více segmentů, nebo rozšířit svůj výrobních program o další portfolio výrobků. Cílem je 

při klesající poptávce oslovit více potencionálních zákazníků a ztráty kompenzovat nárůstem 

poptávky po nových produktech, tedy pokusit se rozložit riziko na co největší základnu. 

Diverzifikaci je možné dělit na vertikální a horizontální. Vertikální diverzifikace výroby je 

pro podnik velmi výhodná, v případě, že má možnost vyrábět dříve nakupované komponenty 

ve vlastní společnosti, či prodávat výrobky vlastními silami, získává konkurenční výhodu, 

jelikož riziko ztráty dodavatele a odběratele je minimalizováno. V případě horizontální 

diverzifikace dochází k rozšíření výroby o nové produkty, které je firma díky svému know-

how schopná vyrábět. (4), (1) 

Pojištění 

Za nejstarší metodu snižování rizika je považováno pojištění, kdy dochází 

k typickému přenosu rizika ze subjektu na pojišťovnu. Jedná se tedy o směnu rizika značné 

ztráty (škody) za jistotu nižší ztráty (pojistného). Pojištění proti nepříznivé události je pro 

subjekt velmi důležité, protože snižuje do budoucna důsledky rizika nevýhodné situace. 

U této metody je třeba také počítat s určitými nevýhodami, do kterých lze zahrnout 

kupříkladu výdaj spojený s úhradou pojištění nebo smluvní (pojistné) podmínky, kterými je 

možné výši pojistného plnění omezit. Díky pojištění se subjekt může chránit před riziky 

spojenými s mezinárodní přepravou, tedy pojištění zahraničních přeprav, či zahraničních 

operací a dále také před úvěrovými riziky. (10) 

Vyhnutí se riziku 

Mezi další z mnoha přístupů snižování rizika je možné zahrnout také vyhnutí se 

riziku. Tento způsob je však považován spíše za negativní. V situaci, kdy podnik má 

možnost příležitosti, která je spojena s rizikem, raději tuto příležitost odsune a zabývá se 

pouze aktivitami, které jsou téměř bezrizikové. To způsobí nemožnost subjektu růst 

a dosahovat svých cílů, protože nevyužívá příležitosti, které by zvyšovaly výdělek 

i konkurenční výhodu. Na Obr. 3 můžeme vidět procesní řízení rizik, které je zmíněno již 
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v kapitole 1.2. Management rizik dle norem ČSN, avšak nyní rozšířen o způsoby zvládání 

rizik, které byly popisovány v této kapitole. (10)  

 

Obr. 5: Proces řízení rizik (Zdroj: Zpracováno dle 10) 
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2 POPIS SPOLEČNOSTI KORDÁRNA PLUS A.S. 

V druhé části diplomové práce se zabývám analýzou současného stavu společnosti 

KORDÁRNA Plus a.s., která je zpracována na základě teoretických poznatků uvedených 

v teoretických východiscích práce. 

Zaměřuji se zde na představení společnosti, tedy základní údaje o společnosti 

KORDÁRNA Plus a.s., její profil, organizační strukturu a historii. Následně analyzuji 

současnou situaci v podniku a výrobu technických tkanin pro výrobu pneumatik, jejíž 

podklady jsou stěžení pro návrhovou část mojí práce. 

2.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI  

2.1.1 Základní údaje 

Obchodní jméno:    KORDÁRNA Plus a.s. 

Sídlo společnosti:  Velká nad Veličkou 890, 696 74 Velká nad Veličkou, 

Česká republika 

Právní forma:    Akciová společnost 

Registrace (Obchodní rejstřík):  10. prosince 2007 

Spisová značka:    B 5264 vedená u Krajského soudu v Brně 

Základní kapitál:    248 409 200,- Kč 

IČ:      27728711 

Počet zaměstnanců:    cca 650 pracovníků 

Statutární orgán:    Představenstvo (5 členů), Dozorčí rada (6 členů) 

Předmět podnikání:  

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. (16) 

2.1.2 Profil společnosti 

Společnost KORDÁRNA Plus a.s. je jedním z největších evropských výrobců 

technických výstužných tkanin pro výrobu pneumatik a dopravních pásů. Současně je také 

výrobcem polyesterových vláken pro tuto výrobu. Závod je součástí skupiny KORDGROUP 

brněnské investiční společnosti JET Investment. Je situován na okraji jižní Moravy společně 
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se společností KORDPLAST s.r.o., jež je dceřinou společností KORDÁRNA Plus a.s. 

a zabývá se především zpracováním gumárenských směsí, recyklací a úklidovými službami. 

Od roku 2016 se společnost rozrostla o organizační složku ve slovenské Senici, která se 

zabývá výrobou polyesterového vlákna. (17), (18)  

2.1.3 Historie společnosti  

Historie společnosti sahá do roku 1948 v návaznosti na Baťovy závody 

v Otrokovicích, kdy došlo k výstavbě nového závodu ve Velké nad Veličkou, kam byla 

následně roku 1950 převedena výroba kordových tkanin právě z Otrokovic. V padesátých 

letech společnost zaměstnávala přibližně 100 zaměstnanců a produkovala téměř 650 tun 

kordových tkanin. Jednalo se o velmi úspěšné období s vysokým meziročním nárůstem 

výroby, které vedlo společnost v letech 1960–1970 k modernizaci výroby, a především 

k rozšíření výrobního programu o séglové tkaniny používané do dopravních pásů. Období 

let 1970–1990 dochází také k nárůstu automobilového průmyslu a druhé desetiletí této 

dekády lze nazvat obdobím polyamidových kordů, kdy dochází k dalšímu rozvoji 

a modernizaci technologií. Zásadní zlom nastal po privatizaci v roce 1994, kdy na základě 

nové strategie byl kladen důraz na konkurenceschopnost a modernizaci v mnoha oblastech, 

především tedy technologických. (17), (18) 

V roce 2009 došlo k zahájení insolvenčního řízení ve společnosti, které vedlo 

k reorganizaci a byla vytvořena nová společnost KORDÁRNA Plus a.s., jež spolupracovala 

se společností SLOVKORD Plus se sídlem ve slovenské Senici, která se zabývá výrobou 

polyesterového vlákna a od roku 2016 je již díky fúzi organizační složkou KORDÁRNY 

Plus a.s. (18) 
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2.1.4 Organizační struktura společnosti KORDÁRNA Plus a.s. 

 

 

Obr. 6: Organizační struktura společnosti (Zpracováno dle 19) 
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2.1.5 Výrobní program 

Společnost se zaměřuje na výrobu produktů pro gumárenské použití a její výrobní 

program zahrnuje výrobu kordových a séglových tkanin a polyesterová vlákna. (17) 

• Kordové tkaniny jsou stěžejním produktem společnosti, která je považována za 

jednoho z nejvýznamnějších producentů tkanin v Evropě. Tyto tkaniny jsou 

využívány především při výrobě pneumatik, air springs či hadic, a jsou nabízeny 

v mnoha variantách (viskózové, polyamidové či polyesterové) a formách (režná či 

impregnovaná tkanina). (17), (18) 

• Séglové tkaniny jsou vyráběny již od roku 1973 a využívají se při výrobě dopravních 

pásů. Tato tkanina díky vlastnímu know-how společnosti je vyhledávána a využívána 

předními výrobci dopravních pásů. (17), (18) 

• Polyesterové vlákno je vyráběno v organizační složce společnosti KORDÁRNA 

Plus a.s. na Slovensku. Využívá se do kordových i séglových aplikací. (18) 
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3 POPIS SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole diplomové práce se zaměřuji na současnou situaci ve společnosti. 

Velmi důležitou částí je identifikace způsobů řízení kvality a rizik v podniku, z toho důvodu 

jsem si pro tuto práci zvolila proces výroby kordových tkanin, jako cílovou oblast pro 

identifikaci rizik. Tento proces je stručně popsán a následně je sestavena taxonomie 

identifikovaných rizik.  

3.1 ŘÍZENÍ KVALITY 

Společnost KORDÁRNA Plus a.s. uplatňuje systém řízení kvality podléhající 

mezinárodnímu standardu ISO 9001:2015 neboli ČSN EN ISO 9001:2016, týkající se 

především návrhu, vývoje a výroby kordových tkanin pro pneumatikářský průmysl, 

technických tkanin pro dopravní pásy, průmyslových textilií a skaných přízí různého využití. 

Tuto certifikaci získala již v roce 1996 a obnovena byla počátkem roku 2018. Systém řízení 

kvality je popsán v Příručce jakosti, která obsahuje především popis nastavení systému řízení 

kvality a systému ochrany životního prostředí (OŽP) pro hlavní a podpůrné procesy. 

Současně také společnost vlastní certifikaci k systému řízení ochrany životního prostředí, 

tedy ISO 14 001:2015 (ČSN EN ISO 14001).  

3.2 HODNOCENÍ RIZIK 

Jelikož společnost KORDÁRNA Plus a.s. není typickým textilním podnikem, 

nepůsobí v klasickém textilu, je třeba zdůraznit, že se přímo v praxi riziky nezabývá. Pro 

poznání rizik působících na firmu jako celek, byla provedena analýza SWOT a PEST 

analýza, ale rizika na úrovni procesů dosud nebyla definována. Rizika jsou ve společnosti 

však částečně provázána s řízením kvality, ale i přesto, že problematika rizik uvádí analýzu 

rizik za povinnou, ve společnosti se příčiny a následky řeší až poté, jakmile nastane problém, 

např. na základě podnětů od zákazníka, který vznese reklamaci k nesplnění jeho požadavků. 

Ve společnosti jsou zpracovány pouze přímé příčiny nikoliv ty potencionální. Poslední 

(šestá) novelizace ISO 9001:2015 však uvádí přímo povinnost rizika řešit, tedy řídit rizika, 

což je uvedeno v zásadě 05- uvažování na základě rizik. (20) 
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3.3 VÝROBNÍ PROCES  

Výrobní proces ve společnosti je rozdělen na dvě samostatná výrobní střediska, 

středisko kordů a séglů. Jak můžeme vidět na obecném obrázku 7 každý útvar je schopen 

realizovat zakázku od přijetí požadavku na výrobu až po výrobek v režném stavu.  

 

 

Obr. 7: Výrobní proces (Zpracováno dle 19) 

Na Obr. 8 vidíme uspořádání výrobního střediska kordů. Nacházejí se tři různé 

technologie skaní (twisting) a dvě technologie pro tkaní (weawing). Součástí budovy jsou 

dále čtyři sklady, na které jsou dle požadavků na výrobu naváženy základní textilní 

materiály, a současně, po provedení technologické operace tkaní odváženy hotové výrobky. 

 

Obr. 8: Výrobní středisko kordů (Zpracováno dle 19) 
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3.3.1 Skaní 

Proces výroby tkanin se skládá ze tří technologických kroků. První fází je proces 

skaní, který je velmi významnou technologickou operací. Skaní je úprava příze, při které se 

spojují a zakrucují dvě nebo více nití dohromady. Jedná se o ploché vlákno o určité jemnosti, 

které se skládá ze skupiny kapilár, kde je třeba u první fáze udělit přízi zákrut. Ve druhé fázi 

skaní dochází ke sdružení nití a vzniká kordová nit. Pro některé druhy skacích strojů je 

důležité rozsoukávání původní cívky na 2 cívky o menším průměru (operace Přesoukávání). 

 

Obr. 9: Skaní (Zdroj: Zpracováno dle 19) 

Mezi nejdůležitější parametry, které je třeba sledovat u kordových nití, případně 

tkanin, můžeme zařadit: délkovou hmotnost vlákna, počet vláken, pevnost (odolnost vůči 

působení sil), pevnost v rázu, pevnost po stárnutí, tažnost, dostavu, konstrukci kordových 

nití či zákrut. 

 

Obr. 10: Zákrut závitů    Obr. 11: Konstrukce kordových nití 

(Zdroj: Zpracováno dle 19) 

Na Obr. 10 můžeme vidět znázornění směru zákrutu. Zákrut závisí na způsobu 

i stupni zakroucení. Způsob zakroucení je možný ve dvou variantách S a Z a stupeň 

zakroucení je dán počtem závitů, na jednotku délky (1 metr). Významná charakteristika: 

Udává se počet zákrutů před sdružením a počet zákrutů po sdružení (např. 380/380). Na Obr. 

11 poté vidíme různé konstrukce kordů z textilních vláken. 
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3.3.2 Tkaní 

Druhou fází je proces tkaní. Tkaní je operace spočívající v opakovaném provazování 

(křížení) dvou navzájem kolmých vláken. Podélná soustava se nazývá osnova, příčná útek, 

který pokaždé prochází celou šířkou tkaniny. Při výrobě kordů se jako útek používá bavlna 

nebo jádrová příze viz obrázek č. 12. 

 

Obr. 12: Tkaní (Zdroj: Zpracováno dle 19) 

3.3.3 Impregnace 

Třetí závěrečnou fází je proces impregnace a dodatečné tepelné úpravy (DTÚ), 

Dodatečná tepelná úprava je zahřátí tkaniny na určitou teplotu a její natahování (dochází 

k uspořádání molekul), poté je stabilizována a ochlazována. Sušení probíhá na začátku po 

namočení, aby nedošlo k ušpinění těch částí linky,kde dojde k prvnímu kontaktu s tkaninou. 

                                            

Obr. 13: Impregnace (Zdroj: Zpracováno dle 19) 

  

impregnace   

sušení 
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3.3.4 Kordové tkaniny 

Kordové tkaniny se využívají zejména pro výrobu pneumatik, hadic, vlnovců či 

jiných gumárenský výrobků, u nichž je požadována textilní výztuž, která zásadně ovlivňuje 

kvalitu těchto výsledných výrobků.  

Zaměříme – li se na výrobu, jedná se převážně o kontinuální, tzn. že díky navazování 

konce cívky za novou cívku nevzniká odpad jako u diskontinuální výroby, kde jede vždy 

1 ku 1 cívce. 

 

Obr. 14: Řez pneumatikou (Zdroj: Zpracováno dle 21) 
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3.4 TAXONOMIE RIZIK 

Stěžejní kapitolou mé diplomové práce je identifikace potencionálních rizik 

ovlivňujících kvalitu výrobků. Rizika jsem stanovila na základě osobních konzultací 

s odborným pracovníkem ze společnosti. V tabulce 2 Popis rizik jsou rozdělena rizika dle 

jednotlivých kroků technologického procesu výroby kordových tkanin, kdy v levé části 

tabulky vidíme členění oblastí, blíže ke středu označení jednotlivých rizik a následně pak 

popis identifikovaného rizika. Sestavení popisu a identifikace potencionálních rizik je 

klíčovým podkladem pro návrhovou část, kde pomocí analýzy FMEA budou zásadní rizika 

ohodnocena a navrhnuta opatření, která povedou ke snížení, případné eliminaci daného 

rizika. 

Tab. 2: Popis rizik 

Oblast Označení rizika Popis identifikovaného rizika 

P
o

p
tá

vk
a 

zá
ka

zn
ík

a
 

R_Pz_01 Chybné zadání poptávky do systému 

R_Pz_02 Expirace (vypršení záruční lhůty) 

R_Pz_03 Získání špatné informace 

      

Te
ch

n
ic

ká
 

p
ří

p
ra

va
 

vý
ro

b
y R_TPV_01 Jiná než schválená/ stanovená technologická cesta 

R_TPV_02 Nevhodná konstrukce výrobku 

      

P
ří

je
m

 a
 

sk
la

d
o

vá
n

í 

zá
kl

ad
n

íh
o

 

m
at

e
ri

ál
u

 (
ZM

) R_PasZM_01 Základní materiál nesplňuje požadované vlastnosti 

R_PasZM_02 Záměna (pomíchání) základního materiálu 

R_PasZM_03 Nedodržení klimatických podmínek při skladování 

R_PasZM_04 Poškození základního materiálu při naskladnění 

R_PasZM_05 Poškození základního materiálu při přepravě a manipulaci 

      

Sk
an

í 

R_S_01 Vadný návin 

R_S_02 Rozvlákněná niť 

R_S_03 Přetrh osnovní nitě 

R_S_04 Záměna materiálu/ polotovaru 

R_S_05 Mechanické poškození nití 

R_S_06 Nerovnoměrné pnutí 

R_S_07 Znečištění nití 

R_S_08 Umístění cívky do PDV obráceným způsobem – pnutí 

R_S_09 Vadný spoj 

R_S_10 Nedodržení délky odležení materiálu 

R_S_11 Různorodost stáří nití (kombinace) 

R_S_12 Nestandardní délka 

      

Tk
an

í R_T_01 Vadný útek 

R_T_02 Vadný polotovar z předcházejícího technologického procesu 

R_T_03 Mechanické poškození nití 
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R_T_04 Umístění cívky do PDV obráceným způsobem 

R_T_05 Záměna nití 

R_T_06 Přepnutí či uvolnění osnovních nití 

R_T_07 Nestandardní rozměry 

R_T_08 Ušpinění tkaniny 

R_T_09 Chybně založený útek 

R_T_10 Nevhodné/nesprávné balení 

R_T_11 Nerovnoměrná dostava – naředění 

R_T_12 Záměna polotovaru různého stáří 

R_T_13 Sešikmení či prohnutí útku 

R_T_14 Přetrh osnovní nitě 

R_T_15 Vadný návin 

      

Im
p

re
gn

ac
e

 

R_Imp_DTU_01 Vznik přílepků 

R_Imp_DTU_02 Nadměrná expirace (tzv. přepálení) tkaniny teplem 

R_Imp_DTU_03 Vznik fyzikálně mechanických vad 

R_Imp_DTU_04 Nestandardní rozměry-krátká délka tkaniny 

R_Imp_DTU_05 Vadné balení tkaniny 

R_Imp_DTU_06 Vadný váleček 

R_Imp_DTU_07 Přetrh osnovní nitě 

R_Imp_DTU_08 Vadný návin 

R_Imp_DTU_09 Tmavé pruhy na tkanině 

R_Imp_DTU_10 Popraskaný útek 

R_Imp_DTU_11 Mechanické poškození tkaniny 

      

V
ýr

o
b

a 
IR

 

R_vIR_01 Špatné vlastnosti chemikálií 

R_vIR_02 Nedostatečná filtrace roztoku 

R_vIR_03 Cizí příměsi 

R_vIR_04 Nevyrobení impregnačního roztoku v termínu 

R_vIR_05 Nedodržení výrobního postupu nebo instrukce 

      

B
al

e
n

í 

R_Bal_01 Chybné označení výrobku 

R_Bal_02 Použití nevhodného obalu 

R_Bal_03 Poškozený obal 

R_Bal_04 Nekvalitní zabalení balíku 

      

Sk
la

d
o

vá
n

í 

R_Sklad_01 Mechanické poškození při manipulaci 

R_Sklad_02 Záměna výrobku 

       

N
al

o
že

n
í a

 

e
xp

e
d

ic
e

 

R_NaE_01 Poškození obalu/výrobku, při nakládání do doprav. prostředku 

R_NaE_02 Chybějící průvodní dokumentace 

R_NaE_03 Chybná průvodní dokumentace 

R_NaE_04 Poškození obalu/výrobku při přepravě 

R_NaE_05 Poškození obalu/výrobku při vykládce u zákazníka 
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4 NÁVRH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ RIZIK 

Zvolenou metodou pro hodnocení a analýzu rizik je aplikace metody FMEA na 

identifikovaná rizika s cílem jejich ošetření a případné eliminace. Pro hodnocení 

a analyzování jsem vybrala rizika uvedená v kapitole 3.4 Taxonomie rizik.  

4.1.1 Hodnocení FMEA 

Pro hodnocení pomocí metody FMEA jsem ohodnotila následující prvky: 

• Závažnost, tedy účinek selhání nebo účinek působení daného problému; 

• pravděpodobnost výskytu způsobu poruchy či problému; 

• detekce, tedy odhalení příčiny (rizika). 

Následně jsem zvolila postup hodnocení stanovených rizik dle oblastí. Každé 

potencionální riziko je ohodnoceno prvky (závažnost, pravděpodobnost, detekce), kde 

součin těchto prvků tvoří RPN (Risk Priority Number – číslo rizikové priority).  

Tab. 3: Hodnocení FMEA (závažnost) 

 
Závažnost (účinek) 

 
Závažnost (účinek) Popis (kritéria) Klasifikace 

Nebezpečná 
Velmi významná závažnost způsobující selhání systému a 
ovlivňující bezpečný provoz. 

5 

Vysoká 
Nefunkčnost (selhání) systému, kdy může dojít až k poškození 
výrobku (impregnované tkaniny). 

4 

Střední Nefunkčnost systému bez významných postranních vlivů. 3 

Nízká 
Snížení výkonu způsobené poškozeným nebo špatným 
výrobkem (impregnovanou tkaninou). 

2 

Bezvýznamná Funkčnost systému s drobnou (zanedbatelnou) nerušitelností. 1 

 

Tab. 4: Hodnocení FMEA (pravděpodobnost) 

 
Výskyt (pravděpodobnost) 

 
Výskyt způsobu 

poruchy 
Popis Klasifikace 

Velmi vysoký 
Nevyhnutelná možnost odvrátit poškození výrobku, např. 1 ze 
3. 

5 

Vysoký Velmi často se vyskytující poškození výrobku, např. 1 z 10. 4 

Střední Občasné selhání či výskyt poškození výrobku, např. 1 z 500. 3 

Nízký 
Velmi malý výskyt poškození výrobku či selhání, např. 1 
z 20 000. 

2 

Velmi slabý 
Pravděpodobnost výskytu poškození výrobku je 
nepravděpodobná, např. 1 z 1.000.000. 

1 
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Tab. 5: Hodnocení FMEA (detekce) 

 

Detekce (odhalení) 
 

Detekce Popis (kritéria) Klasifikace 

Absolutně nejistá Kontrolní útvar nerozpozná ani nezachytí potencionální selhání. 5 

Nízká Velmi nízká šance odhalení a zachycení problému. 4 

Střední 
Pozitivní šance, že kontrolní útvar zachytí alespoň zjevné 
příčiny. 

3 

Vysoká 
Velmi vysoká šance, že kontrolní útvar zachytí potencionální 
příčinu. 

2 

Téměř jistá Kontrolní útvar detekuje potencionální možné selhání. 1 
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4.1.2 Aplikace metody FMEA – hodnocení 

 

Tab. 6: FMEA – Poptávka zákazníka 

P
o

p
tá

vk
a 

zá
ka

zn
ík

a 

Proces 
Označení 

rizika 
Popis rizika Důsledek 

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná 
příčina 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN > 50 
(ošetření) 

  
Doporučená 

opatření  
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
K

va
lit

a 

R_Pz_01 
Chybné zadání 
poptávky do 

systému 

Neprodejný 
výrobek 

Vysoká 4 Velmi slabý 1 
Nezadáno do 
systému dle 

poptávky 

Absolutně 
nejistá 

5 20 NE   / /   /   /   0 

Výroba jiného 
než 

požadovaného 
výrobku 

(reklamace, 
stížnost 

zákazníka) 

Vysoká 4 Nízký 2 
Nedodržení 

dohodnutých 
parametrů 

Střední 3 24 NE   / /   /   /   0 

Nedodržení 
termínu zakázky 

Střední 3 Nízký 2 

Pozdní zadání 
do systému 

Vysoká 2 12 

24 NE 

  

/ /   /   /   0 
Chybné 

rozvržení 
kapacit 

Nízká 4 24 

  

R_Pz_02 
Expirace 

(vypršení záruční 
lhůty) 

Odmítnutí 
výrobku 

zákazníkem 

Vysoká 4 Nízký 2 

Nesplnění 
termínu, 

odmítnutí 
zakázky 

Vysoká 2 16 NE / /   /   /   0 

Vysoká 4 Střední 3 

Pozdní uvolnění 
výrobku pro 

prodej v 
důsledku 

zpoždění výroby 

Vysoká 2 24 NE / /   /   /   0 

  R_Pz_03 
Získání špatné 

informace 

Výroba jiného 
než 

požadovaného 
výrobku 

Vysoká 4 Velmi slabý 1 

Nedostatečné 
pochopení 
požadavků 
zákazníka 

Nízká 4 16 NE  / /   /   /   0 

 

Tab. 7: FMEA – Technologická příprava výroby 

P
lá

n
o

vá
n

í,
 T

e
ch

n
ic

ká
 p

ří
p

ra
va

 
vý

ro
b

y 
(T

P
V

) 

Proces 
Označení 

rizika 
Popis rizika Důsledek 

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná 
příčina 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN> 50 

(ošetření) 
  

Doporučen
á opatření  

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost

) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 

K
va

lit
a R_TPV_01 

Jiná než 
schválená/ 
stanovená 

technologická 
cesta 

Odmítnutí 
zakázky 

zákazníkem 

Nízká 2 Střední 3 

Přetížené 
kapacity 

Absolutně 
nejistá 

5 30 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

Nespokojenost 
zákazníka – 
nedodržení 

termínu 

Porucha 
(nahrazení 
alternativní 
technologií) 

Absolutně 
nejistá 

R_TPV_02 
Nevhodná 
konstrukce 

výrobku 

Neprodejný 
výrobek 

Vysoká 4 Nízký 2 
Výrobek nemá 

požadované 
vlastnosti 

Absolutně 
nejistá 

5 40 NE Žádná /   /   /   0 
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Tab. 8: FMEA – Příjem a skladování základního materiálu 

  

P
ří

je
m

 a
 s

kl
ad

o
vá

n
í z

ák
la

d
n

íh
o

 m
at

e
ri

ál
u

 (
ZM

) 

Proces 
Označení 

rizika 
Popis rizika Důsledek 

Závažnost 

(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 

(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná 

příčina 

Detekce 

(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN> 50 

(ošetření) 
  

Doporučená 

opatření  

Závažnost 

(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 

(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 

(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 

K
va

lit
a 

R_PasZM_01 

Základní 

materiál 

nesplňuje 

požadované 

vlastnosti 

Zjevné odchylky 

FMV (fyzikálně – 

mechanických 

vlastností) u 

některých cívek 

Nebezpečná 5 Střední 3 

Nesprávné 

zacházení s 

materiálem 

Střední 3 45 NE 

  

Žádná /   /   /   0 Dodávka 

základního 

materiálu s 

nevyhovujícími 

FMV 

Nesplnění termínu 

zakázky 
Nízká 2 Nízký 2 

Zpracovatelské 

vady – skryté 

Absolutně 

nejistá 
5 20 NE Žádná /   /   /   0 

R_PasZM_02 
Záměna 

(pomíchání) ZM 

Problém při 

zpracování, 

nepoužitelný 

polotovar 

Nebezpečná 5 Střední 3 
Pochybení 

lidského faktoru 

Absolutně 

nejistá 
5 75 

75 ANO 

Kontrolní 

systém na 

pracovišti 

Vysoká 4 Nízký 2 Střední 3 24 

Nutnost vytřízení, 

časová náročnost 
Vysoká 4 Střední 3 

Pomíchání u 

dodavatele 
Vysoká 2 24 

R_PasZM_03 

Nedodržení 

klimatických 

podmínek při 

skladování 

Zhoršená 

zpracovatelnost, 

ovlivnění FMV 

Nebezpečná 5 Nízký 2 

Zatečení při 

přepravě nebo 

při skladování 

Absolutně 

nejistá 
5 50 ANO 

Zabalení 

materiálu při 

přepravě 

Nebezpečná 5 Velmi slabý 1 
Absolutně 

nejistá 
5 25 

Ovlivnění FMV Nebezpečná 5 Velmi slabý 1 

Nefunkční 

klimatizační 

systém 

Absolutně 

nejistá 
5 25 NE Žádná /   /   /   0 

R_PasZM_04 
Poškození ZM 

při naskladnění 
Poškozený materiál Vysoká 4 Nízká 2 

Nevhodná 

manipulace 
Vysoká 2 16 NE Žádná /   /   /   0 

R_PasZM_05 

Poškození ZM 

při přepravě a 

manipulaci 

Poškozený materiál Vysoká 4 Nízká 2 
Nevhodná 

manipulace 
Střední 3 24 NE Žádná /   /   /   0 
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Tab. 9: FMEA – Skaní 

Sk
an

í 
Proce

s 
Označení 

rizika 
Popis rizika Důsledek 

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná 
příčina 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN> 50 
(ošetření

) 
  

Doporučen
á opatření  

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpo
dobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 

K
va

lit
a 

R_S_01 Vadný návin Více práce, nutné přepracování Střední 3 Střední 3 

Porucha 
stroje nebo 

chyba 
obsluhy 
(vadný 
návod) 

Střední 3 27 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

R_S_02 Rozvlákněná niť 
Zhoršení FMV (nižší pevnost, 
viditelné na impregnované 

tkanině) 
Vysoká 4 Střední 3 

Porucha 
stroje nebo 

chyba 
obsluhy 
(vadný 
návod) 

Vysoká 2 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_S_03 Přetrh osnovní nitě 

Nutná oprava polotovaru 
(dosoukávání), vznik vyššího počtu 

spojů – omezená použitelnost v 
HV 

Střední 3 Vysoký 4 

Vadná vodící 
část stroje, 

vadná 
surovina, 

chyba 
obsluhy 

(poškození 
nůžkami) 

Vysoká 2 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_S_04 
Záměna materiálu/ 

polotovaru 
Znehodnocení finálního výrobku Nebezpečná 5 Nízký 2 

Chyba 
lidského 
faktoru 

Absolutně 
nejistá 

5 50 ANO 

Rozšíření 
vstupní 
kontroly 

materiálu 

Nebezpečná 5 Velmi slabý 1 
Absolutně 

nejistá 
5 25 

R_S_05 
Mechanické 

poškození nití 
Riziko přetrhu na DTÚ, poškození 

polotovaru (nižší pevnost) 
Nebezpečná 5 Střední 3 

Vadná vodící 
část stroje, 

vadná 
surovina, 

chyba 
obsluhy 

(poškození 
nůžkami) 

Nízká 4 60 ANO 

Pravidelná 
kontrola strojů 
a školení pro 
zaměstnance 

Nebezpečná 5 Nízký 2 Střední 3 30 

R_S_06 Nerovnoměrné pnutí Změna vlastností nitě (vady FMV) Vysoká 4 Střední 3 Vada stroje Střední 3 36 NE Žádná /   /   /   0 

R_S_07 Znečištění nití Vznik odpadu Střední 3 Nízký 2 
Chyba 

lidského 
faktoru 

Nízká 4 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_S_08 
Umístění cívky do 
PDV obráceným 

způsobem – pnutí 
Změna vlastností nitě (Vady FMV) Vysoká 4 Střední 3 Lidský faktor Vysoká 2 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_S_09 Vadný spoj 
Riziko přetrhu na DTÚ, vznik 

neshodného výrobku, krátká délka 
Vysoká 4 Střední 3 

Chyba 
lidského 
faktoru 

Absolutně 
nejistá 

5 60 ANO 
Školení na 

výrobu spojů 
Vysoká 4 Nízký 2 

Absolutně 
nejistá 

5 40 

R_S_10 
Nedodržení délky 

odležení materiálu 
Změna vlastností FMV Nebezpečná 5 Nízký 2 

Chyba 
lidského 
faktoru 

Vysoká 2 20 NE Žádná /   /   /   0 

R_S_11 
Různorodost stáří nití 

(kombinace) 

Špatná zpracovatelnost při další 
operaci, potencionální vada – 

nerovnoměrné pnutí 
Vysoká 4 Nízký 2 

Chyba 
dodavatele 

(dodávka ZM 
různého 

stáří), chyba 
obsluhy – 

nedodržení 
pravidel pro 

odležení 
stavu 

Střední 3 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_S_12 Nestandardní délka Více práce, nutné přepracování Nízká 2 Vysoký 4 

Nekvalitní 
surovina, 
porucha 

stroje, špatný 
návod 

Vysoká 2 16 NE Žádná /   /   /   0 
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Tab. 10: FMEA – Tkaní 

 

Tk
an

í 

Proces 
Označe
ní rizika 

Popis rizika Důsledek 
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpod

obnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná příčina 
Detekce 

(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN > ?? 
(ošetření) 

  
Doporučená 

opatření  
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpod

obnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
K

va
lit

a 

R_T_01 Vadný útek Vadný výrobek Vysoká 4 Střední 3 
Záměna 

Střední 3 36 NE 

  

Žádná /   /   /   
0 

Vady FMV 0 

R_T_02 
Vadný polotovar z 

předcházejícího 
technologického procesu 

Nutnost vyřazení, 
opravy 

Nebezpečná 5 Nízký 2 
Chybné zpracování 

na skárně 
Střední 3 30 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_03 Mechanické poškození nití Ztráta FMV Nebezpečná 5 Střední 3 

Vadná vodící část 
stroje, vadná 

surovina, chyba 
obsluhy (poškození 

nůžkami) 

Nízká 4 60 ANO 

Pravidelná 
kontrola strojů, 

pravidelná 
kontrola 

suroviny, školení 
pro zaměstnance 

Nebezpečná 5 Nízký 2 Střední 3 30 

R_T_04 
Umístění cívky do PDV 
obráceným způsobem 

Změna vlastností nitě 
(Vady FMV) 

Vysoká 4 Střední 3 
Chyba manipulanta 

(chyba obsluhy) 
Vysoká 2 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_05 Záměna nití Znehodnocení výrobku Nebezpečná 5 Nízký 2 
Chyba lidského 
faktoru, chybné 

označení 
Střední 3 30 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_06 
Přepnutí či uvolnění 

osnovních nití 
Vadný polotovar Vysoká 4 Střední 3 

Nestejnoměrné 
pnutí na 

jednotlivých 
vřetenech skacího 

stroje 

Střední 3 36 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_07 Nestandardní rozměry 
Možná ztráta prodejní 
ceny (sleva), nutnost 
přepracování na lince 

Nízká 2 Vysoký 4 

nerovnoměrné 
pnutí, vznik 

nepovolených 
spojů 

Vysoká 2 16 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_08 Ušpinění tkaniny 
zhoršená přilnavost 

tkaniny 
Střední 3 Nízký 2 

Chyba lidského 
faktoru 

Nízká 4 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_09 Chybně založený útek 
Nutnost opravy, 

náklady na opravu 
Střední 3 Vysoký 4 

Chyba lidského 
faktoru 

Vysoká 2 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_10 Nevhodné/nesprávné balení 
Změna vlastností FVM, 

poškození výrobku 
Vysoká 4 Nízký 2 

Chybně zvolený 
obalový materiál 

Nízká 4 32 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_11 
Nerovnoměrná dostava – 

naředění 
Výrobek nesplňuje 

požadavky zákazníka 
Vysoká 4 Nízký 2 Porucha stroje Střední 3 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_12 
Záměna polotovaru různého 

stáří 
prověšováni či 

pytlování tkaniny 
Vysoká 4 Nízký 2 

Chyba lidského 
faktoru 

Střední 3 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_13 Sešikmení či prohnutí útku Vadný polotovar Nebezpečná 5 Nízký 2 
Vadná surovina – 

skryté vady 
Střední 3 30 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_14 Přetrh osnovní nitě 

Znehodnocení výrobku, 
nutná oprava a dělení 

výrobku, ztráta 
prodejní ceny (sleva), 

vznik odpadu 

Střední 3 Vysoký 4 

Poškození 
polotovaru, 

porucha na stroji, 
chyba obsluhy – 

špatný návod 

Vysoká 2 24 NE Žádná /   /   /   0 

R_T_15 Vadný návin 

Narušení kvality 
tkaniny, 

oprava=vícenáklady, 
ztráta ceny, vznik 

odpadu 

Střední 3 Střední 3 

Nestejnoměrné 
pnutí na 

polotovaru, použití 
dosoukaných cívek 

(různé stáří 
polotovaru) 

Střední 3 27 NE Žádná /   /   /   0 
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Tab. 11: FMEA – Impregnace (Dodatečná tepelná úprava) 

  
Im

p
re

gn
ac

e
 (

D
o

d
at

eč
n

á 
te

p
e

ln
á 

ú
p

ra
va

 –
 D

TÚ
) 

P
ro

ce
s 

Označení rizika Popis rizika Důsledek 
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravdě
podobn

ost) H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná příčina 
Detekce 

(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN > 50 
(ošetření) 

  
Doporučená 

opatření  
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravdě
podobn

ost) H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhale

ní) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 

K
va

lit
a 

R_Imp_DTU_01 Vznik přílepků 

Neprodejný výrobek, 
pokud je opravitelný 

– vícenáklady na 
opravu, pokud je 
přílepek malý – 
prodej se slevou 

Vysoká 4 Vysoký 4 

Vinou pěnění impregnačního 
roztoku 

Nízká 4 64 ANO 

  
Zvýšit počet 
čištění linky, 

častější 
výměna MS 

Vysoká 4 Střední 3 Nízká 4 48 
Znečištění impregnačního roztoku   

Znečištění linky   

Vinou MS   

Vinou tkaniny – cucky   

R_Imp_DTU_02 
Nadměrná expirace (tzv. 

přepálení) tkaniny teplem 

Poškození tkaniny, 
ztráta FMV, 

vícenáklady na 
opravu, ztráta 

prodejní ceny, vznik 
odpadu 

Nebezpečná 5 Střední 3 

Porucha stroje 

Vysoká 2 30 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

Výpadek dodávky energie   

Vina obsluhy   

R_Imp_DTU_03 
Vznik fyzikálně 
mechanických 

vad 

Adheze, 
tažnost, 
pevnost, 
smrštění 

neprodejný výrobek, 
ztráta prodejní ceny, 

vznik odpadu 
Nebezpečná 5 Nízký 2 

Vlivem impregnačního roztoku   

Špatný technologický postup 
(předpis) 

Vysoká 2 20 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

Vlivem přízemního ozonu   

Vlivem chybného složení IR   

Tuhost  
neprodejný výrobek, 
ztráta prodejní ceny, 

vznik odpadu 

Vypnutí flexeru, pozdní zapnutí, 
špatné nastavení, přejezd spoje 

  

R_Imp_DTU_04 
Nestandardní rozměry-

krátká délka tkaniny 

Nespokojenost 
zákazníka – 
reklamace Nízká 2 Vysoký 4 

Chyba lidského faktoru, chybný 
propočet 

Vysoká 2 16 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

Neuhrazení 
smluvené ceny 

Dělení výrobku v rámci opravy jiné 
vady 

  

R_Imp_DTU_05 Vadné balení tkaniny Poškození výrobku Střední 3 Nízký 2 Chybně zvolený obalový materiál Střední 3 18 NE   Žádná /   /   /   0 

R_Imp_DTU_06 Vadný váleček 
Nelze zpracovat u 

zákazníka 
Vysoká 4 Nízký 2 

Použití jiného typu, poškozený 
vnitřní otvor 

Nízká 4 32 NE   Žádná /   /   /   0 

R_Imp_DTU_07 Přetrh osnovní nitě 

Poškození tkaniny, 
vznik KD, vznik 

odpadu (ztráta), 
ztráta prodejní ceny 

Střední 3 Vysoký 4 

Poškození nitě z předešlého 
technologického kroku 

Střední 3 36 NE 

  

Žádná /   /   /   0 
Vadný spoj   

Vysoká teplota blízká teplotě tání   

R_Imp_DTU_08 Vadný návin 

Narušení kvality 
tkaniny, 

oprava=vícenáklady, 
ztráta ceny, vznik 

odpadu 

Střední 3 Střední 3 

Porucha části linky (např. rozpínka, 
čidlo) 

Střední 3 27 NE 

  

Žádná /   /   /   0 
Sešikmený útek   

Nerovnoměrné pnutí osnovních 
nití, špatné seřízení PDV 

  

Nevhodná konstrukce   

R_Imp_DTU_09 Tmavé pruhy na tkanině 

Narušení povrchu 
tkaniny – špatné 

FMV = nestandardní 
výrobek, vizuální 

vada 

Vysoká 4 Nízký 2 

Příměs cizích nití 

Střední 3 24 NE 

  

Žádná /   /   /   0 
Nestejné stáří tkaniny   

Nerovnoměrné pnutí osnovních 
nití 

  

R_Imp_DTU_10 Popraskaný útek 

Deformace povrchu 
tkaniny, poškození 

tkaniny, ztráta 
vlastností 

Vysoká 4 Nízký 2 Vadná surovina – skryté vady Nízká 4 32 NE   Žádná /   /   /   0 

R_Imp_DTU_11 
Mechanické poškození 

tkaniny 

Ztráta FMV, v 
poškozené části – 

nutná oprava, vznik 
vícenákladů, 

rozdělení balíku – 
vznik odpadu 

Nebezpečná 5 Nízký 2 Naražení při manipulaci VZV Střední 3 30 NE   Žádná /   /   /   0 
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Tab. 12: FMEA – Výroba impregnačního roztoku (IR) 

 

 

 

 

  

V
ýr

o
b

a 
im

p
re

gn
ač

n
íh

o
 r

o
zt

o
ku

 (
IR

) 

Proces 
Označení 

rizika 
Popis rizika Důsledek 

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná 
příčina 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN > 50 
(ošetření) 

  
Doporučená 

opatření  
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
K

va
lit

a 

R_vIR_01 

Špatné vlastnosti 
chemikálií 

Nízký nános 

Střední 3 

Nízký 2 
Nedodržení 
receptury 

Střední 3 18 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

R_vIR_02 
Tmavé pruhy 

na tkanině 
Střední 3 

Nedodržení 
klimatických 
podmínek při 

výrobě 
roztoku 

Střední 3 27 NE Žádná /   /   /   0 

R_vIR_03 

Pěnění 
roztoku, riziko 

vzniku 
přílepků, 
znečištění 

linky= ztráta 
kapacit a 

vícenáklady 
(nutné 

zastavení a 
vyčištění) 

Vysoký 4 

Kombinace 
použitých 

surovin, typ 
odpěňovače 

Absolutně 
nejistá 

5 60 ANO 

Zavedení 
zkoušek reakce 
odpěňovače na 

používané 
chemikálie 

Střední 3 Střední 3 
Absolutně 

nejistá 
5 45 

R_vIR_04 
Nedostatečná 

filtrace roztoku 
Vznik přílepků Vysoká 4 Vysoký 4 

Ucpaný filtr, 
nevhodný filtr 

Střední 3 48 NE Žádná /   /   /   0 

R_vIR_05 

Cizí příměsi 

Vznik přílepků 

Vysoká 4 

Vysoký 4 
Vliv 

manipulačního 
séglu 

Střední 3 48 NE Žádná /   /   /   0 

R_vIR_06 Vznik přílepků Vysoký 4 
špatně 

provedené 
čištění linky 

Střední 3 48 NE Žádná /   /   /   0 

R_vIR_07 
Nevyrobení IR v 

termínu 
Nesplnění 

zakázky 
Střední 3 

Nízký 2 
Porucha 
zařízení 

Vysoká 2 12 NE Žádná /   /   /   0 

R_vIR_08 Velmi slabý 1 
Nedostatek 
základních 

surovin 
Vysoká 2 6 NE Žádná /   /   /   0 

R_vIR_09 
Nedodržení 

výrobního postupu 
nebo instrukce 

Špatný IR, 
nedosažení 

FMV= 
nesplnění 
zakázky 

Nebezpečná 5 Nízký 2 

Špatný 
technologický 

postup – 
chyba lidského 

faktoru 

Střední 3 30 NE Žádná /   /   /   0 
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Tab. 13: FMEA – Balení 

B
al

e
n

í 

Proces 
Označení 

rizika 
Popis rizika Důsledek 

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná příčina 

Dete
kce 

(odha
lení) H

o
d

n
o

ce
n

í 

RPN 
RPN> 50 

(ošetření) 
  

Doporučená 
opatření  

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 

K
va

lit
a 

R_Bal_01 
Chybné 

označení 
výrobku 

Záměna 
výrobku 

Nebezpečná 5 Nízký 2 
Chyba lidského 

faktoru 

Absolu
tně 

nejistá 
5 50 ANO 

  

Zavedení 
předpisu 

označování 
výrobků, 

pravidelná 
aktualizace 

Nebezpečná 5 Nízký 2 
Absolutně 

nejistá 
5 50 

R_Bal_02 
Použití 

nevhodného 
obalu 

Znekvalitnění 
výrobku 

Vysoká 4 Nízký 2 

Úspora – snižování 
nákladů, špatně 
vyrobený obal – 
nekvalitní fólie, 

špatný rozměr čela 

Nízká 4 32 NE Žádná /   /   /   0 

R_Bal_03 Poškozený obal 
Poškozený 

výrobek 
Vysoká 4 

Vysoký 

3 

Přepálený obal v 
baličce (vlivem 

teploty) 
Vysoká 2 24 NE Žádná /   /   /   0 

Vysoký 
Protržený obal při 

manipulaci 

R_Bal_04 
Nekvalitní 

zabalení balíku 
Poškozený 

výrobek 
Vysoká 4 Vysoký 4 

Chyba lidského 
faktoru 

Vysoká 2 32 NE Žádná /   /   /   0 

 

Tab. 14: FMEA – Skladování hotových výrobků (HV) 

Sk
la

d
o

vá
n

í h
o

to
vý

ch
 

vý
ro

b
ků

 (
H

V
) Proces 

Označení 
rizika 

Popis rizika Důsledek 
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná 
příčina 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN> 50 

(ošetření) 
  

Doporučená 
opatření  

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 

K
va

lit
a R_Sklad_01 

Mechanické 
poškození při 

manipulaci 

Poškozený 
výrobek 

Vysoká 4 Střední 3 
Chyba 

lidského 
faktoru 

Střední 3 36 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

R_Sklad_02 
Chybné označení 

výrobku 
Záměna 
výrobku 

Nebezpečná 5 Nízká 2 
Chyba 

lidského 
faktoru 

Nízká 4 40 NE Žádná /   /   /   0 
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Tab. 15: FMEA – Expedice, naložení 

Ex
p

ed
ic

e
, n

al
o

že
n

í 
Proces 

Označení 
rizika 

Popis rizika Důsledek 
Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Možná 
příčina 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 
RPN> 50 

(ošetření) 
  

Doporučená 
opatření  

Závažnost 
(účinek) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Výskyt 
(pravděpodobnost) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Detekce 
(odhalení) 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

RPN 

K
va

lit
a 

R_NaE_01 

Poškození 
obalu/výrobku, při 

nakládání do 
dopravního 
prostředku 

Poškození výrobku, 
ztráta vlastností 

Vysoká 4 Nízký 2 
Chyba 

skladníka 
Absolutně 

nejistá 
4 32 NE 

  

Žádná /   /   /   0 

R_NaE_02 
Chybějící průvodní 

dokumentace 
Stížnost/reklamace 

od zákazníka 
Nízká 2 Velmi slabý 1 

Chyba 
lidského 
faktoru 

Absolutně 
nejistá 

5 10 NE Žádná /   /   /   0 

R_NaE_03 
Chybná průvodní 

dokumentace 
Stížnost/reklamace 

od zákazníka 
Nevýznamná 1 Nízký 2 

Chyba 
lidského 
faktoru 

Nízká 4 8 NE Žádná /   /   /   0 

R_NaE_04 
Poškození 

obalu/výrobku při 
přepravě 

Poškození výrobku, 
ztráta vlastností 

Vysoká 4 Nízký 2 
Chyba 

lidského 
faktoru 

Absolutně 
nejistá 

5 40 NE Žádná /   /   /   0 

R_NaE_05 

Poškození 
obalu/výrobku při 

vykládce u 
zákazníka 

Poškození výrobku, 
ztráta vlastností 

Vysoká 4 Nízký 2 
Chyba 

lidského 
faktoru 

Absolutně 
nejistá 

5 40 NE Žádná /   /   /   0 
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Popis hodnocení FMEA 

V tabulkách č. 6 až 15, které jsou uvedeny výše, jsou detailně zpracována rizika pro 

všechny stanovené oblasti. Každé potencionální riziko je podrobně popsáno včetně důsledků 

jeho působení a potencionální příčiny jeho vzniku. Ohodnocení závažnosti účinku rizika, 

jeho pravděpodobnost výskytu a možnost detekce, tedy odhalení, jsou hodnoceny dle tabulek 

č. 3 až 5. 

V tabulce č. 6 (FMEA – Poptávka zákazníka) jsem definovala tři potencionální 

rizika, kde na základě ohodnocení závažnosti jejich působení, pravděpodobnosti výskytu 

a možného odhalení, žádné z rizik nepřekročilo mnou stanovenou hodnotu RPN> 50, která 

je klíčová pro návrh opatření v této oblasti. Rizika R_Pz_01 Chybné zadání poptávky do 

systému a R_Pz_02 Expirace výroku dosáhla hodnoty RPN 24 a jejich pravděpodobnost 

výskytu ve společnosti je spíše nízká, avšak díky neustálému zlepšování systémů by mohla 

být do budoucna téměř eliminována. 

Tabulka č. 7 (FMEA – Technologická příprava výroby) obsahuje dvě rizika, 

u kterých nebyla překročena hranice RPN, tedy není třeba navrhovat opatření pro jejich 

snížení. Riziko R_TPV_02 Nevhodná konstrukce výrobku dosáhlo hodnoty RPN 40, 

a důsledkem působení potencionálního rizika je neprodejný výrobek. Bylo by tedy vhodné 

do budoucna tuto hodnotu snižovat. 

V tabulce č. 8 (FMEA – Příjem a skladování základního materiálu) jsem definovala 

pět rizik, z nichž dvě rizika dosáhla stanovené hodnoty RPN. Riziko R_pasZM_02 Záměna 

(pomíchání) základního materiálu, jehož důsledkem je jednak problém při zpracování, tedy 

nepoužitelný polotovar, ale také časová náročnost při nutnosti vytřízení, dosáhlo hodnoty 

RPN 75. Doporučeným opatřením je zpřísněný kontrolní systém při příjmu materiálu 

a následná kontrola na pracovišti, díky čemuž by se snížila pravděpodobnost výskytu na 

nízkou hodnotu a celková hodnota RPN na 24. U rizika R_PasZM_03 Nedodržení 

klimatických podmínek při skladování, kde důsledkem je především ovlivnění fyzikálně 

mechanických vlastností materiálu a zhoršená zpracovatelnost, příčinou zatečení při 

přepravě nebo skladování, dosáhla hodnota RPN 50. Jedná se tedy o hodnotu již potřebnou 

k zavedení opatření. Doporučuji tedy důsledné zabalení materiálu při přepravě, které by 

snížilo pravděpodobnost výskytu a hodnotu RPN na 25. 

Tabulka č. 9 až 11, zahrnuje tři technologické kroky Skaní, Tkaní a Dodatečnou 

tepelnou úpravu. Tabulka č. 9 (FMEA – Skaní) obsahuje dvanáct rizik, z nichž tři rizika 
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překročila stanovenou hodnotu RPN a navrhla jsem opatření pro jejich snížení. Riziko 

R_S_04 Záměna materiálu/ polotovaru, jehož důsledkem je znehodnocení finálního výrobku 

příčinou lidského faktoru, dosáhlo hodnoty RPN 50. Doporučeným opatřením je rozšíření 

vstupní kontroly materiálu, které by potencionálně riziko snížilo na polovinu, tedy RPN 25. 

U R_S_04 Mechanické poškození nití, kdy důsledkem vzniku rizika je poškození polotovaru 

(nižší pevnost) a riziko přetrhu na DTÚ, které dosáhlo hodnoty RPN 60, jsem navrhla 

opatření formou pravidelné kontroly strojů a školení pro zaměstnance, které by působení 

rizika snížilo na RPN 30. Třetím největším rizikem je R_S_09 Vadný spoj, kdy důsledkem 

je vznik neshodného výrobku či přetrhy na DTÚ. Hodnotu RPN 60 je možné snížit 

zavedením školení na výrobu, případně opravu spojů, kdy se sníží pravděpodobnost výskytu 

a celková hodnota rizika na 40. 

V tabulce č. 10 (FMEA – Tkaní) jsem identifikovala patnáct rizik, z nichž hraniční 

hodnoty dosáhlo riziko R_T_03 Mechanické poškození nití, jehož důsledkem je především 

ztráta fyzikálně mechanických vlastností. Hodnota RPN zde dosáhla 60, avšak po zavedení 

doporučeného opatření, tedy pravidelné kontroly strojů, surovin a častějšího školení pro 

zaměstnance, by se toto riziko snížilo na RPN 30. 

Třetím technologických krokem je tabulka č. 11 (FMEA – Dodatečná tepelná úprava 

– DTÚ). Zde jsem zpracovala jedenáct rizik, z nichž nejrizikovější je 

R_Imp_DTU_01 Vznik přílepků. Důsledkem daného rizika je neprodejný výrobek, 

a v případě, že je opravitelný, tak vzniklé náklady na opravu, případný prodej se slevou. 

Hodnota RPN dosáhla 64 a doporučeným opatřením pro snížení rizika je zvýšený počet 

čištění linky a častější výměna manipulačního séglu. RPN se v tomto případě sníží na 

hodnotu 48- tedy přijatelné riziko. 

Tabulka č. 12 (FMEA – Výroba impregnačního roztoku) obsahuje devět rizik. 

Nejrizikovějším je R_vIR_03 Špatné vlastnosti chemikálií, kdy důsledkem může být pěnění 

roztoku, vznik přílepků, znečištění linky a vznik vícenákladů, kdy hodnota RPN dosáhla 60. 

Doporučeným opatřením je zavedení zkoušek reakce odpěňovače na používané chemikálie 

a snížení rizika na RPN 45. 

V tabulkách č. 13 až 15 (Balení, skladování hotových výrobků a expedice a naložení) 

je celkem identifikováno 11 rizik, přičemž nejrizikovější je R_Bal_01, dosahující RPN 50. 

Jedná se o riziko chybného označení výrobku, a tedy jeho následnou záměnu. Doporučeným 

opatřením pro snížení rizika je zavedení předpisu označování výrobků a jeho pravidelná 

aktualizace. 
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ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo souhrnně zpracovat rizika textilních 

výrobních procesů při výrobě kordů a pokusit se aplikovat opatření na jejich snížení. 

V úvodní části diplomové práce byly z teoretického hlediska charakterizovány 

důležité pojmy a postupy související s problematikou řízení rizik. Pro správné porozumění 

této problematice jsem jednu z kapitol zaměřila na normy ISO 31 000 a ISO 31 010, v nichž 

jsou uvedeny postupy při práci s riziky. Dále jsem se zabývala analýzou rizik a samotným 

procesem řízení rizik. Nedílnou součástí teoretické části jsou také metody analýzy a techniky 

pro snižování rizika, které jsou nutné pro samotné provedení analýzy a její následné 

vyhodnocení. 

V druhé části jsem popsala vybranou společnost KORDÁRNA Plus a.s., která se 

zabývá výrobou kordových tkanin, a provedla analýzu současné situace ve společnosti. 

Podrobně jsem popsala technologické kroky zvoleného procesu. Následně byla v kapitole 

3.4. sestavena taxonomie potencionálních rizik textilních výrobních procesů při výrobě 

kordů, které by výrazně mohly ovlivnit kvalitu výroby. V kapitole 1.6. jsem poté posoudila 

možné metody k analýze. Tato rizika jsem zpracovala v kapitole 4, kde doporučeným 

postupem pro analýzu rizik jsem zvolila metodu FMEA, kterou jsem aplikovala na vybrané 

části procesu výroby kordových tkanin. Jednotlivé případové studie aplikace doporučeného 

postupu jsou uvedeny v kapitole 4.1.2. FMEA – hodnocení. Celkem bylo zpracováno 

68 potencionálních rizik, u kterých byla stanovená hodnota RPN = 50, vypočtena jako součin 

hodnot stanovených parametrů (závažnost, výskyt, detekce). Tuto hodnotu překročilo 

9 potencionálních rizik. U překračujících hodnot byla vypracována doporučená opatření, kdy 

na základě nového hodnocení, byla stanovena nová hodnota RPN nižší, tedy v tolerantní 

hranici. 

Moje návrhy se se mohou příznivě projevit ve snížení počtu závad u výrobků 

a zvýšení kvality, což by vedlo ke snížení ztrát z nekvalitní výroby a příznivý dopad do 

vnímání kvality výsledného produktu, což ocení zejména zákazníci. Zaměřila jsem se na 

nejčastější vady a nejdůležitější části procesu. Z mého hlediska opravdu využití těchto norem 

znamená přínos pro provozní praxi. Prostudování norem i doporučené literatury 

v konfrontaci se skutečnou situací ve firmě i v současné společnosti, jsem si uvědomila 

význam a důležitost práce s riziky. Znalost rizik pro budoucí praxi vidím jako velkou osobní 

výhodu. 
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