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FMEA efektivní nástroj procesního zlepšení 

Jednodenní výukový workshop analýzy možných způsobů a důsledků poruch 

výrobních procesů (PFMEA).  

Kurz je určen pracovníkům technologie, výroby a oddělení kvality jako praktický 

trénink systematického zlepšování procesu, pomocí techniky PFMEA.  

Přijeďte se naučit techniku pro snížení ztrát, oprav, defektů, techniku pro zvý-

šení produktivity a spolehlivosti procesu, a to v reálném workshopu, pod vede-

ním zkušeného konzultanta. 

 

 

 
FMEA je nástroj mimořádné síly, který využíváme jen 
z malé části anebo „pro audit“.  
 
Zařaďte s námi vyšší stupeň vašeho procesního zlepšo-
vání – naučte se poctivou PFMEA. 

 

Naučíte se:  Zpracovat a sestavit kvalitní PFMEA – krok za krokem prakticky, 

osobně, zapojeni v týmu na reálných problémech 

 Aplikovat Six Sigma nástroje do hledání kořenových příčin defektů 

 připravit organizaci, proces, sebe i kolegy na efektivní práci s 

FMEA 

 Zvyšovat efektivitu a kvalitu procesu 

 Z povinného úkonu pro audit vytvořit efektivní inženýrský nástroj 

zapojený do toku hodnoty pro zákazníka 

 

Proč k nám?  Náš program se zásadně liší od nabídky na trhu. Nepřijedete na ško-

lení, ale na reálný workshop zlepšení procesu. 

 Nepřijedete se PFMEA učit, ale zažít její plné nasazení na mnohovrst-

vém příkladu 

 Neučíme FMEA. Učíme systém procesního zlepšení pomocí FMEA 

 Odvezete si postup, který druhý den můžete ihned aplikovat ve vaší 

firmě 

 Nasměřujeme vás k dalšímu studiu norem, či pokročilejším technikám 
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Reálný Workshop 

 
Nástrojem workshopu je nám výrobní simulace TractorMotive. Navodíme reálné prostředí s montáž-

ními operacemi, defekty, reklamacemi, tlakem na potřebu vyrábět. Kombinací výkladu, praktických 

příkladů a moderované diskuze realizujeme FMEA proces. Výsledné řešení implementuje a odzkou-

šíme jeho účinnost. 

 

Moduly školení a agenda 

 

Teorie a metodika FMEA Požadavky, normy, postup realizace 

Analýza Rizika, defekty, kořenové příčiny 

Zajištění Eliminace kořenových příčin, Poka-yoke 

Kontrola Trvale udržitelný proces 
 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  1 den 

Cílová skupina 

 Výrobní technologové, pracovníci kvality, řídící pracovníci výroby, 

projektoví vedoucí. Pracovníci vývoje – pochopíte potřeby výroby pro 

nastavení DFMEA. 

 

Počet účastníků  6-10 

Jazyk školení  Česky 

 

 

 

  

 

Kontakt Richard Hodulák 

richard.hodulak@integratedconsulting.cz 

Libor Čadek 

libor.cadek@integratedconsulting.cz 
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