
Tabulka pro hodnocení významu vady 

Následek vady Význam vady Hodnocení 

Nebezpečný  
- bez výstrahy 

Může ohrozit pracovníka obsluhy zařízení nebo montáže. Vada nastane 
bez výstrahy a ohrožuje bezpečnost nebo dodržení zákonných 
požadavků. 
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 Nebezpečný  
- s výstrahou 

Může ohrozit pracovníka obsluhy zařízení nebo montáže. Vada nastane 
s výstrahou a ohrožuje bezpečnost nebo dodržení zákonných požadavků. 
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Velmi vysoký 
Významná porucha na výrobní lince, 100% produktů neshodných. Produkt 
nefunkční se ztrátou hlavní funkce. Zákazník velmi nespokojen 
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Vysoký 
Menší porucha na výrobní lince, část produktů se musí vyřadit (bez třídění). 
Produkt je funkční, ale s omezením. Zákazník nespokojen. 
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Střední 
Menší porucha na výrobní lince, část produktů se musí vyřadit (bez třídění). 
Produkt je funkční, ale části zajišťující pohodlí jsou nefunkční! Zákazník 
pociťuje nepohodlí. 
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Nízký 
Menší porucha na výrobní lince, 100% produktů musí být přepracováno. 
Produkt je funkční, ale části zajišťující pohodlí mají sníženou úroveň. 
Zákazník pociťuje určité neuspokojení. 
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Velmi nízký 
Menší porucha na výrobní lince, produkt musí být tříděn a část (méně než 
100%) pak přepracována. Vadu zaznamená většina zákazníků. 
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Malý 
Menší porucha na výrobní lince, část produktů (méně než 100%) bude 
muset být přepracována. Vadu zaznamená průměrný zákazník. 
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Velmi malý 
Menší porucha na výrobní lince, část produktů (méně než 100%) bude 
muset být přepracována, ale bez narušení výrobního cyklu. Vadu 
zaznamená náročný zákazník. 
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Žádný Žádný následek. 1 

 

 

Tabulka pro hodnocení výskytu vady 

Pravděpodobnost výskytu vady 
Možný výskyt 

vady 
Vyjádřeno Cpk Hodnocení 

Velmi vysoká: vada je téměř nevyhnutelná 
≥ 1 z 2 < 0,33 10 

1 z 3 ≥ 0,33 9 

Vysoká: odpovídající podobným předcházejícím 
1 z 8 ≥ 0,51 8 

1 z 20 ≥ 0,67 7 

Průměrná: odpovídající podobným předcházejícím 
procesům, u kterých se občas vada vyskytla, ale ne 
ve významném rozsahu 

1 z 80 ≥ 0,83 6 

1 z 400 ≥ 1,00 5 

1 z 2 000 ≥ 1,17 4 

Nízká: u podobných procesů se vyskytovaly pouze 
ojedinělé vady 

1 z 15 000 ≥ 1,33 3 

Velmi nízká: u téměř identických procesů se 
vyskytovaly pouze ojedinělé vady 

1 z 150 000 ≥ 1,50 2 

Vzdálená: u téměř identických procesů nebyla nikdy 
vada zaznamenána 

≤ z 1 500 000 ≥ 1,67 1 

 

 



 

Tabulka pro hodnocení odhalitelnosti vady 

Pravděpodobnost odhalení vady Hodnocení 

Absolutně nemožná. K odhalení vady nejsou k dispozici žádné známé kontroly. 10 

Velmi vzdálená pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 9 

Vzdálená pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 8 

Velmi malá pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 7 

Malá pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 6 

Průměrná pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 5 

Mírně nadprůměrná pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 4 

Vysoká pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 3 

Velmi vysoká pravděpodobnost, že stávající kontroly vadu odhalí. 2 

Stávající kontroly téměř jistě vadu odhalí. U podobných procesů jsou známy spolehlivé 
kontroly. 
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