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- Přeceňování schopnosti metody
- Neschopnost  posoudit proč, kde, jak a 

kdy a za jakých podmínek použít 
(operational window)

- Neschopnost posoudit přínos jak technický 
tak ekonomický – co s tím (životnost, RBI)

- Nepochopení „nesamospasitelnosti“
metody

- Neschopnost definovat zadání úlohy
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Kdo a co je na vině ?

- často nedostatečná vzdělanost 
zadavatele – neschopnost posoudit 
skutečný přínos

- snaha zadavatele redukovat náklady 
bez ohledu na smyslnost (smetanový 
jogurt za 5,- Kč taky nekoupíte)
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Co je největší nebezpečí pro jakost   ?

- technická ignorance řešení problému
- výběrová řízení zaměřená pouze na      

cenu



Otázka k zamyšlení :

Pomůže zákazníkovi, který ví, že má
materiál porušený „dírou“ závěr šetření, 
že „materiál je porušený dírou“ ?



Komplexní řešení problému (poruchy) :

-propojení různých disciplín zkoumání
-provedení okamžitých operativních             
nápravných opatření

-analýza příčin - snaha nalézt příčinu 
poruchy

-omezení či vyloučení opakování
poruchy



Různý přístup :

-nedestruktivní kontrola 
-diagnostika
-ověření materiálových vlastností
-šetření stavu
-FA – failure analysis
-RCA –root cause analysis


