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Abstrakt

Statistické metody v managementu ízení jakosti jsou silným nástrojem, který nám 
umož uje správn  se rozhodovat v oblasti ízení jakosti, i i v jiných možných oblastech, jako 
p i ízení proces , nebo u zhodnocování ur itých parametr  v podniku. V t chto ohledech 
nám pomáhají r zné normy, p íru ky a publikace jako SN EN ISO 9001, SN EN ISO 9004 
a SN ISO/TR 10017. V po áte ní ásti práce se postupn  zabýváme rozborem hlavních 
pojm  z oblasti managementu a statistických metod, dále pokra ujeme ízením a procesy, 
SPC, vý tem základních statistických metod a daty. Cílem této bakalá ské práce je literární 
rešerše erpající z dostupných materiál  a vlastní záv ry spojené s predikcí vývoje v oblasti 
užívání statistických metod v ízení jakosti. 

Klí ová slova 
Statistická metoda, management, ízení jakosti, ízení proces , SPC , literární rešerše, norma, 
proces, zhodnocování parametr .

Abstract

Statistical methods in quality management system are strong tools, which helps us to 
make right resolutions in area of quality management, or in other possible areas, such as 
process control, or in assessing of specific parameters in company. In these respects we are 
using various norms, manuals and publications such as SN EN ISO 9001, SN EN ISO 
9004 a SN ISO/TR 10017. In the beginning part of work we are gradually dealing with basic 
phraseology from area of statistical methods, next we continues with management and with 
process, SPC, description of basic statistical methods and in the end by data. Goal of this 
work is literature exploration of facts and own conclusion connected with predict of progress 
in these area. 

Key words  
Statistical method, management, quality management, process management, SPC, literature 
exploration, norm, process, assessing of parameters. 
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Úvod

Statistické metody jsou nedílnou sou ástí ízení jakosti. Moderní systémy ízení tyto 
metody nutn  pot ebují pro své ízení, rozhodování a lokalizaci chyb a problém .

Použití statistických metod v managementu kvality poskytuje perspektivní téma v dané 
oblasti ízení jakosti. Jak je obecn  známo, statistické metody skýtají velké množství 
možných sm r , kterými se lze zabývat, jak v oblasti praktické aplikace jednotlivých metod, 
tak v oblasti teoretické a p i možném výzkumu a analýzách daných metod. 

Statistické metody obsahují velice sofistikované systémy zahrnující matematické 
dovednosti, technické znalosti ur ité oblasti a samoz ejm  zkušenosti v aplikacích 
statistických metod.  

Cílem aplikací t chto metod je vytvo it dosta ující informa ní zdroje ur ené pro 
management podniku, p ípadné ízení proces , operativní rozhodování, i jako d kazní
materiál provád ných m ení a test . Statistické metody tedy poskytují mnoho ešení a mohou 
pomoci s ešením jak jednoduchých chyb, tak i velice obtížných problém . Vše však závisí na 
daném odpov dném pracovníkovi, p ípadn  týmu pracovník , kte í danou metodu volí, 
posuzují její ú innost a také ji zavád jí do provozu.

V dnešní dob  poskytují  mnohé zdroje velké množství možných statistických metod, 
jak jednodušších, co se náro nosti na znalosti tý e, tak i velice sofistikovaných a obsáhlých.  
Každá z metod má své výhody i nevýhody, a proto i jejich volba tedy musí být opatrná a musí 
se zakládat na opodstatn ných d vodech. Samotné metody mohou být velice ú inné, ale také 
velice nákladné, a tudíž je nutná jak obez etnost v oblasti požadovaných výsledk  a 
vynaložených náklad ,  tak je i nutná snaha omezit zbyte né plýtvání vynakládanými 
prost edky.
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1. Management kvality ve vztahu se statistickými metodami ízení jakosti

1.1 Pojem Management  

Je um ní ízení, p sobení na ur itou soustavu (nap íklad spole nost) a ovládaní její 
innosti. Tento název m že také ozna ovat skupinu vedoucích pracovník  , ili vedení 

podniku obecn .

Mary Parker Follett (1868–1933), který popsal toto téma po átkem dvacátého století 
definoval management jako: ”um ní získání cíl  skrze lidi”. 

Jedním zvykem v myšlení je pohlížet na management jako ekvivalent k "business 
administration", tedy jako k obchodní administrativ , toto vylu uje management na místa vn
obchodu. Avšak více realisticky: každá organizace musí ídit svou práci, zam stnance,
procesy, technologii, atd. s cílem maximalizovat efektivnost.

Ve  v tšin  p ípad  se v zahrani í bere management jako ízení ur ité v ci jako takové, 
nap íklad Cost management, Crisis management, Capability management a jiné. 

Managementem kvality tedy v r zných aspektech rozumíme, ízení, i cílené ovládání 
kvality dosahované prost ednictvím lidí, avšak tento pojem lze také vykládat jako soustavu 
vedoucích pracovník  zabývajících se ízením kvality. 

Managementem jako takovým se zabývá p ímo norma SN EN ISO 9001, kde v ásti
4.1 Systém managementu jakosti, i v dalších následujících oddílech, je p ímo popisováno 
ízení a požadavky na systém jakosti v podnicích. V norm SN EN ISO 9001 jsou i p ímo 

popisovány  povinnosti managementu, tedy vedení. 

1.2 Pojem statistická metoda 

Statistika je matematickou v dou náležící k sb ru, analýze, interpretaci, nebo 
vysv tlování významu a prezentace dat (informací). Je použitelná na mnoho variant 
akademických obor  i technických úloh,  od p írodních a sociálních v d až  pro humanitní 
v dy. Statistika je také použitelná pro provád ní informovaných rozhodnutí ve vládním 
sektoru a obchodní oblasti. 

Statistické metody d líme na: 
- popisnou statistiku 
- deduk ní statistiku i úvahovou statistiku 
- aplikovanou statistiku 
- matematickou statistiku. 

Statistické metody mohou být použity k sumarizaci nebo popisu sb ru dat, což je 
nazýváno popisnou statistikou. Pro dopln ní zákonitostí v datech by m ly být modelovány 
v souvislosti s náhodností a nejistotou v pozorování, a poté v použití na vykreslování záv r  o 
procesech nebo studiích populace, toto je popisováno jako deduk ní statistika. Popisná i 
deduk ní statistika zahrnuje aplikovanou statistiku. Pat í tam také disciplína popisovaná jako 
matematická statistika, která se zabývá teoretickými základy subjektu. 
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1.2 Management používající statistické metody 

Obecn  se statistické metody v ízení za aly používat koncem 19. století, hlavn
v prost edí vále ných a státních prvk , kdy docházelo k vzr stající pot eb  zpracovávat velká 
množství informací za ú elem správných rozhodnutí ídících prvk , tedy armády a vlády.  

Zákonem ze dne 28. ledna 1919 . 49 Sb. z. n. o organizaci statistické služby, byla 
v eskoslovenské republice zrušena Zemská statistická kancelá  král. eského v Praze. V té 
dob  za ala velmi obsáhlá innost spojená se statistikou na našem území. Ve srovnání 
s nyn jškem jsou statistické metody stále používan jší sou ástí všech inností lov ka, kdy je 
možný sb r velkého množství dat, která je pot eba rozumn  a efektivn  zpracovat. 

Walter A. Shewhart byl zakládajícím editorem Wiley Series in Mathematical Statistics, 
touto funkcí se zabýval po 20 let. P vodn  inženýr a statistik je známý jako pravý „otec 
moderní kvality“. Shewhart p edstavil koncept Statistical Process Control (SPC) ve výrob .
Od roku 1930 kontinuáln  Shewhartovy zájmy expandovaly dále, z pr myslové kvality 
k širším zájm m ve v d  a statistickému odvozování. Název jeho druhé knihy je Statistical 
Methods from the Viewpoint of Quality Control, ve které pokládá odvážnou otázku: „Co se 
m že statistika v praxi, i jako v da nau it ze zkušeností kontroly kvality v pr myslové 
výrob ?“.

Shewhart v p ínos do oblasti statisty a obzvlášt  SPC byl zna ný, jeho soudobý pohled 
na statistiku byl radikáln  odlišný, možná práv  toto ho p edur ilo k zápisu do historie 
moderního ízení jakosti.

2. ízené procesy a prvky proces

2.1. Proces 

Dle SN EN ISO 9000 (5) je proces soubor vzájemn  souvisejících nebo vzájemn
p sobících inností, které p em ují vstupy na výstupy. Cílem proces  je produkovat 
(vyráb t) produkty, mnohdy jsou tyto produkty vstupy n jakého nového procesu. 

Procesem rozumíme úplnou kombinaci dodavatel , výrobc , za ízení, vstupního 
materiálu, metod a prost edí, tedy všech prvk , které se dohromady podílejí na výstupu 
procesu, a dále zákazník , kte í výstup užívají . Celkový výkon procesu závisí na komunikaci 
mezi dodavatelem a zákazníkem, na zp sobu, jakým je proces navržen a implementován, a 
dále na tom, jak funguje a jak je ízen. Systém regulace procesu je užite ný pouze tehdy, 
jestliže p ispívá k udržení dokonalé úrovn  procesu a nebo ke zlepšení celkové výkonnosti 
procesu. (1) 

Statistické ízení procesu s d razem na prevenci, stabilitu jakosti procesu na úrovni 
požadované zákazníkem a na hospodárnost výroby - v této sfé e jsou trvalým zdrojem 
informací v tšinou regula ní diagramy a ukazatele zp sobilosti a výkonnosti procesu. (2) 
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2.2. Pojmem ízení 

ízení pat í k hlavním innostem ídících pracovník . Jedná se o nástroje, které 
pomáhají úsp šn  vést organizaci. Základními vstupními údaji ízení jsou r znými zp soby
zpracovaná data. 

Prof. Ishikawa (3) se vyjad uje o ízení jakosti v hlavních krocích: 

Prvním krokem v ízení jakosti je poznání požadavk  uživatel

Druhým krokem je poznání toho, co cht jí uživatelé kupovat 

Jakost nelze specifikovat bez znalostí náklad

P edvídejte možné závady a stížnosti 

Vždy uvažujte o p im ených opat eních. ízení jakosti bez in  je pouhým koní kem

Ideální je taková úrove ízení jakosti, p i kterém odpadá pot eba technické kontroly 

ízení proces dle SN EN ISO 9004 (6) 

Jakost výrobk , tedy cíl  proces , je nutné ur ovat v každé fázi životního cyklu. 
V hlavních bodech se norma SN EN ISO 9004-1 v oblastech ízení proces  zabývá: 

ízením materiálu 
Sledovatelností
Identifikací

ízením a údržbou za ízení 
Managementem regulace procesu 
Dokumentací 

ízením zm n procesu 
ízením stavu po ov ování  
ízením neshodného výrobku 

Všechny tyto body jsou nezastupitelné v oblasti ízení, jejich správné a efektivní 
využívání vede ke snižování náklad  spojených s ízením. V astých p ípadech vede špatné 
vedení ke ztrát  sledovatelnosti, i nemožné identifikaci, jak produkt , tak jednotlivých prvk
procesu. Když se tak stane, je zapo at lavinovitý efekt, kdy jsou s postupem asu
znehodnoceny jednotlivé kroky. V kone ném dopadu mohou být zvolené regulace, i opat ení 
pro zlepšení procesu p inejmenším neefektivní a neú inné, v horším p ípad  mohou mít spíše 
destruktivní efekt. Zodpov dné vedení však rozpozná chyby v jednotlivých bodech, p i emž 
rychle zasáhne tak, aby byla zprost edkována a zavedena náprava. 
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2.3 SPC (Statistical process control) 
SPC – tato asto používaná zkratka znamená statistické ízení proces .

Statistické ízení proces  používá statistické nástroje k pozorování provedení 
produk ního procesu za ú elem predikce významných deviací, které mohou pozd ji vyvolat 
zamítnutí výrobku.

Statistical process control (SPC) zahrnuje používání statistických technik k m ení a 
analýze odchylek, i variací v procesu. Nej ast ji je používáno pro výrobní procesy, zám r
SPC je monitorovat kvalitu výrobku a udržovat proces na ustálených hodnotách. Statistické 
ízení jakosti  se odkazuje na používání statistických technik pro m ení a vylepšování kvality 

proces , a navíc zahrnuje SPC oproti dalším technikám, jako jsou vzorkovací plány, 
experimentální návrhy, variance redukce, analýzy zp sobilosti proces  a plánu vylepšování 
proces .

Primárním nástrojem používaným pro SPC je regula ní diagram, který je grafickou 
reprezentací jisté popisné statistiky pro specifikaci, kvantifikaci a m ení výrobního procesu. 
Tyto popisné statistiky jsou promítnuty v regula ním diagramu pro srovnání k jejich 
vzorkovacích rozd lení (sampling distributions). Porovnání detekuje jakékoli neobvyklé 
variace ve výrobním procesu, které mohou indikovat problém s procesem samotným. 
V regula ních diagramech m že být použito n kolik rozdílných popisných statistik, poté 
t chto n kolik rozdílných regula ních diagram  lze použít k testování rozdílných p í in,  
jako: „Jak pracuje hlavní sm na oproti vedlejší ve významu zvládnutí proces  ?“. Regula ní
diagramy jsou taktéž používány s produktovými m eními pro analýzu procesu, i pro 
pokra ující vylepšování proces .

2.4 Regulace – regula ní diagramy 

Statistická regulace (4) spo ívá a zakládá hlavn  na konstrukci regula ních diagram , které 
podle druhu dat a zp sobu jejich po izování d líme na: 

Regula ní diagramy m ením 
Regula ní diagramy srovnáváním

P i statistické regulaci m ením se uplat ují tyto hlavní metody: 

Výb rový pr m r – výb rové rozp tí Rx

Výb rový pr m r – výb rová sm rodatná odchylka sx

Výb rový medián – výb rové rozp tí Rx

Individuální hodnota – výb rové rozp tí Rxi

Obecn  je postup p i statistické regulaci procesu m ením nutno roz lenit do t í postupných 
etap:

Identifikace  procesu 
Stabilizace procesu 
Regulace procesu 
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Pro SPC posuzování proces  je u jednotlivých proces  velice d ležitý postup viz výše 
uvedené postupné etapy. 

Dle publikace Statistická regulace proces  (SPC), p íru ka (1) 
   
Identifikací procesu rozumíme – rozhodneme zdali je proces ve statisticky zvládnutém 
stavu i není, pokud ano, postoupíme k poslednímu kroku. Pokud ne, což je ast jší p ípad,
p istoupíme k bodu stabilizace procesu. 

Stabilizací procesu rozumíme – uvedení do statisticky zvládnutého stavu , kdy jedinými 
zdroji kolísání procesu jsou jedin  a pouze náhodné p í iny. Takto zvládnutý proces m že být 
pak popisován predikovatelným rozd lením sledovatelného rozd lení znaku jakosti. 
   
Regulací rozumíme – samotné ízení procesu za pomoci regula ních diagram  a jejich 
rozboru, což je z p edešlých krok   jejich finální. 

3. Aplikace statistických metod p i ízení  

Užite nost statistických metod vyplývá z variability, kterou je možno pozorovat 
v chování a výstupech prakticky všech proces  i za podmínek z ejmé stability. Takovouto 
variabilitu lze pozorovat u m itelných charakteristik produkt  a proces  a její existenci lze 
najít v r zných fázích celkového životního cyklu produkt  od pr zkumu trhu ke služb
zákazník m až po jeho kone nou likvidaci.

Statistické metody mohou pomoci takovou variabilitu m it, popisovat, analyzovat, 
interpretovat a modelovat i p i relativn  omezeném množství údaj . Statistickou analýzou 
takovýchto údaj  je možné docílit lepšího pochopení charakteru , velikosti a p í in variability. 
To by mohlo pomoci p i ešení a dokonce i p i prevenci problém , které by mohly z takové 
variability pramenit. 

Statistické metody mohou tedy umožnit lepší využití existujících údaj  p i rozhodování 
a tím i pomoci p i neustálém zlepšování jakosti produkt  a proces  k dosažení spokojenosti 
zákazníka. Tyto metody jsou použitelné na širokém spektru aktivit, jako je pr zkum trhu, 
návrh, vývoj, výroba, ov ování instalace a servis. (7) 

Obecn  vzato jsou statistické metody a statistika samotná hojn  užívaným prvkem 
v ízení. 

4. Za azení statistických metod do celopodnikového ízení jakosti 

Statistické metody jsou velice ú innou pom ckou v oblasti rozhodování, ízení a v 
analýze. Lze je tedy obecn  používat v mnoha variantách užití, taktéž samoz ejm   i v mnoha 
místech, jako je prodej, výroba, montáž i expedice. 

Jednotlivé metody a jejich kombinace vedou pak u specifických použití k dobrým 
výsledk m.Vše je však založeno na jejich korektní aplikaci, správném sb ru dat a jejich 
odpovídajícím zpracování. P ehnaný výb r a následné zpracování zbyte n  rozsáhlých výb r
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vede jen k zjišt ní t ch samých informací, kterých bychom dosáhli i s menšími výb ry, tedy i 
s nižšími náklady.  

V celopodnikovém m ítku lze statistické metody využívat na jednotlivých provozech, 
dílnách , vstupech a výstupech i jako vypovídající element pro vedení podniku. 

Statistické metody je tedy nutné využívat v p ípad  velkých objem  dat, nebo v p ípad
snažíme-li se r znými zp soby p edikovat vývoj ur itých parametr , i tyto parametry p ímo
operativn ídit, tedy ídit jejich jakost.  

Použití dané statistické metody musí projít velmi obez etným zvážením, jak z hlediska 
požadovaných výsledk , tak z hlediska náklad , které nám užití dané metody p inese. 
Neuvážené zvolení metody m že vést k neúsp chu a promarn ní námi vynaložených pen z.
Toto hledisko pln  leží na odborníkovi, který metodu zvolil a na managementu, který tuto 
metodu schválil. 

5. Základní statistické metody a analýzy 

5.1. Základní  rozd lení statistických metod dle SN ISO / TR 10 017 (7)
- popisná statistika 
- navrhování experiment
- testování hypotéz 
- analýza m ení
- analýza zp sobilosti  procesu 
- regresní analýza 
- analýza bezporuchovosti
- výb rové metody  
- simulace 
- regula ní diagramy  
- statistické tolerance 
- analýza asových ad

Norma SN ISO / TR 10 017 v tomto p ípad  p sobí jako doporu ující popisná 
pom cka pro firmy, podniky a hlavn  jejich vedení za ú elem orientace a správné volby 
statistických metod, které se budou následn  používat v procesu ízení a managementu 
jakosti. Dostate n  nás však tato norma neupozor uje na složitost aplikací n kterých z výše 
uvedených statistických metod.  

5.2 Sedm nástroj ízení jakosti 

V mnoha p ípadech lze však námi ešené problémy ešit n kolika základními 
statistickými pom ckami, jsou-li tyto pom cky korektn  provedeny a jejich výsledky jsou 
správn  a efektivn  podány a aplikovány. 

Prof. Ishikawa (3)  popisuje tyto metody jako sedm nástroj ízení jakosti, kdy s t mito 
nástroji lze ešit 95% problém  podniku. Takzvaných sedm elementárních statistických metod 
zahrnuje:
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Paterovu analýzu 
Diagram p í inných vliv  a efekt
Stratifikaci
Kontrolní seznam 
Histogram 
Diagram rozptylu (analýza korekce ur ením mediánu) 
Regula ní (Shewhart v) diagram 

5.3. Typy a užití statistických metod dle SN ISO / TR 10 017 (7)

Popisná statistika

Popisná statistika se týká postup , které shrnují a prezentují kvantitativní údaje 
zp sobem podávajícím informace o charakteristikách rozd lení údaj . Takovými typickými 
charakteristikami jsou jejich st ední hodnoty (v tšinou popisované pomocí aritmetického 
pr m ru) a charakteristiky rozptýlení (m ené obvykle rozp tím nebo sm rodatnou
odchylkou).

Informace poskytovaná popisnou statistikou m že být asto vyjád ena názorn jší a 
efektivn jší formou pomocí r zných grafických metod, v etn  pom rn  jednoduchých 
zobrazení údaj  jako nap íklad:

- diagram trendu 

- jednoduchý bodový diagram 

- histogram 

Grafické metody jsou užite né tím, že mohou asto odkrýt neobvyklé vlastnosti údaj ,
které nemusí být snadno odhaleny p i kvantitativní analýze. Mají velmi široké uplatn ní p i
analýze údaj , sumarizaci a prezentaci výsledk .

Navrhování experiment (DOE – design of experiments) 

Navrhování experiment  se týká vyšet ování, která jsou uskute n na ur itým 
plánovaným zp sobem a která se opírají o statistické zhodnocení výsledk  pot ebných
k dosažení záv r  na p edepsané konfiden ní úrovni.

Cílem DOE m že být validace p sobení ur ité charakteristiky (ur itých charakteristik) 
systému, nebo to m že být vyšet ení vlivu na jednoho i více faktor  na  ur itou
charakteristiku. Tedy cílem experimentu je maximalizovat i optimalizovat sledovanou 
charakteristiku, nebo omezit její variabilitu. 

DOE je zvlášt  ú inné p i vyšet ování složitých systém , jejichž výstup m že být 
ovliv ován pom rn  velkým po tem faktor .

Hlavní p edností DOE je jeho relativní ú innost a hospodárnost p i vyšet ování vliv
sou asn  p sobících faktor  v procesu ve srovnání s vyšet ováním každého faktoru 
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jednotliv . Také schopnost DOE zjiš ovat interakce mezi ur itými faktory m že vést 
k hlubšímu poznání procesu. Tyto p ínosy se ekávají pov tšinou, tehdy pracujeme-li se 
složitými a komplikovanými procesy. 

Testování hypotéz 

Testování hypotéz je statistický postup, kterým se má ur it na p edepsané hladin  rizika, 
zda ur itá množina údaj  (obvykle získaná výb rem) je kompatibilní s danou hypotézou. 
Hypotéza m že být  vytvo ena p edpokladem ur itého statistického rozd lení nebo modelu, 
nebo se m že týkat hodnoty ur itého parametru. 

Testování hypotéz je explicitn i implicitn  zahrnuto a zabudováno do mnoha 
statistických metod, ur ených k posuzování i ízení jakosti. P íklad: statistická p ejímka 
regula ní diagramy, DOE, regresní analýza, atd.. 

Testování hypotéz se využívá k tomu, abychom byli schopni rozhodnout, na p edepsané
hladin  významnosti, zda daná hypotéza týkající se parametru souboru (odhadnutého 
z výb ru) je i není platná. Testování hypotéz se používá také pro testování p edpoklad  o 
modelech, jako nap . zda rozd lení souboru je i není normální. 

Analýza m ení :

Analýza m ení (také nazývaná „analýza nejistoty m ení“ nebo „analýza systému 
m ení“) je soubor postup , zam ených na hodnocení nejistoty systém  m ení v rozmezí 
podmínek, v nichž systém pracuje. Chyby m ení lze analyzovat pomocí týchž metod, jako 
jsou ty , které se používají p i analýze charakteristiky produktu.

Nejistota m ení se má uvažovat vždy p i získávání údaj . Analýza m ení se používá 
k posuzování p i p edepsané konfiden ní úrovni, zda systém m ení je vhodný pro zamýšlený 
ú el. Používá se ke kvantifikaci kolísání, která má r zné zdroje jako nap . kolísání zp sobené
odborným pracovníkem, nebo kolísání zp sobené procesem m ení i samotným m ícím
p ístrojem. 

Analýza m ení poskytuje kvantitativní a cenov  p ijatelný zp sob volby m ícího 
p ístroje nebo umož uje rozhodnutí, zda je p ístroj schopen posuzovat zkoušený parametr 
produktu nebo procesu. 

Ve všech p ípadech , krom  t ch nejjednodušších, pot ebuje analýza m ení, aby byla 
uskute n na specialisty s výcvikem. Pokud se p i aplikaci nev nuje dostatek pé e a nejsou 
odborné znalosti, mohou výsledky analýzy m ení  vést k falešnému a možná cenov
nadsazenému optimismu, jak z pohledu výsledk  m ení, tak p ijatelnosti m ení.
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Analýza zp sobilosti  procesu 

Analýza zp sobilosti procesu je vyšet ování inherentní variability a rozd lení sledované 
charakteristiky procesu, aby se  odhadla schopnost procesu produkovat výstup, který kolísá 
pouze v rozmezí vymezeném ve specifikacích. 

Jsou-li údaje m itelnými veli inami (produktu nebo procesu), je inherentní variabilita 
procesu stanovena jako funkce „rozmezí“ procesu, který je ve statisticky zvládnutém stavu, a 
je m ena jako šest sm rodatných odchylek (6 ) rozd lení procesu.Jsou li údaje z procesu 
kvalitativní (nap . procento neshodných nebo po et neshod), stanoví se zp sobilost procesu  
jako pr m rný podíl neshodných jednotek nebo pr m rná intenzita neshod. 

Analýza zp sobilosti procesu se užívá k posouzení schopnosti ur itého procesu 
poskytovat na výstupu výrobky, které d sledn  vyhovují specifikacím, a odhadnout 
o ekávané množství neshodných produkt .

Pojem zp sobilosti se zásadn  aplikuje na proces ve statisticky zvládnutém stavu. Tedy 
analýza zp sobilosti se má provád t v kombinaci s metodami statistické regulace, aby se 
zajiš ovalo aktuální ov ování regulace. 

Regresní analýza 

Regresní analýza uvádí ve vztah chování sledované charakteristiky (obvykle 
nazývaného „vysv tlovaná veli ina“ nebo „odezva“) v i možným kauzálním faktor m
(obvykle nazývaným „vysv tlující veli iny“). Takový vztah se ur uje modelem, který m že
pocházet z v dy, ekonomiky, strojírenství atd., nebo m že být odvozen empiricky. Cílem je 
p isp t k porozum ní možné p í iny kolísání ve výpov di a objasnit velikost p ísp vku
každého faktoru k tomuto kolísání. 

Regresní analýza se využívá: 
- k testování hypotéz o vlivu možných vysv tlujících veli in na vysv tlovanou veli inu
- na predikci hodnoty vysv tlované veli iny
- k odhadu sm ru a stupn  vazby mezi vysv tlovanou veli inou a vysv tlující veli inou.

Regresní analýza m že poskytnout pohled do vztah  mezi r znými faktory a sledovanou 
vysv tlovanou veli inou a takový pohled m že napomoci p i rozhodováních týkajících se 
studovaného procesu a hlavn  p i zlepšování procesu.Regresní analýza m že také poskytnout 
odhady velikosti a zdroj  vliv  na vysv tlovanou veli inu, které mají sv j  parametr ve 
faktorech, které bu  nejsou m eny nebo jsou p i analýze opomenuty. 

P i modelování je d ležité  zjednodušování modelu minimalizováním po tu
vysv tlujících veli in. Zahrnutí nepodstatných veli in m že zamlžit vliv vysv tlujících veli in 
a snížit p esnost predikcí získaných modelem. Avšak opomenutí ur ité d ležité vysv tlující 
veli iny m že vážn  omezit model a použitelnost výsledk .

Regresní analýza se používá k modelování výsledných charakteristik , jako je výt žnost,
výrobní kapacita, jakost provedení, doba cyklu, pravd podobnost selhání atd.. 
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Analýza bezporuchovosti 

Analýza bezporuchovosti je aplikací technických a analytických metod zhodnocení, 
predikcí a zajiš ování bezproblémového výkonu ur itého studovaného produktu nebo systému 
v pr b hu asu, teplot  a tlaku. 

Metody použité v analýze bezporuchovosti asto vyžadují použití statistických metod , 
které pojednávají o nejistotách, náhodných charakteristikách nebo pravd podobnostech
výskytu ur itého jevu v ase.

Analýza bezporuchovosti zahrnuje i jiné statistické metody, které se zam ují na 
fyzikální povahu a p í iny poruchy a prevenci nebo snížení poruch. 

Analýza bezporuchovosti poskytuje kvantitativní ukazatel provedení výrobku nebo 
úrovn  služby, který zohled uje poruchy nebo p erušení služby. innosti bezporuchovosti 
jsou t sn  svázány s ovládáním rizika p i provozu systému. Bezporuchovost je asto siln
ovliv ujícím faktorem p i vnímání jakosti výrobku nebo služby a uspokojování zákazníka.  

Základním p edpokladem analýzy bezporuchovosti je, že úrove  studovaného systému 
lze rozumn  popsat rozd lením pravd podobnosti. P esnost odhad  bezporuchovosti tedy 
závisí na platnosti tohoto p edpokladu.

Výb rové metody 

Výb rové metody jsou ur itou statistickou metodou cílev dom  provád nou za ú elem 
získání informace o ur ité charakteristice souboru formou studia reprezentativní ásti(tj. 
výb ru) souboru.

Výb rové metody lze rozd lit do dvou velkých, avšak ne zcela vše pokrývajících oblastí: 

1. Statistická p ejímka
Zam uje se na rozhodování, zda „dávku“ p ijmout nebo nep ijmout (tedy jisté t íd ní) na 
základ  výsledku výb ru (i výb r ) odebraného z dávky.

2. Výb rové šet ení 
Používá se v numerativních nebo analytických studiích pro odhalování hodnot jedné nebo 
n kolika charakteristik v souboru nebo pro odhalování, jaké mají tyto charakteristiky 
rozd lení v pr ezu celého souboru. 

Ve srovnání se s ítáním lidu, nebo se stoprocentní kontrolou dávky nabízí ádn
sestrojený p ejímací plán úsporu asu, náklad  a práce. P i kontrole výrobk  zahrnující 
destruktivní zkoušení je výb rová metoda jediným prakticky proveditelným zp sobem, jak 
získat vhodnou informaci. Výb rové metody vyžadují, aby výb r byl odebrán nestranným 
zp sobem, tj. aby byl výb r reprezentativní pro soubor, z n hož byl odebrán. 

Jedna z aplikací výb rových metod je  aplikace je v auditech zásob, zde se odhaduje 
procento výrobk , které spl ují stanovená kritéria. Výb rové metody se používají 
k provozním kontrolám operátor , stroj  nebo produkt , aby se monitorovalo kolísání 
sledované veli iny a ur ila se opat ení k náprav .
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Simulace

Simulace je souhrnný termín pro postupy, kdy se ur itý (teoretický nebo empirický) 
systém matematicky modeluje po íta ovým programem, aby se mohl ešit daný problém. Je-li 
pro znázorn ní použito nástroj  teorie pravd podobnosti, p edevším náhodných veli in, 
nazývá se taková simulace „metoda Monte-Carlo“. 

V kontextu na teoretickou v dní disciplínu se simulace používá tam, kde není známa 
žádná vy erpávající teorie ešení ur itého problému (nebo, je-li známa, je ešení nemožné 
nebo obtížné) a kde ešení lze získat použitím výkonné po íta ové podpory. 

Rozsáhlé projekty ( jako nap . program výzkumu vesmíru) používají „metodu Monte-
Carlo“ zcela rutinn . Aplikace nejsou omezeny na ur itou oblast pr myslu. Typické oblasti 
aplikace zahrnují výpo et statistických tolerancí, simulací procesu, systém optimalizace, teorii 
bezporuchovosti a predikci. 

Regula ní diagramy 

Regula ní diagram neboli SPC  diagram je graf s údaji získanými z výb r , které se 
periodicky odebírají z procesu a graficky znázor ují v asové posloupnosti. Do regula ního
diagramu se také zakreslují tzv. „regula ní meze“, které vymezují inherentní variabilitu 
procesu, když je ve statisticky zvládnutém stavu. Úlohou regula ních diagram  je pomoci p i
posuzování stability procesu, což se uskute uje porovnáváním zakreslených údaj  ve vztahu 
k regula ním mezím. 

Regula ní diagramy pro diskrétní veli iny obvykle hlídají po et, nebo podíl neshodných 
jednotek, nebo po et neshod zjišt ných ve výb rech odebraných z procesu. 

Regula ní diagram  se využívá k detekci zm n v procesu. Zakreslené údaje, kterými 
mohou být jednotlivá tení, nebo ur ité statistiky, jako je nap . výb rový pr m r, se 
porovnávají s regula ními mezemi. V nejjednodušším p ípad  zakreslený bod, který padne 
mimo regula ní meze , signalizuje možnou zm nu v procesu, obvykle vyvolanou n jakou
„vymezitelnou (zvláštní) p í inou“.

P íklady funkce regula ních diagram  propojených s n kterými innostmi spojenými 
s procesy: 

1. Regulace procesu: regula ní diagramy pro kvantitativní charakteristiku, používané 
k detekci zm n v procesu, a iniciaci opat ení k náprav  a tím k udržení a zachování 
procesu ve statisticky zvládnutém stavu 

2. Analýza zp sobilosti procesu 
3. Analýza systému m ení
4. Analýza p í in a následk
5. Neustálé zlepšování 

D ležité je odebrat vzorky z procesu tak, aby nejlépe odkrývaly sledované kolísání, 
takový výb r se nazývá „logická podskupina“. To je základ pro ú inné použití a interpretaci 
SPC diagram  a pro pochopení pramen  kolísání procesu. 
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Statistické tolerance 

Ur ování statistických tolerancí je postup založený na jistých statistických principech a 
používá se ke stanovení tolerancí. Využívá rozd lení pravd podobností p íslušných rozm r
sou ástí k ur ení celkové tolerance pro montážní jednotku. 

Sestavuje-li se n kolik jednotlivých sou ástí v jediný modul, nejsou asto kritickým 
faktorem nebo požadavkem ve vztahu k sestav  a zranitelnosti takovéhoto modulu rozm ry
jednotlivých sou ástí, ale celkový rozm r výsledné sestavy. 

Pro statistické stanovení celkových tolerancí se p edpokládá, že v sestavách zahrnujících 
velký po et jednotlivých sou ástí budou rozm ry od jednoho konce toleran ního pole 
vyváženy rozm ry od druhého konce toleran ního pole. Ze statistického pohledu bude mít 
celkový rozm r za ur itých okolností p ibližn  normální rozd lení. Vypo tená celková 
statistická tolerance pro danou množinu jednotlivých tolerancí (které nemusí být stejné) udává 
celkovou rozm rovou toleranci, která bude obvykle významn  menší než celková rozm rová 
tolerance vypo tená aritmeticky. 

Teorie statistických tolerancí se b žn  aplikují p i montáži díl , která pracuje se 
sou tovými vztahy nebo p ípady, zahrnujícími prosté od ítání (nap . h ídel a díra).

Analýza asových ad

Analýza asových ad zahrnuje celý soubor metod pro studium sb ru pozorování 
provád ných postupn  v ase. Analýza asových ad je použita tam, kde je odkaz na použití 
analytických metod: 

- ke zjišt ní seskupení statistickým pohledem 
- k porozum ní, jak kauzální faktory z minulosti mohou opakovan  ovliv ovat  budoucnost 
- k predikování budoucího pozorování pomocí statistických nástroj  nebo k porozum ní, které
   kauzální faktory nejvíce p ispívají ke kolísání v asových adách.

Analýza asových ad se používá k popisu seskupení údaj  v asové ad  pro zjišt ní
„odlehlých hodnot“ bu  proto, aby se napomohlo porozum t tomuto seskupení, nebo proto, 
aby se uskute nila úprava, dále k detekci kritických bod  zvratu v trendu. Jiné použití je p i
vysv tlování seskupení v jedné asové ad  v návaznosti na seskupení v jiných asových
adách p i respektování zám r  vlastních regresní analýze. 

Metody analýzy asových ad jsou užite né p i plánování, v technickém ešení, p i
identifikaci zm ny v procesu, p i generování p edpov dí a p i m ení odezvy na n jaký zásah 
zvenku nebo na ur ité opat ení. Analýza asových ad je užite ná také pro porovnávání 
projektované úrovn  procesu s predikovanými hodnotami v asové ad  p i realizaci 
specifické zm ny.

Významný vliv na model m že mít ponechání nebo vynechání jediného pozorování 
nebo malé skupiny pozorování z analýzy. Proto se atypická pozorování mají objasnit a odd lit
od údaj  s charakterem „odlehlých hodnot“. 
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6. Data, odchylky a náhodné veli iny

6.1. Data jsou (8) : 

vyjád ení skute ností formálním zp sobem tak, aby je bylo možno p enášet nebo 
zpracovat (nap . statistickými metodami) 
íselné nebo jiné symbolicky vyjád ené (reprezentované) údaje a hodnoty n jakých

entit nebo událostí 
jakékoli fyzicky (materiáln ) zaznamenané znalosti (v domosti), poznatky, zkušenosti 
nebo výsledky pozorování proces , projev , inností a prvk  reálného sv ta (reality) 
surovina, z níž se tvo í informace 

6.2. Získávání dat 

Data lze získávat r znými zp soby, m ením i pozorováním. S pr b žnými asovými 
návaznostmi, i v ur itém ase a na ur itém vzorku produkce. V n kterých p ípadech dochází 
k m ení všech produkt , jindy se m í jen ur ité vzorky produkce. 

Každá statistická metoda vyžaduje rozdílné zp soby výb ru vzork , zp sobu m ení,
metod zpracování dat. Je tedy z ejmé že ve výb ru metody zp sobu vzorkování a druhu 
m ení i pozorovaní je nutná vysoká obez etnost.

K jasné specifikaci druhu zp sobu získávání dat slou í  r zné zp soby a návody jak 
v normách, tak takzvané výb rové metody, které pomohou odpov dnému pracovníkovi ur it
výb rovou metodu. 

Pro statistické metody je správné získávání dat velice d ležité a podstatné. Chyby 
v datech mohou vést k velice špatným rozhodnutím a k chybám. Nesprávné výb ry pak také 
poskytují zkreslené i nedostate né zdroje dat. 

Ke správným m ením je tedy nutné být vybaven správným m idlem, které spl uje jak 
nároky p esnosti, tak nároky na rychlost a ekonomi nost m ení. Ve výb ru správných 
m idel a jejich užívání se tedy uplatní p evážn  odborníci z dané oblasti výroby produktu 
spole n  s odborníky v oblasti metrologie. 

6.3. Odchylky, chyby v datech, problémy spojené s využíváním statistických metod

Prof. Ishikawa (3) popisuje adu problém  vznikajících  ve spojení s užíváním 
statistických metod. I p es dlouhodobé zkušenosti s jejich užíváním je ješt  mnoho problém ,
které nebyly vy ešeny. Hlavními problémy jsou: 

Falešné údaje a údaje neodpovídající fakt m
Nesprávné zp soby sb ru dat 
Chybný p epis dat a nesprávné výpo ty
Nenormální hodnoty  
Použitelnost dat 
Nesprávné aplikace 
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6.4. Náhodné veli iny

Náhodná veli ina je krom  pravd podobnosti další abstraktní p edstavou, která dovoluje 
náhodnému jevu p i adit íselnou hodnotu. Formáln  náhodná veli ina je funkce (zobrazení) 
X v systému elementárních jev  W, která každému elementárnímu jevu A  p i adí práv
jediné reálné íslo.

Náhodná veli ina je vlastn  matematickým modelem m ení, který umož uje výsledek 
m ení zaznamenat jako íselnou hodnotu. Tím, že náhodnou veli inou umíme zobrazit 
výsledky náhodného pokusu do íselné osy, umíme elementární jevy uspo ádat. Jelikož jevu 
je p i azena pravd podobnost, umíme pak i definovat rozd lení pravd podobnosti. Voln
m žeme íci, že pravd podobnost jevu jistého, tedy 1, je rozd lena (rozložena) nad body nebo 
intervaly íselné osy. Toto rozd lení pravd podobnosti lze jednozna n  popsat 
distribu ní funkcí: F(x) = P(X < x). (9)

Náhodná veli ina je tedy zobrazení, které každému danému výsledku náhodného pokusu 
p i azuje reálné íslo.

Distribu ní funkce je funkce, která každému reálnému íslu p i azuje pravd podobnost,
že náhodná veli ina nabude hodnoty, která je menší nebo rovna tomuto íslu. (10) 
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Záv r

Statistické metody jako takové jsou silným prost edkem managementu jakosti, 
vedoucím pracovník m usnad ují složitá rozhodnutí a pomáhají lépe nahlédnout do problém
spojených s produkcí výrobk , ízením proces , i s  poskytováním služeb. 

Mnohé ze statistických metod nacházejí své uplatn ní v  r zných oblastech inností, kdy 
slouží ke zpracování velkých objem  dat, v SPC metodách, asov  pr b žných
charakteristikách, i ve zpracování výsledk  test  a m ení.

V dnešní dob  je využití statistických metod na velmi vysoké úrovni, v tšina st edních a 
v tších podnik  má dnes skupinu odborník  jak pro ízení jakosti, tak i pro ízení proces ,
kte í ve velkém množství užívají statistických metod.  

Se statistickými metodami a jejich využitím v managementu jakosti je spojeno mnoho 
odv tví z oblasti technologie, strojírenské metrologie, výb rových metod atd. Všechny tyto 
odv tví si žádají vynakládání prost edk , jak na lidské zdroje jako jsou odborníci, d lníci, tak 
i na strojní za ízení, strojní asy, nebo metrologické za ízení.

Do budoucna ješt  více vzroste poptávka po odbornících z oblasti ízení jakosti znalých 
statistických metod,  již dnes je totiž využívání statistických metod v managementu ízení
jakosti zna né. Toto zna né využití jasn  plyne z nutnosti využívání statistických metod, 
jelikož n která rozhodnutí nelze zodpov dn  provád t bez dostate ných informací, které nám 
poskytnou p edevším statistické metody.   

Vývoj v oblasti statistických metod dále povede k zefektiv ování jednotlivých metod a 
jejich ú eln jšímu využívání. Statistické metody se budou také dále rozši ovat do oblasti 
malých a st edních podnik , kde budou brány jako nové metody pro zefektivn ní práce a 
kvality výroby. 

Vznik nových metod bude velice pozvolný a je podmín n velkými znalostmi v oblasti 
statistiky a samoz ejm  hlubokými zkušenostmi v práci s nimi. Jednotlivé nové metody se 
posléze stanou v p ípad  podnik i jednotlivc  p edm tem obchodního tajemství i velice 
obez etn  užívaným materiálem z hlediska zve ej ování. Nové metody budou opodstatn n
používány v konkuren ním boji jednotlivých podnik .
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