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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá metodami, a především nástroji řízení kvality. Skládá se 

ze čtyř částí. V první části práce je stručně přiblížena historie přístupů k řízení kvality. 

Ve druhé části je zpracován formou rešerše přehled sedmi základních nástrojů pro řízení 

jakosti a u těch nástrojů, které jsou statistické, je naznačen postup jejich sestrojení 

v programu Minitab. Ve třetí části jsou zpracované pokročilé statistické nástroje se 

zaměřením na analýzu systému měření. Ve čtvrté, praktické části, jsou formou 

případových studií rozebírány vybrané metody analýzy sytému měření.  
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Abstract 

This bachelor thesis deals with methods, and above all with quality management tools. It 

consists of four parts. In the first part of the thesis is briefly presented the history of 

approaches to quality management. In the second part, a basic overview of the seven basic 

tools for quality control is elaborated and in the case of those tools, which are statistical, 

the procedure of their construction in Minitab is outlined. In the third part are processed 

advanced statistical tools with a focus on the analysis of the measurement system. In the 

fourth, practical part, selected methods of analysis of the measurement system are 

analyzed by case studies. 
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ANOVA  …  analýza rozptylu  
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K1, K2, K3  …  výpočtové konstanty, pro výpočet zdrojů variability v systému  
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MS   …  kvadratický průměr, v práci jako průměr čtverců 

PV, 𝜎𝑃   …  variabilita dílů  
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s   …  výběrová směrodatná odchylka  
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TV, 𝜎𝑇   …  celková variabilita  
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Úvod 

Cílem této práce je nastudovat historii přístupů k řízení kvality průmyslové produkce a vytvořit 

přehled metod řízení a plánování kvality. Zvláštní pozornost zaměřit na statistické řízení 

procesu a zejména na analýzu systému měření (MSA). Vybrané metody aplikovat formou 

řešené případové studie. 

V první části práce je stručně přiblížena historie přístupů k řízení kvality. Ve druhé části 

je zpracován formou rešerše přehled sedmi základních nástrojů pro řízení jakosti a u těch 

nástrojů, které jsou statistické, je naznačen postup jejich sestrojení v programu Minitab.  

Ve třetí části jsou zpracované pokročilé statistické nástroje se zaměřením na statistické 

řízení procesů a analýzu systému měření.  

Ve čtvrté, praktické části, jsou formou řešených případových studií rozebírány vybrané 

metody analýzy sytému měření. První řešená studie porovnává dvě metody výpočtu 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla, metodu průměru a rozpětí s metodou ANOVA. 

Druhá případová studie řeší postup ověření způsobilosti měřidla metodou výpočtu indexů Cg a 

Cgk. Veškeré výsledky studií jsou podpořeny a doplněny grafickým rozborem naměřených a 

vypočítaných dat, jsou k tomu využity základní nástroje rozebírané ve druhé části. Zhodnocení 

všech výsledků měření a doporučení pro využití vybraných metod je uvedeno v závěru.  
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1 Historie přístupů ke kvalitě 

Časová osa přístupu k řízení kvality ve 20. století. 

Obr. 1.1: Časová osa znázorňující přístup k řízení kvality ve 20. století. [4] 

Rozvoj průmyslové výroby ve 20. století přinesl celosvětově potřebu kontroly a 

objektivního posouzení jakosti produktů. Na obr. 1.1 je znázorněn růst a vývoj řízení kvality ve 

světě v tomto období. Od roku 1920 vznikaly modely s technickou vstupní, výstupní i 

mezioperační kontrolou. Další nárůst výroby po 1. sv. válce přispěl ke zrodu prvních 

statistických metod a nástrojů, používaných ke kontrole kvality dodnes. Po 2. sv. válce vznikly 

modely statistické regulace procesů, začaly se tak používat první preventivní nástroje. Následně 

se principy statistického řízení procesů rozšířily i do předvýrobních etap a vzniká tak odvětví 

plánování jakosti v organizacích. [4] 

Korporace si postupně vytvářely vlastní systémové přístupy k řízení jakosti, první 

podnikové a odvětvové standardy, které definovaly a dokumentovaly požadavky na systém 

jakosti (kap. 1.1). Utvářely se první náznaky celopodnikového řízení dle zavedených principů 

a standardů. Snaha o dokumentaci a implementaci systémů jakosti vedla v roce 1987, ke vzniku 

norem ISO 9000 (kap. 1.2). [4] 

V současnosti se mnohé organizace snaží rozšířit oblast svých systémů jakosti o normy 

např. z oblasti bezpečnosti nebo environmentálních aspektů výroby, své systémy doplňují i o 

řady podnikových norem z koncepce odvětvových standardů a používají nástroje a metody 

z koncepce TQM. V poslední době je tedy snaha začlenit všechny tyto přístupy do tzv. 

1900 Řemeslná výroba (za 
kvalitu odpovídá 

jednotlivec)

1920 Výroba s technickou 
kontrolou (vstupní, 

mezioperační a výstupní)

1930 - W. A. Shewhart 
první statistické nástroje, 

E. Deming - PDCA

1940 Model výběrové 
kontroly procesu -

statistická kontrola, 
regulace procesů 

(regulač.d)

1960 TQC (Japonský 
model celopodnikového 
řízení kvality) Deming, 

Juran, Ishikawa

1970 Koncepce: 
odvětvových standardů, 

TQM, ISO 9000

1980 Kaizen, Six Sigma 
(DMAIC), EFQM model 

excel.,

2000+ Integrované 
systémy managementu, 

revize ISO 9001, 9004
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integrovaného systému managementu, protože všechny mají podobné požadavky na 

dokumentaci, definování odpovědností, provádění interních auditů, … [4] 

V následujících podkapitolách jsou popsány základní a nejznámější koncepce a přístupy 

k managementu kvality. 

1.1 Koncepce odvětvových standardů 

V sedmdesátých letech minulého století vznikla nejstarší ze tří základních koncepcí – 

koncepce odvětvových standardů. Standardy systémů jakosti jsou v této koncepci zaznamenány 

do norem, které mají platnost v rámci jednotlivých výrobních odvětví a vycházejí z jejich 

typických charakteristik. Prvními standardy byly postupy tzv. správné výrobní praxe, 

využívané ve farmaceutických výrobách. Dnes jsou např. uplatňovány ASME kódy v oblasti 

těžkého strojírenství, nebo speciální směrnice pro zabezpečování jakosti v rámci NATO a další. 

Důvodem aplikace moderních standardů je existence nedostatků v normách ISO. Mezi moderní 

standardy v koncepci patří i technická specifikace TS 16949:2002, která je kritériem pro 

zavádění a certifikaci systémů managementu jakosti v automobilovém průmyslu. [6], [9] 

1.2  Koncepce ISO 

Počátkem osmdesátých let Mezinárodní organizace pro normalizaci (označovaná jako 

ISO z angl. International Organization for Standardization) sestavila technickou komisi, která 

vypracovala koncepci norem ISO řady 9000 pro řízení jakosti. Tyto standardy byly 

schváleny a staly se součástí národních norem ve většině průmyslově vyspělých zemních (v 

legislativě EU).  Tyto normy jsou pouze souborem minimálních požadavků na systém jakosti 

organizace, nejsou závazné, pouze doporučující. Pokud se ale organizace zaváže, např. svému 

odběrateli, že u sebe zavede systém jakosti podle jedné z norem, musí se těmito normami řídit. 

Např. norma ČSN EN ISO 9001:2009 - je norma, která slouží jako referenční model pro 

zavedení základních strategických řídicích procesů v organizaci a k udržování a prověřování 

implementovaného systému jakosti. [4, 25, 24] 

Plnění norem v praxi je prověřováno v procesu certifikace, kdy specializované nezávislé 

agentury provádějí audity a vydávají příslušné mezinárodně uznávané certifikáty, které slouží 

jako ujištění pro zákazníky, že standardy kvality jsou v daném podniku respektovány a 

naplňovány. Další důležité normy pro systém managementu jakosti, kde každá z těchto norem 

má jinou funkci, jsou: ISO 9004:2009 – model řízení organizace pro udržitelný úspěch. Účelem 

této normy je poskytnout doporučení nad rámec požadavků uvedených v ISO 9001 v zájmu 

dalšího zlepšení systému managementu kvality. Tato norma není určena jako nástroj 

certifikace, stejně jako např. ISO 19011, která slouží jako návod k plánování a realizaci auditů 

a je první z norem, které se orientují na tzv. integrované systémy managementu. Dnes již ISO 

9001 neodpovídá nárokům moderních korporací, na druhé straně ISO 9004 rozšiřuje a značně 

přesahuje rámec požadavků normy ISO 9001 a lze použít jako základna k aplikaci koncepce 

TQM. [9], [25], [24] 
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1.3  Koncepce TQM 

Kvalita se stala samozřejmostí u výrobků i služeb, a aby byla zaručena, musí být 

zabezpečeno její řízení ve všech fázích procesu vzniku produktu. Z toho důvodu, vedle norem 

ISO, vznikly na základě zkušeností další a podrobnější nástroje, pomůcky a metody pro 

plánování a řízení kvality. Během druhé poloviny dvacátého století vznikla v Japonsku 

koncepce TQM (Total Quality Management), která je zaměřená na kvalitu systémů řízení, není 

však na rozdíl od koncepce ISO založená na přesně definovaných normách a je realizována 

v praxi prostřednictvím modelů, které slouží k posouzení úrovně řízení podniků. V Evropě je 

nejvýznamnější model EFQM Model Excelence (90. léta), na jehož základě je udělována 

Evropská cena za jakost. [6] 

Jedním ze základních principů TQM je neustálé zlepšování. Základním modelem je 

Demingův cyklus PDCA (Plan-Do-Check-Act). Tento cyklus má čtyři fáze, ve kterých by měl 

probíhat opakující se proces neustálého zlepšování. Rozpracováním těchto čtyř základních fází 

vznikly metody jako 8D nebo Quality Journal, které nejsou neustálým, ale systematickým 

zlepšováním procesu (probíhají v několika krocích: identifikace, sledování a analýza příčin 

problému, návrh a realizace opatření k odstranění příčin, kontrola účinnosti opatření, trvalá 

eliminace příčin, zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit). Na základě 

zkušeností došlo k formulaci obecných principů, které jsou dnes dále rozvíjeny, a to např. 

principy: leadership (vedení a řízení), rozhodování na základě faktů, neustálé zlepšování na 

kterém se podílejí všichni zaměstnanci, vzájemně výhodná partnerství, nebo zaměření na 

zákazníka. Dalším přístupem, který vznikl v Japonsku v rámci TQM, je systém řízení Kaizen, 

který definuje kvalitu v širším pojetí a klade důraz na efektivní přístup ke všem procesům. [6] 

1.4 Six Sigma 

Postupně či paralelně vznikaly i jiné přístupy, např. strategie řízení 6σ (Six Sigma), 

kterou vyvinula společnost Motorola. V mnoha organizacích se tato metodologie stala 

základem celopodnikového řízení, kde si klade za cíl analyzovat (identifikovat a odstranit 

příčiny chyb v procesech) a neustále zlepšovat procesy a tím i rozvoj organizace. Vychází a 

shrnuje poznatky z dřívějších přístupů. Metodiku charakterizují dva rysy – vypracovaný 

metodický postup, který popisuje, jak postupně identifikovat a odstraňovat hlavní příčiny 

problémů v procesech, a statistické nástroje pro analýzu dat. Konkrétní metodický postup 

naplňování cílů je zahrnut v jednotlivých krocích cyklu DMAIC (Define-Measure-Analyze-

Improve-Control), který stejně jako PDCA, je cyklem neustálého zlepšování. Hlavními fázemi 

cyklu jsou: definování plánů a cílů předpokládaných zlepšení, fáze měření ukazatelů stávající 

výkonnosti procesu, fáze analýzy procesu s cílem stanovit kořenové příčiny, fáze zlepšení 

představuje nastavení nových parametrů a realizaci opatření ke zlepšení a fáze pro řízení a 

standardizaci procesu na nově dosažené úrovni. Své nezastupitelné místo v rámci cyklu má 

skupina sedmi základních nástrojů managementu jakosti, kterou tvoří jednoduché statistické a 

grafické metody popisované v kapitole 2. [23], [6], [9] 
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1.5 Plánování kvality 

V předvýrobních etapách (resp. při plánování jakosti) vzniká nejvíce neshod, jejichž 

odstraňování v průběhu plánování vyžaduje jen zlomek nákladů, které by byly nezbytné při 

jejich odstraňování v průběhu výroby. Správná realizace plánování jakosti je důležitým 

atributem konkurenceschopnosti podniku. K zajištění dostatečné jakosti navrhovaných výrobků 

lze přispět použitím vhodných metod a nástrojů a zvýšit tak efektivitu plánování. S rostoucími 

požadavky zákazníků, konkurencí a složitostí výrobků se v průběhu osmdesátých let začalo 

intenzivněji rozvíjet tzv. simultánní inženýrství, v jehož principu jsou návrh produktu, procesu 

a vývoj všech dalších prvků od počátku chápány jako integrovaný soubor činností, kde všechny 

aktivity probíhají souběžně a jsou vykonávány týmem. Prvky simultánního inženýrství se 

nachází v metodice APQP (Advanced Product Quality Planning), v překladu „pokročilé 

plánování jakosti produktu.“ Tato metodika byla společně vyvinuta firmami Chrysler, Ford a 

General Motors v rámci odvětvového standardu QS-9000. Při zavádění nových výrobků do 

sériové výroby musí dále organizace splnit požadavky PPAP (Production Parts Approval 

Process) v překladu „procesu pro schvalování dílů do sériové výroby“ v jehož rámci musí 

organizace zákazníkovi předložit celou řadu důkazů, že může zahájit sériovou výrobu. Mezi 

tyto důkazy jsou zahrnuty výsledky z různých metod, jako je metoda FMEA pro návrh 

produktu, FMEA procesu, vývojové diagramy procesu, analýza systému měření nebo analýza 

předběžné způsobilosti procesu. [9] 

Metoda QFD (Quality Function Deployment) je založená na maticovém diagramu. 

Nejznámější aplikací této metody je tzv. Dům jakosti, který se využívá při přenesení požadavků 

výrobce (např. zákonných) a zákazníka na výrobek k požadované jakosti výrobku. Další 

důležitou metodou plánování jakosti produktů je metoda přezkoumání návrhu, jejíž cílem je 

vyhodnotit schopnost návrhu plnit požadavky na jakost, identifikovat problémy a navrhnout 

další postup. [6] 

Dále je využívána metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), jejíž aplikací lze 

odhalit až 90 % neshod, buď v návrhu produktu, nebo v procesu. Byla vyvinuta v šedesátých 

letech minulého století NASA pro analýzy spolehlivosti složitých systémů v kosmickém 

výzkumu a jaderné energetice. FMEA návrhu produktu jej zkoumá s cílem odhalit veškeré 

nedostatky. Jako první se provede analýza a hodnocení současného stavu, kdy se produkt 

systematicky rozčlení, následně se zpracuje přehled všech možných budoucích vad a všech 

jejich možných příčin. Pro každou vadu se vypočítá tzv. rizikové číslo (RPN – Risk Priority 

Number), následuje zhodnocení těch vad, jejichž riziková čísla jsou příliš vysoká a u nichž bude 

nutné navrhnout nápravná opatření. K tomuto účelu se nejčastěji používá porovnání hodnoty 

RPN s kritickou hodnotou RPN, kterou obvykle stanovuje zákazník. Další možností je použití 

Paretovy analýzu (viz. kap. 2). U FMEA procesu na rozdíl od FMEA produktu se posuzuje 

pravděpodobnost, že v průběhu dané operace vzniknou vlivem dané příčiny produkty s 

očekávanou vadou. K posouzení této pravděpodobnosti se v případě statisticky zvládnutých 

procesů vychází ze způsobilosti procesu. [9] 
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2 Základní nástroje 

Nástroje uvedené v následující kapitole jsou jen zlomkem všech používaných nástrojů k řízení 

a plánování kvality, ale jak již bylo zmíněno, tvoří základnu složitějším systémům a také 

důležitou skupinu nástrojů uplatňujících se v jednotlivých fázích procesů neustálého 

zlepšování. U těch nástrojů, které jsou statistické, je naznačen postup jejich sestrojení 

v programu Minitab. 

Sedm původních nástrojů managementu kvality (Seven tools) vzniklo v Japonsku v 

průběhu padesátých a šedesátých let minulého století díky profesoru Kaoru Ihikawovi, který 

vytvořil první ze sedmi používaných nástrojů řízení kvality – Ishikawův diagram („fishbone“, 

nebo také „příčin a následků“), a zároveň také díky Edvardu Demingovi, americkému 

statistikovi, který působil dlouhou dobu v Japonsku, kde vyučoval metody statistického řízení 

kvality pro stovky inženýrů, managerů a vědců. Vyšší kvalita japonských výrobků v kombinaci 

se sníženými náklady, vytvořila novou mezinárodní poptávku po japonských výrobcích a E. 

Deming obdržel Řád Posvátného pokladu a byla po něm pojmenována Demingova cena 

(Deming Application Award) [1], [2]. 

Dnes jsou nazývány různě a slouží především k monitorování a řízení procesů, 

k identifikaci a řešení problémů, k lepší funkci celého systému managementu kvality. Lze je 

aplikovat v jakémkoli průmyslu od fáze vývoje, přes výrobu až po expedici. [1] 

Základní nástroje kvality, popsané v následujících podkapitolách [1], [3]: 

▪ Diagramy příčin a následků (angl. Cause-and-Effect Diagrams / Fishbone diagrams) 

▪ Paretovy grafy (angl. Pareto charts) 

▪ Regulační diagramy (angl. Control Charts) 

▪ Korelační diagramy (angl. Scatter diagrams) 

▪ Histogramy (angl. Histograms) 

▪ Vývojové diagramy (angl. Flowcharts) 

▪ Kontrolní formuláře (angl. Checklists) 

2.1 Ishikawův diagram – diagram příčin a následků 

Analyzuje, proč došlo nebo by mohlo dojít, k nějakému problému během procesu. 

Nejpoužívanějším typem ve výrobním procesu je tzv. 6M diagram u kterého se analyzuje, zda 

byla chyba způsobena některou z příčin začínajících v angličtině na „M“ [1], [5]:  

▪ Machines (stroje) např. zanedbaná údržba, výpadek proudu, porucha, … 

▪ Methods, (metody) např. zvolená technologie, řízení procesu, …  

▪ Materials (vady materiálu), např. chyba dodavatele, … 

▪ Measurements (špatným měřením) např. chybná kalibrace, porucha měřidla, … 

▪ Mother nature, environment (prostředí) např. nevhodná teplota, tlak, vlhkost, … 

▪ Manpower (člověk) např. přehlédnutí, únava, nedostatečné školení, … 
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Použití diagramu se neomezuje jen na chyby ve výrobním procesu, přestože byl původně 

vyvinut jako nástroj řízení kvality, lze jej využít i k řešení problémů v administrativě, 

zásobování, marketingu. [1] 

Sestrojení a analýza diagramu na obr. 1.2 [1]: 

▪ Formulace problému se uvede do samostatného rámečku a z něj se vede páteřní čára.  

▪ Nadepíší se kategorie možných příčin jako větve (kosti) z páteřní čáry. 

▪ Vymyslí se potenciální příčiny a subpříčiny a tyto se zapíší jako větve vycházející 

z páteřní čáry. 

▪ Vyhodnotí se nejpravděpodobnější příčiny selhání, které se předají dál k řešení. 

Obr. 1.2: Ishikawův diagram. Překresleno z [3] 

2.2 Kontrolní formuláře a tabulky sběru dat 

Kontrolní tabulky se využívají pro shromažďování a třídění dat. Existují různé typy v závislosti 

na typu zaznamenávaných dat a zvolené metodě analýzy. Data se zapisují v reálném čase a musí 

být kladen důraz na jejich pravdivost. Data mohou být v číselném tvaru nebo v grafické podobě 

(ve formě křížků a jiných značek) a měla by být zaznamenána na stejný počet desetinných míst 

a získána za totožných (nebo srovnatelných) podmínek. [1] 

Kontrolní formuláře a tabulky nejčastěji slouží jako nástroj technické kontroly ve fázi 

realizace produktu. Základním cílem kontroly je určit, jestli je výrobek nebo technologický 

proces ve shodě s požadavky stanovenými v příslušných dokumentech (normách, výkresech). 

Dále se tabulky používají jako prostředek ke sběru základních dat pro výpočty a grafické 

výstupy ostatních statistických nástrojů řízení jakosti (např. pro Histogram, korelační, regulační 

nebo pro Paretův diagram). [1], [6] 
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2.3 Vývojový diagram 

Vývojové diagramy se používají ke znázornění všech typů procesů a slouží k pochopení jejich 

vnitřních vazeb, dále mohou být použity k identifikaci kritických míst a možných příčin 

problému. Základním záměrem je shrnout obvykle obsáhlý slovní popis do jednoduché grafické 

podoby, která je díky známé terminologii nebo známým symbolům zcela srozumitelná všem, 

kteří diagram budou využívat. [1] [6] 

Díky grafickému znázornění, také umožňují popis libovolného procesu např. z prostředí 

vývoje, výroby, nebo třeba řídicího charakteru. Složitost vývojových diagramů může být různá 

v závislosti na tom, pro jaký účel je diagram zpracován. Ke stejnému procesu může být 

vytvořeno schémat několik, od těch nejzákladnějších pro zaučení nových zaměstnanců, až po 

složité systémy s přechody z jednoho podsystému do druhého. Ke konstrukci diagramů se 

používají grafické značky, které lze nalézt například v ČSN ISO 5807. [1] [6] 

Existují 3 základní typy diagramů [13]: 

1. Lineární (na obr. 1.3) 

2. Vstup/Výstup (lineární diagram doplněný po stranách o vstupující a vystupující 

informace nebo dokumenty z dané činnosti) 

3. Integrovaný (lineární se vztahy skupin pracovníků k jednotlivým činnostem v procesu) 

Obr. 1.3: Zpracování autorky – diagram procesu vzniku nového výrobku 

2.4 Histogram 

Histogramy poskytují vizuální shrnutí velkého množství spojitých dat ve formě sloupcového 

grafu. Výška sloupců znázorňuje četnost hodnot v daném intervalu. Konstrukce histogramu se 

provádí tak, že se rozdělí celý rozsah hodnot na řadu intervalů od minima do maxima a následně 
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se zjistí počet hodnot spadajících do jednotlivých intervalů – sloupců. Následná analýza 

histogramu se provádí vyhodnocením tvaru grafu. [1] 

Jednou z důležitých oblastí managementu jakosti je měření, resp. analýza procesů. 

Histogram lze využít např. v jednom z osmi kroků analýzy způsobilosti procesu k zobrazení 

charakteru rozdělení sledovaného znaku a míře dodržování tolerančních mezí. Tyto informace 

jsou cenným doplňkem vyhodnocovaných indexů způsobilosti procesů a způsobilosti měřících 

systémů. [6] 

Postup sestrojení histogramu v programu Minitab: 

Na obr. 1.4 je postup sestrojení histogramu, který zde má normální rozdělení. O zvolení vhodné 

šířky intervalu se postará program sám nebo lze zvolit v okně pro výběr os, uživatel však 

většinou jen dodá soubor hodnot a zvolí požadovaný typ grafu – Jednoduchý (Simple) zvolí, 

pokud existuje jedna proměnná a skupinový (With Groups), pokud jsou proměnné rozdělené 

do skupin, např. pro více strojů nebo výrobních linek. Dále v okně pro výběr os lze zvolit 

rozložení osy y např. dle: Frekvence = výška každého sloupce představuje počet pozorování 

spadající do intervalu (na obr. 1.4), nebo dle procentuálního zastoupení hodnot v intervalu 

(užitečné při porovnávání vzorků různých velikostí). [21] 

Obr. 1.4: Sestrojení histogramu v programu Minitab (Graph > Histogram) 
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2.5 Paretův diagram 

Paretův diagram patří mezi snadno dostupné a aplikovatelné nástroje rozhodování, vznikl na 

základě empirie týkající se toho, že v procesu je 80 % problémů způsobeno cca 20 % příčin. 

Hlavním účelem vytváření Paretova grafu je zdůraznit nejdůležitější faktory nebo vlivy, které 

patří mezi hlavní příčiny problému nebo neshody. Každý problém se dá posoudit ze tří hledisek: 

dle četnosti výskytu, nákladů nebo významnosti (např. z pohledu funkčnosti výrobku). Sloupce 

grafu znázorňují četnost problémů/defektů pro jednotlivé kategorie. Jsou seřazeny podle 

velikosti, respektive priority. Při kontrole kvality se díky Paretově analýze často odhalí 

nejčastější nebo nejnákladnější zdroje závad, typy závad a důvody zákaznických stížností. [10] 

Konstrukce grafu [1], [10]: 

• Vymezení kategorií příčin, které způsobují problémy (defekty, neshody). 

• Určení doby pro shromažďování dat; například jeden cyklus, nebo jeden týden. 

• Sběr a rozdělení dat podle kategorií.  

• Vynesení do sloupcového grafu s kategoriemi na ose x a četností výskytů na ose y. 

• Kreslení Lorenzovy křivky – na pravé svislé ose vynesení procentuálních hodnot 

kumulativní relativní četnosti, součet všech četností je 100 %. 

• Spojením vykreslených bodů kumulativní relativní četnosti dostaneme kumulativní 

Lorenzovu křivku.  

Na obr. 1.5 je postup sestrojení Paretova diagramu v programu Minitab. Analýzou grafu lze 

předpokládat, že odstraněním prvních dvou největších závad, (např. s pomocí Ishikawova 

diagramu k nalezení příčin závad), se dosáhne až z 80 % požadovaného výsledku. Do poslední 

skupiny Other (jiné) Minitab automaticky zařazuje všechny kategorie, které představují méně 

než 5 % celkového počtu. [19] 

Obr. 1.5: Postup sestrojení Paretova grafu v programu Minitab (Stat > Quality Tools > Pareto Chart) 
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2.6 Korelační diagram 

Korelační diagram (nebo také Scatter diagram, bodový graf) je nástroj pro analýzu vztahů mezi 

dvěma proměnnými. Na horizontální ose je vynesena jedna proměnná a druhá je vynesena na 

svislou osu. Z tvaru shluku bodů lze odvodit jejich vzájemnou závislost. Ta může být lineární, 

nebo nelineární. Míra lineární závislosti se popisuje tzv. korelačním koeficientem r, který může 

nabývat hodnot v intervalu –1; 1. Čím větší je absolutní hodnota koeficientu, tím větší je 

závislost mezi oběma proměnnými. Korelační koeficient s hodnotou r > 0 vyjadřuje pozitivní 

(přímou) závislost (tj. y roste, když x roste), zatímco s  r < 0 vyjadřuje negativní (nepřímou) 

závislost (tj. y klesá, když x roste). Korelační diagram může také poukazovat na hypotézu, že 

proměnné jsou navzájem nezávislé, pokud je hodnota koeficientu r = 0. [11] 

Postup sestrojení grafu v programu Minitab 

U korelačního diagramu na obr. 1.6 lze s velkou pravděpodobností určit, že se jedná o 

kladnou lineární závislost, tzn. počet vadných výrobků v měsíci zde prudce stoupá s počtem 

nabíraných brigádníků na výpomoc. V programu se zvolí požadovaný typ grafu, pro jednu 

proměnnou x a jednu y se volí jednoduchý typ grafu (Simple), typ grafu pro skupiny (With 

Groups) zobrazuje hodnoty dat pro dvě proměnné na jejich x a y souřadnicích, seskupené třetí 

proměnnou (např. by brigádníci ještě mohli být rozděleni do věkových skupin nebo na muže a 

ženy). Pro tyto grafy lze zvolit také možnost s regresní křivkou (na obr. 1.6) nebo s propojením 

bodů. [20] 

Obr. 1.6: Korelační diagram sestrojený v programu Minitab (Graph >Scatterplot) 
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2.7 Regulační diagram

Regulační diagram (nebo Shewhartův graf, angl. control chart) se používá k analýze, jak se 

atributivní nebo spojitá proměnná chová v průběhu času. Používá se ke sledování vývoje 

variability a k odhalení nežádoucích vymezitelných příčin procesu u statistické regulace 

procesu viz kap. 3.1. Předpokládá se nezávislost proměnných a jejich normální rozdělení 

pravděpodobnosti (s parametry μ a σ). [27] 

Sestrojení grafu [13], [27]:  

• Výběr vhodného typu diagramu (viz kap. 3.1) 

• Horizontální osa x je tvořena zvolenými jednotkami času, resp. okamžiky jednotlivých 

výběrů (nebo pořadím výběrů), s charakterem logické podskupiny. Logická podskupina 

je výběr z prvků provedený tak, aby se uvnitř projevila pouze variabilita vyvolaná 

náhodnými příčinami. 

• Vertikální osa y je tvořena jednotlivými hodnotami sledované veličiny nebo zvolené 

testové statistiky. 

• Vypočtení a vynesení požadované centrální linie (CL) pro průměrnou (referenční) 

hodnotu stabilního procesu (daná výpočtem nebo např. technickým předpisem).  

• Stanovení horních a dolních varovných mezí (UVL a LVL) ve vzdálenosti ± 2σ od CL, 

horních UCL a dolních LCL regulačních mezí ve vzdálenosti ± 3σ od CL, ve kterých 

by se naměřené hodnoty měly pohybovat. Tyto regulační meze tedy vymezují pásmo 

působení pouze náhodných příčin variability. 

Analýza grafů – zda je proces statisticky zvládnutý, je vyhodnocováno (např. statistickými 

programy – Minitab) dle polohy bodů v regulačním diagramu vůči regulačním mezím a CL. Na 

obr. 1.7 jsou případy, kdy body uvnitř mezí vytvářejí nenáhodná seskupení a proces tak nelze 

považovat za statisticky zvládnutý, tzn., je nutné vyšetřit příčinu a sjednat nápravná opatření. 

Pokud leží body uvnitř regulačních mezí a jejich rozložení je náhodné, lze proces považovat za 

statisticky zvládnutý. [27] 

Obr. 1.7: Pravidla statistické nestability. [14] 
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Konstrukce grafu v programu Minitab: 

Při vytváření většiny regulačních diagramů je doporučeno shromažďovat data 

v logických podskupinách, někdy však toto shromažďování podskupin měření není možné. V 

těchto speciálních případech lze použít např. graf I-MR (Individual and Moving Range – graf 

individuálních hodnot a klouzavého rozpětí). V okně se vykreslí dva grafy. V horní části je 

vykreslen graf individuálních hodnot každého jednotlivého pozorování (I), ve spodní části grafu 

je tzv. graf klouzavého rozpětí (MR), který vykresluje změnu procesu vypočtenou z rozmezí 

dvou nebo více po sobě následujících pozorování. Stejně jako všechny regulační diagramy má 

i graf I-MR tři hlavní využití: sledování procesu, určování stability procesu a znázornění 

vylepšeného procesu. Postup nastavení je na obr. 1.8. [22]  

Obr. 1.8: Postup sestrojení regulačního diagramu (Stat > Control Charts) 

Zkoušky speciálních příčin (postup nastavení na obr. 1.8) odhalují body mimo kontrolní 

limity a specifické vzorce v datech. Pokud jsou v (MR) grafu body mimo kontrolu, kontrolní 

limity grafu (I) budou tvořeny náhodnými příčinami, nikoliv skutečnými změnami v procesu. 

Je-li (MR) graf pod kontrolou, pak v grafu (I) jsou body mimo kontrolu způsobeny skutečnými 

změnami v procesu. Minitab provede testy a označí problémové body červeným symbolem a 

číslem neúspěšného testu, poté v okně relace vypíše, proč byl každý bod označen. [22] 
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2.8 Aplikace základních nástrojů dle jejich možného použití v různých 

fázích při řešení problémů s kvalitou, nebo v cyklech neustálého 

zlepšování. 

Z tabulky č. 2.1 lze vyčíst, že k identifikaci nebo zjištění problému lze použít těchto nástrojů: 

Paretův diagram, histogram, regulační diagram. Kontrolní listy a tabulky lze k identifikaci 

využít spolu s Paretovým diagramem nebo histogramem. K selekci a stanovení hlavní příčiny 

se nejefektivněji používá Ishikawův nebo Paretův diagram. K analýze problému nebo návrhu 

možných řešení si lze vypomoci nástroji jako je histogram, korelační diagram, regulační 

diagram v případě analýzy, v případě návrhu řešení Ishikawův diagram. Pro plány postupu 

řešení lze zkonstruovat vývojový diagram. Potvrzení požadovaného efektu nebo zlepšení lze 

zobrazit Paretovým, regulačním diagramem nebo histogramem spolu s kontrolními listy a 

tabulkami. Standardizace nově nastaveného procesu lze docílit s použitím kontrolních listů a 

zpracováním nových vývojových diagramů. Stabilizace procesu spolu s kontrolními listy zajistí 

spolehlivě regulační diagramy. 

Tabulka 2.1: Matice znázorňující použitelnost jednotlivých nástrojů v různých fázích při řešení 

problému nebo v procesu neustálého zlepšování. Zpracování autorky.  
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Ishikawův d.        

Kontrolní listy        

Paretův d.        

Histogram        

Vývojový d.        

Korelační d.        

Regulační d.        

 

Legenda:  

- vhodná metoda 

- méně vhodná metoda, za určitých podmínek však použitelná (např. při použití současně 

s jinou metodou) 
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3 Nástroje statistické analýzy 

V technické praxi mohou být naměřené hodnoty často špatně interpretovány při použití 

nevhodného měřicího prostředku (systému měření) nebo nevhodné měřicí metody. Takto 

naměřené hodnoty pak nepopisují skutečný proces nebo dochází k významnému zkreslení dat. 

Celková variabilita všech zaznamenaných dat z procesu je pak dána součtem variability procesu 

a variability systému měření a lze vyjádřit vzorcem [30]:  

𝜎𝑇
2 = 𝜎𝑝

2 + 𝜎𝑚
2      (3.1) 

Variabilita procesu 

Variabilita procesu může být vyvolána jak náhodnými (přirozenými) příčinami, tak i 

zvláštními (vymezitelnými) příčinami. Náhodné příčiny jsou neidentifikovatelnou, přirozenou 

součástí procesu a přispívají k celkové variabilitě malou měrou. Proces lze klasifikovat jako ve 

statisticky zvládnutém stavu. Příkladem náhodných příčin může být chvění stroje, vlhkost 

ovzduší, kolísání teploty chladicí kapaliny, aj. Odstranění vlivu těchto příčin vyžaduje náročné 

a nákladné systémové opatření (např. změnu technologie, nákup nového stroje). [27] 

Vymezitelné příčiny způsobují zdroje variability, které za běžných podmínek na proces 

nepůsobí, nejsou tedy přirozenou součástí procesu. Působí-li tyto příčiny, vyvolávají reálné 

změny procesu a proces není statisticky zvládnutý. Odstraněním vlivu těchto příčin (většinou 

lidský faktor), nejčastěji za pomocí statistické regulace procesu, se dosáhne navrácení procesu 

do stabilního stavu. [27] 

Variabilita systému měření 

Ke stanovení, jaká část variability výsledků měření odpovídá použitému přístroji nebo 

jinému zdroji variability, se používá analýza systému měření (kap. 3.2). Při analýze systému 

měření se hodnotí variabilita a poloha výsledků měření vůči skutečné hodnotě. Poloha vůči 

skutečné hodnotě se zjišťuje studií linearity a strannosti. Variabilita systému měření se dá 

vyjádřit vzorcem [30]: 

𝜎𝑚
2 = 𝜎𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡

2 + 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡
2    (3.2) 

Kde opakovatelnost je variabilita měření získaných z jednoho měřicího zařízení, 

použitého několikrát k měření identického znaku kvality na stejném výrobku. A 

reprodukovatelnost je variabilita průměrů měření provedených různými uživateli stejným 

měřicím zařízením k měření stejného znaku kvality u stejného výrobku. [30] 
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3.1 SPC – Statistická regulace procesu (Statistical Process Control) 

Statistická regulace procesu je pokročilý systém řízení jakosti, jehož základním cílem je 

dosažení nebo udržení stavu, ve kterém se proces nachází na stabilní úrovni. Při správně 

prováděné statistické regulaci procesu nevzniknou neshody a vadné výrobky – je to tzv. 

preventivní nástroj řízení kvality, který umožňuje realizovat zásahy do procesu před vznikem 

neshody tak, aby byl proces udržován na dlouhodobě stabilní úrovni s určitou rezervou ve 

středu tolerancí. Prostředkem k tomu je pravidelná a průběžná výběrová statistická kontrola 

variability. Posloupnost výběrů v pravidelných časových intervalech je zanášena do regulačních 

diagramů různých typů. Při analýze jednorozměrných veličin se nejčastěji používají dva typy 

regulačních diagramů. Pokud je regulovanou veličinou kvantitativní znak, jde o regulaci 

měřením. V případě znaku kvalitativního, jde o regulaci srovnáním. [27] 

4.1.1 Regulační diagramy měřením 

Diagramy měřením se používají k regulaci procesu tvořeného charakteristikami, jež lze získat 

měřením. Předpokládají se nezávislá měření hodnot s normálním rozdělením se střední 

hodnotou μ a rozptylem hodnot kontrolovaného parametru σ2. Kde μ může představovat 

rozměr, na který je výrobní zařízení seřízeno a σ2 charakterizovat přesnost výrobního procesu. 

Analyzovaná data mohou být importována z mnoha typů digitálních měřidel (posuvky, 

výškoměry) a měřicích automatů a zařízení. Vždy se konstruují dva diagramy – jeden pro 

polohu, druhý pro variabilitu. [27] 

V praxi se nejčastěji využívají následující kombinace [27]: 

(𝑥̿, R) – regulační diagramy pro výběrový průměr a rozpětí 

(𝑥̿, s) – regulační diagramy pro výběrový průměr a směrodatnou odchylku 

(�̃�̿, R) – regulační diagramy pro výběrový medián a rozpětí 

(xi, Ri) – regulační diagramy pro individuální hodnoty a rozpětí 

Vzorce pro výpočet jednotlivých výběrových charakteristik [27]: 

výběrový průměr:     𝑥̿ =
1

𝑛
∙ ∑ 𝑥̿𝑖

𝑛
𝑖=1     (3.3)  

výběrové rozpětí:    𝑅 = 𝑥̿𝑛+1 − 𝑥̿𝑛    (3.4) 

výběrový medián: 𝑥̿ ̃ = prostřední hodnota z výběru 

výběrová směrodatná odchylka:  𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
    (3.5) 

4.1.2 Diagramy srovnáváním 

Diagramy srovnáváním se používají pro veličiny, u kterých nelze použít diagramy měřením, 

udávající tedy počet neshod nebo vadných výrobků ve srovnání s nějakým etalonem, či normou. 

Používá se často aproximace normálním rozdělením jiného, něž normálního rozdělení. [27] 
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Rozlišují se dva typy situací [27]:  

1) Dochází k výskytu ne příliš častých událostí, kdy jejich počet není omezen maximální 

hodnotou (počet vad na výrobku), vychází z Poissonova rozdělení.  

• Používané diagramy: 

(c) – regulační diagram pro počet neshod, konstantní rozsah podskupin 

(u) – regulační diagram pro průměrný počet neshod na jednotku v podskupině 

2) Dochází ke dvěma možným stavům (shoda/neshoda), kdy je počet výskytů omezen 

počtem výrobků, vychází z binomického rozdělení. 

• Používané diagramy:  

(p) – regulační diagram pro podíl neshodných jednotek 

(np) – regulační diagram pro počet neshodných jednotek, konstantní rozsah 

podskupin 

3.2 MSA – Analýza systému měření (Measuring System Analysis) 

Pro zjištění, zda použitý měřící prostředek je vhodný pro měření požadovaného parametru, nebo 

pro plánovaný způsob použití, tzn., zda je schopen splnit očekávané požadavky je používána 

analýza měřícího systému pomocí níže popsaných metod. [30] 

Hodnocení způsobilosti systému měření 

Rozlišovací schopnost je prvním zkoumaným předpokladem způsobilosti měřidla. Pro 

získání správných údajů ke zhodnocení procesu, musí být zaznamenávané hodnoty na prahu 

citlivosti přístroje. Tzn. jeden dílek analogové, nebo poslední platné desetinné místo digitální 

stupnice musí být menší, než 5% šířky pole specifikace měřeného rozměru. V praxi to znamená, 

u analogových provádět záznam dat na ½ nejmenšího dílku stupnice, u digitálních 

zaznamenávat skutečně poslední platnou číslici na displeji. Například u délky 105 mm s 

odchylkou ± 1 mm je šířka pole specifikace 2 mm, z toho 5% je 0,1 mm. Je tedy možné použít 

minimální rozlišení 0,1 mm a přesnější (0,05; 0,01; …). [34, 35] 

Přesnost měření je definována (dle ISO 5725-1) jako „těsnost shody mezi výsledkem 

zkoušky a přijatou referenční hodnotou.“ K hodnocení přesnosti se využívá správnosti a 

shodnosti výsledků. Správnost hodnot je těsnost shody mezi průměrnou hodnotou výsledků 

měření a referenční hodnotou. Shodnost je definována (dle ISO 5725-1) jako „těsnost shody 

mezi nezávislými výsledky měření získanými za předem specifikovaných podmínek.“ Míra 

shodnosti je vyjádřena pomocí směrodatné odchylky, resp. přirozené variability výsledků, 

kterou lze rozdělit na dvě složky – variabilita měřidla (opakovatelnost) a variabilita operátorů 

(reprodukovatelnost). [34, 35] 

Strannost udává numerickou hodnotu správnosti a je dána rozdílem mezi referenční 

hodnotou 𝑥̿𝑟𝑒𝑓 a vypočítaným průměrem z naměřených hodnot (tzv. střední hodnota 𝑥̿). Určí se 

pomocí vzorce 3.6 pro vychýlení (angl. bias). [34, 35] 

𝐵𝑖  = 𝑥̿ − 𝑥̿𝑟𝑒𝑓     (3.6) 



29 

 

Tento údaj v absolutní hodnotě udává velikost systematické chyby měřidla. Pro 

grafickou analýzu výsledků se využívá histogram vztažený k referenční hodnotě. [34] 

Linearita je systematická chyba měřidla, je to změna strannosti v měřicím rozsahu 

přístroje. Postup zkoušky pro zjištění linearity dle [34]: 

▪ Výběr n>5 různých dílů (hodnoty jejichž rozměrů pokrývají celý měřicí rozsah 

přístroje). 

▪ Provedení změření každého dílu operátorem nejméně 5krát – 10krát. 

▪ Průměry naměřených hodnot jednotlivých dílů se porovnají s jejich skutečnou 

referenční hodnotou.  

▪ Linearita je prokázaná, pokud se strannost zvětšuje či zmenšuje se vzrůstající referenční 

hodnotou měřených dílů. 

▪ Vyhodnocení existence linearity lze provést různými metodami. (např. se zakreslí 

jednotlivé strannosti a průměrné strannosti vzhledem k referenčním hodnotám do grafu 

a posoudí se míra linearity). 

3.2.1 Metoda založená na výpočtu ukazatelů způsobilosti systému měření Cg a Cgk 

Indexy způsobilosti lze využít k posouzení strannosti, resp. shodnosti a opakovatelnosti měření, 

tedy ke zjištění způsobilosti měřidla před jeho zamýšleným použitím. Způsobilost měřícího 

prostředku lze určit v rámci přirozené variability výrobního procesu nebo šířky pole specifikace 

T. Počítá se dle různých variant. [28, 34]  

Pokud přirozená variabilita procesu není známá, počítá jedna z variant (dle firmy Ford) 

s šířkou pásma 15 %, hodnotou konstanty k1 = 0,15, konstantou k2 = 6 a hodnotou Cg min = 1. 

Ukazatel Cg, nebo také potenciál měřidla, potom udává poměr 15 % šířky pole specifikace 

(0,15T) a šířky pásma variability naměřených hodnot 6s (vzorec 3.7 a). Hodnota 6s představuje 

interval, ve kterém se pravděpodobně nachází 99,73 % hodnot za předpokladu normálního 

rozdělení hodnot na obr. 3.1, nebo pro hodnotu 5,15s na obr. 3.2. [28, 34] 

Obr. 3.1: Graf distribuční funkce normálního rozdělení pravděpodobnosti s vyznačením hodnoty 6s. 
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Obr. 3.2: Graf distribuční funkce normálního rozdělení pravděpodobnosti s vyznačením intervalu 5,15s 

Index Cg vyjadřuje vliv opakovatelnosti měřidla k šířce jeho proměnlivosti. Způsobilost 

měřidla Cqk je pak hodnota, vyjadřující vliv přesnosti a opakovatelnosti měřidla, oproti 

potenciálu dokáže navíc zaznamenat posun střední hodnoty (průměru �̅�̿) mimo referenční 

hodnotu etalonu 𝑥̿𝑟𝑒𝑓 . [34]  

Vztahy pro výpočet ukazatelů [28]: 

𝐶𝑔 =
𝑘1∙𝑇

𝑘2∙𝑠
   nebo  𝐶𝑔 = 𝑘1 ∙

𝑇

𝑠
   (3.7 a, b) 

Vzorec b) se použije, pokud je známá směrodatná odchylka (variabilita) procesu 𝑇. 

 𝐶𝑔𝑘 =
𝑘1∙𝑇−2|𝑥𝑟𝑒𝑓−�̅�|

𝑘2∙𝑠
,     (3.8 a) 

 kde T je šířka pole specifikace, určí se jako T = USL – LSL,  

 k1 a k2 jsou konstanty dle zvolené varianty, 𝑘1 = {0,1;  0,15;  0,2}, 𝑘2 = {4;  5,15;  6}.  

 s je výběrová směrodatná odchylka naměřených hodnot vypočítaná dle vzorce 3.5,  

 xref je přijatá referenční hodnota vzorku,  

 �̅�̿ je aritmetický průměr naměřených hodnot vypočítaný dle vzorce 3.3. 

V případě použití metody výpočtu ukazatele Cgk dle firmy Ford je vztah pro výpočet [34]:

    𝐶𝑔𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
(𝑥𝑟𝑒𝑓+0,075𝑇)−�̅�

3∙𝑠
 ,
�̅�−(𝑥𝑟𝑒𝑓−0,075𝑇)

3∙𝑠
}                    (3.8 b) 

Postup zkoušky [28, 34]: 

▪ Zvolení vhodného standardu/etalonu o jmenovité hodnotě spadající do rozsahu měřidla. 

▪ Změření standardu analyzovaným měřidlem 25-50x jedním uživatelem. Standard musí 

být po každém měření vytažen ze zařízení, odložen a znovu do zařízení založen a 

změřen. 
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▪ Vypočtení průměrné hodnoty �̅�̿ a výběrové směrodatné odchylky měřidla s. 

▪ Vypočtení indexů Cg a Cgk (pokud je známa pouze šířka tolerančního pole T, použijí se 

vzorce pro tuto metodu, pokud je po určité době zjištěna variabilita procesu, musí se 

indexy přepočítat dle příslušných vzorců. 

▪ Pokud je hodnota způsobilosti Cgk > Cg min systém měření je považován jako způsobilý. 

Volba Cg min závisí na velikosti T. Pokud je T < 50 µ, volí se Cg min = 1. Pokud je T větší, 

volí se Cg min = 1,33. 

▪ Dále musí platit: 𝐶𝑔𝑘 ≤ 𝐶𝑔. 

R&R studie – studie reprodukovatelnosti a opakovatelnosti měřidla 

Ke zjištění reprodukovatelnosti a opakovatelnosti měřidla se v praxi využívají různé metody. 

Studie se obvykle provádí pomocí 2 až 3 operátorů a 5 až 10 dílů, přičemž každý měří daný díl 

několikrát. Jak již bylo zmíněno výše, dva hlavní zdroje variability jsou opakovatelnost a 

reprodukovatelnost. Studie R&R (označováno i jako GRR) potom umožňuje stanovit, jaká část 

z celkové variability v procesu připadá systému měření. Procento této variability je dáno 

vztahem [30]:  

%𝑅&𝑅 =  
𝑚

𝑇
 ∙ 100 [%]               (3.9) 

𝑇 (v softwaru značeno: TV) představuje celkovou variabilitu. 

𝑚 (v softwaru značeno: GRR) je směrodatná odchylka systému měření, která představuje 

variabilitu systému měření a je dána vztahem: [29, 30] 

𝑚 = √e
2 + o

2      (3.10)  

e je směrodatná odchylka měřidla, resp. opakovatelnost a o je směrodatná odchylka 

operátora, resp. reprodukovatelnost. [29, 30] 

3.2.2 Metoda založená na průměru a rozpětí 

Tato metoda se používá pro posouzení měřidel nebo systémů před zamyšleným použitím v 

případě, že čas k provedení analýzy je dostatečně dlouhý. Z velikosti celkového variability se 

rozhoduje o vhodnosti nebo nevhodnosti měřícího zařízení. [28, 29] 

Postup zkoušky [28, 29]: 

▪ Výběr a označení n > 5, nejlépe 10 dílů (označení nesmí být vidět). 

▪ Výběr 2-10 operátorů (optimálně 3) k provedení zkoušky – označováno A, B, C 

v protokolu. 

▪ Seřízení měřícího zařízení. 

▪ Zaměstnanci A, B, C postupně změří 10 dílů. 

▪ Postup se opakuje ještě 2krát – 10krát ve změněném pořadí dílů. Každý zaměstnanec 

změří ideálně 3x10 dílů. V nutných případech je možno použít zkrácenou metodu, při 

které zkouší dva zaměstnanci ve třech řadách nebo tři zaměstnanci ve dvou řadách 

měření. 
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▪ Vypočet rozpětí jednotlivých měření, průměrných rozpětí každého operátora a 

celkového průměrného rozpětí �̿�. 

▪ Vypočtení horní regulační meze pro rozpětí UCLR.  

▪ Porovnání jednotlivých hodnot rozpětí s hodnotou UCLR. V případě, že některá z 

jednotlivých hodnot rozpětí překročí UCLR je nutno měření u konkrétního dílu 

opakovat. UCLR se přepočítává a porovná s jednotlivými hodnotami měření. 

▪ Vypočítají se hodnoty �̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 a RP. 

▪ Vypočítají se hodnoty %EV, %AV, % R&R, %PV  

▪ Posoudí se způsobilost měřidla podle %R&R. 

▪ V případě, že měřidlo není způsobilé, musí se přijmout nápravná opatření. 

Studie opakovatelnosti EV (z angl. Equipment Variation, značeno také e) se určí vynásobením 

průměrného rozpětí dat �̿� konstantou K1, která závisí na počtu měření. Pro 2 studie je hodnota 

K1 = 0,8862. Pro 3 studie je hodnota K1 = 0,5908. [29] 

𝐸𝑉 = 𝐾1 ∙  �̿�     (3.11) 

Celkové průměrné rozpětí pro 3 operátory (n = počet operátorů) se vypočítá jako [29]: 

�̿� =
𝑅𝐴̅̅ ̅̅ +𝑅𝐵̅̅ ̅̅ +𝑅𝐶̅̅ ̅̅

𝑛
     (3.12) 

kde �̅�𝑜𝑝𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟𝑎 je průměr z rozpětí hodnot pro každý díl ve všech měřeních, který se vypočítá 

jako: součet všech rozpětí Ri (největší a nejmenší hodnoty), pro každou součástku měřenou 

všemi operátory ve všech měřeních, vydělený počtem operátorů [28]. 

�̅�𝑜𝑝𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟𝑎 = 
∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
     (3.13) 

𝑅𝑖 = |𝑚𝑎𝑥̿(𝑥̿𝑖𝑗𝑚) − 𝑚𝑖𝑛(𝑥̿𝑖𝑗𝑚)|   (3.14) 

kde xijm je hodnota naměřená jednotlivými operátory na jednotlivých vzorcích při jednotlivých 

měřeních. 

Studie reprodukovatelnosti AV (z angl. Appraiser Variation, značeno také o) je ovlivněna 

variabilitou zařízení a vypočítá se dle vzorce [29]: 

𝐴𝑉 = √(�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 ∙ 𝐾2)2 −
𝐸𝑉2

𝑛∙𝑟
     (3.15) 

K2 je konstanta závisející na počtu hodnotitelů. Pro 2 odhadce je hodnota K2 = 0,7071. U tří 

odhadců je K2 = 0,5231, n = počet dílů, r = počet operátorů a �̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 je rozdíl mezi hodnotami 

maximálního a minimálního průměru všech měření od jednotlivých operátorů �̅�𝑖. [29] 

�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 = �̅�(𝑖)𝑀𝐴𝑋 − �̅�(𝑖)𝑀𝐼𝑁    (3.16) 

Z kombinace EV a AV získáme hodnotu GRR. [29] 

GRR = √𝐸𝑉2 + 𝐴𝑉2     (3.17) 

Variabilita dílů/částí (PV) – je míra variability způsobená výrobním procesem (bez 

započítávání variability způsobené měřením), je určena vynásobením Rp konstantou K3, která 
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závisí na počtu dílů. Rp je rozdíl max a min hodnoty všech průměrných hodnot všech 

dílů/součástek. [29] 

𝑅𝑃 = �̅�(𝑝)𝑀𝐴𝑋 − �̅�(𝑝)𝑀𝐼𝑁    (3.18) 

Variabilita dílů je tedy dána vzorcem [29]: 

𝑃𝑉 = 𝑅𝑝 ∙  𝐾3     (3.19) 

Tabulka 3.1: Hodnoty konstanty K3 pro různé počty dílů [29]: 

 

Stanovení citlivosti měřícího systému = stanovení počtu různých kategorií, které lze reálně 

rozlišit měřicím systémem. Značí se ndc (z angl. number of distinct categories), celočíselná 

hodnota by měla být ≥ 5 u stabilního systému měření. Vypočítá se dle vzorce [29]: 

𝑛𝑑𝑐 = 1,41 ∙  
𝑃𝑉

𝐺𝑅𝑅
     (3.20)  

Celková variabilita (TV nebo 𝑻) se vypočítá jako [29]: 

TV = √𝐺𝑅𝑅2 + 𝑃𝑉2     (3.21) 

%R&R potom jako [29]: 

 %𝐺𝑅𝑅 = 100 ∙
𝐺𝑅𝑅

𝑇𝑉
     (3.22) 

Procentuální hodnoty ostatních ukazatelů [29]: 

%𝐸𝑉 = 100 ∙
𝐸𝑉

𝑇𝑉
 [%]    (3.23) 

%𝐴𝑉 = 100 ∙
𝐴𝑉

𝑇𝑉
 [%]    (3.24) 

%𝑃𝑉 = 100 ∙
𝑃𝑉

𝑇𝑉
 [%]    (3.25) 

Zhodnocení výsledků studie způsobilosti měřidla dle [30]:  

% GRR pod 10% 𝑇: Systém měření je přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu. 

% GRR mezi 10% - 30% 𝑇: Systém měření může být podmíněně přijatelný, záleží na aplikaci. 

% GRR přes 30% 𝑇: Systém měření není přijatelný a musí se zlepšit. 

 

Výpočet horní a dolní regulační meze (UCLR, LCLR) pro grafické znázornění výsledků 

regulačními diagramy pro rozpětí [28]: 

𝐿𝐶𝐿𝑅 = �̿� ∙ 𝐷3    (3.26 a) 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = �̿� ∙ 𝐷4    (3.26 b) 

D3 a D4 jsou konstanty závislé na počtu opakování měření. Jejich hodnota Pro 2 opakování je 

hodnota D4 = 3,268. Pro 3 opakování je hodnota D4 = 2,574. Hodnota dolní regulační meze 

LCLR = 0, protože počet opakování měření je menší jak 7 [28]. 

Počet dílů 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hodnoty konstanty K3 0,7071 0,5231 0,4467 0,403 0,3742 0,3534 0,3375 0,3249 0,3146 
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3.2.3 Metoda ANOVA 

ANOVA z angl. Analysis of variance, je statistická metoda, která používá analýzu rozptylu a 

vychází ze směrodatných odchylek. Analýza slouží k určení, zda je statisticky významný rozdíl 

mezi vzorky anebo operátory měřícího systému, nebo zda existuje významná interakce vzorků 

s operátory. Lze ji, na rozdíl od předchozí metody, použít ke zjištění, které zdroje variability 

mají významný dopad na výsledky. Metoda je založena na předpokladu náhodných nezávislých 

výběrů z normálního rozdělení pravděpodobnosti se stejným rozptylem (σ2). [28] 

Rozptyl lze rozdělit do čtyř kategorií, které se pak mezi sebou porovnávají [28]: 

• Vzorky. 

• Operátoři. 

• Interakce mezi vzorky a vlivy operátorů. 

• Opakovatelnost měřidla. 

K určení jejich významnosti slouží P-hodnota [31].  

• Pokud je P < 0,05 daná kategorie má významný vliv na výsledek.  

• Pokud P-hodnota interakce vzorku a operátora je ≥ 0,25, použitý statistický software 

vygeneruje druhou analýzu bez této interakce.  

• Je předpoklad, že kategorie vzorek bude mít významný vliv a hodnotu P < 0,05.  

• Ostatní kategorie by měli mít P > 0,05 (hodnota linearity je přijatelná, když je P > 0,05). 

Výsledky analýzy jsou za pomocí softwaru většinou zobrazeny v tabulce, kde v prvním 

sloupci jsou vypsané zdroje variability. Zda je daný zdroj statisticky významný určuje hodnota 

F v pátém sloupci díky poměru dvou odchylek, resp. průměru čtverců. Každá suma čtverců ve 

třetím sloupci má určitý počet stupňů volnosti a je měřítkem variability, měří čtvercové 

odchylky kolem průměru. Celkový rozptyl všech pozorování okolo celkového průměru se 

vypočítá pomocí celkové sumy čtverců SST, která je dána součtem ostatních zdrojů variability. 

[28, 31] 

Celková suma čtverců [31]: 

𝑆𝑆𝑇 = SS𝑂 + SS𝑃 + SS𝑂∗𝑃 + SS𝐸    (3.27) 

Tabulka 3.2: Tabulka pro výpočty dat k analýze Anova, kde k = počet operátorů, r = počet opakování, 

n = počet vzorků [31]. 

Zdroje variability 
Stupňů volnosti 

(df) 

Suma 

čtverců 
Průměr čtverců F 

Operátor 

(reprodukovatelnost) 
k - 1 SSO 𝑀𝑆𝑂 =

𝑆𝑆𝑂
(𝑘 − 1)

 
𝑀𝑆𝑂
𝑀𝑆𝐸

 

Vzorek n - 1 SSP 𝑀𝑆𝑃 =
𝑆𝑆𝑃

(𝑛 − 1)
 

𝑀𝑆𝑃
𝑀𝑆𝐸

 

Operátor a díl – interakce (k-1)(n-1) SSOP 𝑀𝑆𝑂𝑃 =
𝑆𝑆𝑂𝑃

(𝑘 − 1)(𝑛 − 1)
 

𝑀𝑆𝑂𝑃
𝑀𝑆𝐸

 

Měř. zařízení 

(opakovatelnost) 
nk(r-1) SSE 𝑀𝑆𝐸 =

𝑆𝑆𝐸
𝑛𝑘(𝑟 − 1)

  

Celkem nkr-1 SST 
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Suma čtverců se určí ze čtvercové odchylky mezi dvěma čísly. Výpočty jednotlivých 

sum čtverců [31, 28]: 

𝑆𝑆𝑂 = ∑ 𝑛𝑟(�̅�̿𝑖 − 𝑥̿ )2𝑘
𝑖=1    (3.27) 

𝑆𝑆𝑃 = ∑ 𝑘𝑟(�̅�̿𝑗 − 𝑥̿ )2𝑛
𝑗=1    (3.28) 

𝑆𝑆𝑂𝑃 = ∑ ∑ 𝑟(�̅�̿𝑖𝑗− �̅�̿𝑖 − �̅�̿𝑗 − 𝑥̿ )2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1   (3.29) 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑ ∑ (𝑥̿𝑖𝑗𝑚 − �̅�̿𝑖𝑗)
2𝑟

𝑚=1
𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑖=1   (3.30)  

�̅�̿𝑖 aritmetický průměr naměřených hodnot jednotlivých operátorů 

�̅�̿𝑗  aritmetický průměr naměřených hodnot jednotlivých vzorků 

�̅�̿𝑖𝑗  aritmetický průměr naměřených hodnot jednotlivých operátorů a vzorků 

𝑥̿   celkový aritmetický průměr všech výsledků 

𝑥̿𝑖𝑗𝑚  hodnota naměřená jednotlivými operátory na jednotlivých vzorcích při jednotlivých 

měřeních. 

Výpočty jednotlivých průměrů [28]: 

�̅�̿ = ∑ ∑ ∑
1

𝑘𝑛𝑟
(𝑥̿𝑖𝑗𝑚)

𝑟
𝑚=1

𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑖=1    (3.31) 

�̅�̿𝑖 = ∑ ∑
1

𝑟𝑛
𝑥̿𝑖𝑗𝑚

𝑛
𝑗=1

𝑟
𝑚=1    (3.32) 

�̅�̿𝑗 = ∑ ∑
1

𝑟𝑘
𝑟
𝑚=1 𝑥̿𝑖𝑗𝑚

𝑘
𝑖=1    (3.33) 

�̅�̿𝑖𝑗 = ∑
1

𝑟
𝑟
𝑚=1 𝑥̿𝑖𝑗𝑚    (3.34) 

Výsledky výpočtů pro všechny zdroje odchylek se zapíší do následující tabulky 3.3. 

Tabulka 3.3: Tabulka vzorců pro výpočet výsledků metody ANOVA. [31] 

 

Odmocněním odhadu rozptylů jednotlivých zdrojů se získají ostatní charakteristiky = 

směrodatné odchylky (variabilita) jednotlivých zdrojů: 

Zdroje variability Rozptyl % Celkové variability 

GRR2 𝐺𝑅𝑅2 = 𝐸𝑉2 + 𝐴𝑉2 = 𝐸
2 + 𝑂

2  %𝐺𝑅𝑅 = 100 ∙
𝐺𝑅𝑅

𝑇𝑉
 

Operátor (reprodukovatelnost) 𝑂
2 =

𝑀𝑆𝑂 −𝑀𝑆𝑂𝑃
𝑛𝑟

 %𝐴𝑉 = 100 ∙
𝐴𝑉

𝑇𝑉
 

Vzorek 𝑃
2 =

𝑀𝑆𝑃 −𝑀𝑆𝑂𝑃
𝑘𝑟

 %𝑃𝑉 = 100 ∙
𝑃𝑉

𝑇𝑉
 

Operátor a díl – interakce 𝑂𝑃
2 =

𝑀𝑆𝑂𝑃 −𝑀𝑆𝐸
𝑟

  

Měř. zařízení (opakovatelnost) 𝐸
2 = 𝑀𝑆𝐸 %𝐸𝑉 = 100 ∙

𝐸𝑉

𝑇𝑉
 

Celkem 𝑇
2 = 𝐸

2 + 𝑂∗𝑃
2 + 𝑂

2 + 𝑃
2  100,00 % 
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𝐴𝑉, 𝑃𝑉, 𝑇𝑉, 𝐸𝑉 = √𝑖
2     (3.35) 

kde 𝑖
2 je odhad rozptylu jednotlivých zdrojů variability.  

𝐺𝑅𝑅 = √𝐺𝑅𝑅2      (3.36) 

Procentuální část celkové variability jednotlivých zdrojů se vypočítá stejně jako u 

metody průměru a rozpětí dle vzorců 3.22 – 3.25.  

V případě, kdy však není známa celková variabilita systému TV, je třeba vztahy 

modifikovat k závislosti na šíři pole specifikace. V čitateli vztahů se při normálním rozdělení 

používá většinou konstanta k2 = 5,15 pro interval, který osahuje 99 % hodnot, nebo k2 = 6 pro 

interval, který obsahuje 99,73 % hodnot viz obr. 3.1 a 3.2. Ve jmenovateli je použita hodnota 

šíře pole specifikace T. Vzorce pro výpočet [28]: 

%𝑃𝑉 =
𝑘2∙𝑃𝑉

𝑇
∙ 100 %       (3.37) 

%𝐴𝑉 =
𝑘2∙𝐴𝑉

𝑇
∙ 100 %       (3.38) 

%𝐸𝑉 =
𝑘2∙𝐸𝑉

𝑇
∙ 100 %    (3.39)  

%𝐺𝑅𝑅 =
𝑘2∙𝐺𝑅𝑅

𝑇
∙ 100 %     (3.40) 

Zhodnocení výsledků studie způsobilosti měřidla dle [30]:  

% GRR pod 10% 𝑇: Systém měření je přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu. 

% GRR mezi 10% - 30% 𝑇: Systém měření může být podmíněně přijatelný, záleží na aplikaci. 

% GRR přes 30% 𝑇: Systém měření není přijatelný a musí se zlepšit. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V následující kapitole budou formou případových studií aplikovány a porovnávány vybrané 

metody analýz systému měření. Pro ověření správnosti výsledků byly požity softwary MS excel 

a Minitab. Poskytovatelem softwaru Minitab Statistical Software (dále jen Minitab) je 

společnost Minitab Inc. Pro účely této práce byla použita 30denní zkušební verze programu ze 

stránek společnosti. [18] 

Obsažené případové studie: 

1. Stanovení způsobilosti měřidla – digitální posuvné měřítko. 

a) Metoda průměru a rozpětí. 

b) Metoda ANOVA. 

2. Stanovení způsobilosti měřidla – systém zpracování obrazu. 

a) Metoda s využitím indexů způsobilosti Cp a Cpk. 

4.1 Stanovení způsobilosti měřidla – digitální posuvné měřítko 

Posuvné měřítko (nazýváno také posuvka nebo šuplera) slouží v technické praxi k měření 

vnitřních i vnějších rozměrů součástek (délka, průměr otvoru) a k měření hloubky. Standardní 

digitální posuvná měřítka umožňují měřit s rozlišením 0,01 mm a fungují na principu 

magnetického, indukčního nebo kapacitního snímaní dráhy. Pohyblivá část měřítka je opatřena 

baterií (solárním článkem), integrovaným obvodem a číslicovým displejem, který zobrazuje 

přímo naměřenou hodnotu bez nutnosti jejího odečítání a přepočítávání na stupnici. Zajistí se 

tak minimální chyba operátora při odečítání a přepočítávání naměřených hodnot. [32, 33] 

Uplatnění nachází zejména v kusových výrobách, nebo jako doplňkové a kontrolní 

měřidlo spolu s mikrometry. U sériové výroby se k hlídání rozměrů součástek používá 

souřadnicových měřících systémů nebo laserových délkoměrů. [32, 33] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Digitální posuvné měřítko. [33]  

Případová studie č.1: 

Je požadována přesná délka součástky x = 105,0 mm s odchylkou ± 1,0 mm. K měření 

dle požadovaných parametrů byla vybrána posuvka s rozlišením 0,01 mm a rozsahem do 150 

mm. K zjištění, zda je měřidlo vhodné pro jeho aplikaci a zařazení do procesu, byla provedena 

jeho analýza způsobilosti. Byly použity obě výše rozpracované metody studie 
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reprodukovatelnosti a opakovatelnosti v teoretické části – metoda průměru a rozpětí a metoda 

ANOVA.  

4.1.1 Metoda průměru a rozpětí 

Postup zkoušky: 

▪ Výběr náhodných 10ks součástek. 

▪ Výběr 3 operátorů A, B a C k provedení zkoušky. 

▪ Seřízení měřícího zařízení. 

▪ Operátoři A, B, C postupně změřili a zapsali délku 10 vybraných součástek a následně 

se postup opakoval ještě 2x. 

▪ Provedl se výpočet rozpětí a průměrů měření jednotlivých operátorů dle vzorců (3.9 – 

3.15) a výsledky spolu s naměřenými hodnotami se zapsaly do tabulky 4.1.  

Příklady výpočtů pro operátora A: 

Rozpětí naměřených hodnot u první součástky změřených operátorem: 

𝑅1𝐴 = |𝑚𝑎𝑥̿(𝑥̿𝑖𝑗𝑚) − 𝑚𝑖𝑛(𝑥̿𝑖𝑗𝑚)| = 104,13 − 104,12 = 0,01 𝑚𝑚 (4.1) 

Průměrné rozpětí operátora: 

�̅�𝐴 = 
∑ 𝑅𝑖𝐴
𝑛
𝑖=1

𝑛
=

0,01+0,02+0,01+⋯+0,01

10
=

0,14

10
= 0,014 𝑚𝑚   (4.2) 

Aritmetický průměr pro první díl měřený operátorem A: 

𝑋1𝐴 =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚
𝑟
𝑚=1

𝑟
=

104,12+104,13+104,12

3
= 104,1233 𝑚𝑚   (4.3) 

Aritmetický průměr hodnot změřených operátorem A: 

�̅�𝐴 =
∑ 𝑋1𝐴
𝑛
𝑖=1

𝑛
=

104,1233+⋯+104,2367

10
= 104,4633 𝑚𝑚   (4.4) 

Celkové průměrné rozpětí (CLR pro regulační diagram pro R):  

�̿� =
𝑅𝐴̅̅ ̅̅ +𝑅𝐵̅̅ ̅̅ +𝑅𝐶̅̅ ̅̅

𝑟
=

0,014+0,022+0,022

3
= 0,01933 𝑚𝑚     (4.5) 

Výpočet horní regulačních meze UCLR: 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = �̿� ∙ 𝐷4 = 0,01933 ∙ 2,574 = 0,04976 𝑚𝑚    (4.6) 

Hodnota dolní regulační meze LCLR = 0, protože počet opakování měření je < 7. 

Celkový aritmetický průměr (CLX pro regulační diagram pro X): 

�̿� =
𝑋𝐴̅̅ ̅̅ +𝑋𝐵̅̅ ̅̅ +𝑋𝐶̅̅ ̅̅

𝑟
=

104,4633+104,4573+104,4603

3
= 104,4603 𝑚𝑚  (4.7) 

Horní a dolní regulační mez pro X: 

𝑈𝐶𝐿𝑋 = �̿� + (�̿� ∙ 𝐴2) = 104,4603 + (0,01933 ∙ 1,023) = 104,4801 𝑚𝑚  (4.8) 

𝐿𝐶𝐿𝑋 = �̿� − (�̿� ∙ 𝐴2) = 104,4603 − (0,01933 ∙ 1,023) = 104,4406 𝑚𝑚 (4.9) 

Konstanta A2 je závislá na počtu opakování měření. Její hodnota Pro 2 opakování je     

A2 = 1,88 a pro 3 opakování je A2 = 1,023. 
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Příklad výpočtu X(p) pro první měření operátory (všechny výsledky uvedeny v tabulce 4.1): 

�̅�(𝑝)1 =
𝑋𝐴1̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑋𝐵1̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑋𝐶1̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑟
=

104,1233+104,12+104,12

3
= 104,1211 𝑚𝑚        (4.10) 

Výpočet Rozpětí mezi díly Rp: 

𝑅𝑃 = �̅�(𝑝)𝑀𝐴𝑋 − �̅�(𝑝)𝑀𝐼𝑁 = 104,9689 − 104,1211 = 0,8478 𝑚𝑚      (4.11) 

Rozpětí mezi operátory X̅DIFF: 

�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 = �̅�(𝑖)𝑀𝐴𝑋 − �̅�(𝑖)𝑀𝐼𝑁 = 𝑋𝐴̅̅ ̅  −  𝑋𝐵̅̅̅̅ = 104,4633 − 104,4573 = 0,006 𝑚𝑚   (4.12) 

Všechny změřené a zapsané hodnoty jsou v následující tabulce 4.1 

Tabulka 4.1: Tabulka změřených a vypočtených hodnot pro R&R analýzu 

Díl č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Operátor 

1. 

měř. 
104,12 104,98 104,54 104,38 104,42 

104,

15 
104,45 104,74 104,66 104,24 

A 
2. 

měř. 
104,13 104,96 104,53 104,37 104,41 

104,

12 
104,44 104,73 104,65 104,23 

3. 

měř. 
104,12 104,97 104,54 104,38 104,42 

104,

15 
104,43 104,74 104,66 104,24 

RA 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 𝑅𝐴̅̅̅̅ = 0,014 

XiA 
104,12

33 
104,97 

104,53

67 

104,37

67 

104,41

67 

104,

14 
104,44 

104,73

67 

104,65

67 

104,23

67 

𝑋𝐴̅̅ ̅  
=  104,4633 

1. 

měř. 
104,13 104,95 104,53 104,36 104,41 

104,

14 
104,43 104,72 104,65 104,22 

B 
2. 

měř. 
104,12 104,97 104,54 104,38 104,42 

104,

15 
104,42 104,74 104,66 104,24 

3. 

měř. 
104,11 104,98 104,52 104,37 104,4 

104,

13 
104,44 104,73 104,63 104,23 

RB 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 𝑅𝐵̅̅̅̅ = 0,022 

XiB 104,12 
104,96

67 
104,53 104,37 104,41 

104,

14 
104,43 104,73 

104,64

67 
104,23 

𝑋𝐵̅̅̅̅

= 104,4573 

1. 

měř. 
104,12 104,97 104,53 104,38 104,4 

104,

14 
104,43 104,73 104,67 104,23 

C 
2. 

měř. 
104,13 104,96 104,54 104,35 104,42 

104,

13 
104,44 104,74 104,66 104,24 

3. 

měř. 
104,11 104,98 104,52 104,37 104,41 

104,

15 
104,45 104,75 104,64 104,22 

RC 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 �̅�𝐶 = 0,022 

XiC 104,12 104,97 104,53 
104,36

67 
104,41 

104,

14 
104,44 104,74 

104,65

67 
104,23 

�̅�𝐶
= 104,4603 

�̅�(𝑝) 
104,12

11 

104,96

89 

104,53

22 

104,37

11 

104,41

22 

104,

14 

104,43

67 

104,73

56 

104,65

33 

104,23

22 

𝑅𝑝
= 0,8478 
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Sestrojené regulační diagramy: 

Obr. 4.2: Regulační diagram pro X. 

V diagramu pro průměr (obr. 4.2) se 100% hodnot nachází mimo regulační meze, a 

proto je systém měření vhodný. Měřidlo má obecně dostatečnou rozlišitelnost, pokud je 50% 

bodů a více mimo regulační meze.  

Stabilita je schopnost měřidla produkovat stejné hodnoty v průběhu všech měření při 

měření stejného vzorku, jinými slovy: stabilita = absence „speciálních“ příčin nad UCL v grafu 

pro rozpětí (na obr.4.3). U regulačního diagramu pro rozpětí by tedy všechny hodnoty měly být 

v poli mezi regulačními mezemi. Tato podmínka je splněna a systém měření je spolehlivý (obr. 

4.3). [34] 

Pokud by operátoři vybočovali z regulačních mezí, byl by to pravděpodobně následek 

nesprávné měřicí metody nebo nedostatečných zkušeností. V takovém případě by byl systém 

měření nespolehlivý.    

Obr. 4.3: Regulační diagram pro R. 
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Výpočet opakovatelnosti EV (variabilita měř. zařízení): 

𝐸𝑉 = 𝐾1 ∙  �̿� = 0,5908 ∙ 0,01933 = 0,01142   (4.13) 

Výpočet reprodukovatelnosti AV (variabilita operátora): 

𝐴𝑉 = √(�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 ∙ 𝐾2)2 −
𝐸𝑉2

𝑛∙𝑟
= √(0,006 ∙ 0,5231)2 −

(0,01142)2

10∙3
= 2,346 ∙ 10−3   (4.14)  

Výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti R&R: 

𝐺𝑅𝑅 = √𝐸𝑉2 + 𝐴𝑉2 = √0,011422 + 0,0023462 = 0,01166   (4.15) 

Variabilita dílů: 

𝑃𝑉 = 𝑅𝑝 ∙  𝐾3 = 0,8478 ∙ 0,3146 = 0,2667              (4.16) 

Celková variabilita: 

TV = √𝐺𝑅𝑅2 + 𝑃𝑉2 = √(0,01166)2 + (0,2667)2 = 0,267      (4.17) 

%R&R: 

%𝐺𝑅𝑅 = 100 ∙
𝐺𝑅𝑅

𝑇𝑉
= 100 ∙

0,01166

0,267
= 4,367 %    (4.18) 

Procentuální hodnoty ostatních ukazatelů: 

%𝐸𝑉 = 100 ∙
𝐸𝑉

𝑇𝑉
= 100 ∙

0,01142

0,267
= 4,277 %    (4.19) 

%𝐴𝑉 = 100 ∙
𝐴𝑉

𝑇𝑉
= 100 ∙

0,002346

0,267
= 0,8787 %    (4.20) 

%𝑃𝑉 = 100 ∙
𝑃𝑉

𝑇𝑉
= 100 ∙

0,2667

0,267
= 99,89 %    (4.21) 

Stanovení citlivosti měřícího systému: 

𝑛𝑑𝑐 = 1,41 ∙  
𝑃𝑉

𝐺𝑅𝑅
= 1,41 ∙

0,2667

0,01166
= 32,25 = 32    (4.22) 

ndc > 5 … požadavek na rozlišitelnost splněn.   

Tabulka 4.2: Shrnutí vypočtených výsledků metody. 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení výsledků studie způsobilosti měřidla metodou průměru a rozpětí:  

% GRR je pod 10% 𝑇: Systém měření je přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu, 

která je dána převážně variabilitou jednotlivých součástek z 99,89%. 

 

Zdroje Směr. odch. () % Celkové variability 

GRR 𝐺𝑅𝑅 =  0,01166 % GRR = 4,367 % 

Operátor 𝐴𝑉 = 2,346 ∙ 10−3 %𝐴𝑉 = 0,8787 % 

Vzorek 𝑃𝑉 =  0,2667 %𝑃𝑉 = 99,89 % 

Měřidlo 𝐸𝑉 =  0,01142 %𝐸𝑉 = 4,277 % 

Celkem 𝑇𝑉 =  0,267 100 % 
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Ověření správnosti výpočtu v Minitabu: 

 

Obr. 4.4: Nastavení analýzy v programu. (Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Study 

(Crossed)). 

Tabulka 4.3: Výpočet odchylek jednotlivých zdrojů 

Source VarComp 
%Contribution 

(of VarComp) 

Total Gage R&R 0,0001360 0,19 

Repeatability 0,0001305 0,18 

Reproducibility 0,0000055 0,01 

Part-To-Part 0,0711163 99,81 

Total Variation 0,0712523 100,00 

Tabulka 4.4: Výsledky studie (hodnoty ukazatelů variability a jejich procentuální hodnoty) 

Source StdDev (SD) 
Study Var 

(6 × SD) 

%Study Var 

(%SV) 

Total Gage R&R 0,011661 0,06997 4,37 

Repeatability 0,011422 0,06853 4,28 

Reproducibility 0,002346 0,01408 0,88 

Part-To-Part 0,266676 1,60006 99,90 

Total Variation 0,266931 1,60159 100,00 

 

Number of Distinct Categories ndc = 32. 
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Zhodnocení studie 

 Bylo ověřeno, že výpočty byly správné a systém měření je způsobilý a lze použít pro 

měření požadovaných charakteristik.  

V praxi se výsledky zhodnocení způsobilosti systému měření zanášejí do protokolů. 

Výsledky této studie jsou zaneseny do protokolu vytvořeného v MS Excel (příloha 1).   

4.1.2  Metoda ANOVA 

Postup zkoušky byl stejný, jako u metody průměru a rozpětí: 

▪ Výběr náhodných 10ks součástek. 

▪ Výběr 3 operátorů A, B a C k provedení zkoušky. 

▪ Seřízení měřícího zařízení. 

▪ Operátoři A, B, C postupně změřili a zapsali délku 10 vybraných součástek a následně 

se postup opakoval ještě 2x. 

▪ Hodnoty se zapsaly do tabulky, spolu s vypočítanými průměry a rozpětími stejně jako 

v tab. 3.4. 

Tabulka 4.5: Vypočtené průměry pro dílčí výpočty u metody Anova. 

 

Příklady výpočtů jednotlivých sum čtverců SS: 

Pro operátora: 

𝑆𝑆𝑂 = ∑ 𝑛𝑟(�̅�̿𝑖 − 𝑥̿ )2𝑘
𝑖=1 = 30 ∙ [(104,463 − 104,4603)2 + (104,457 − 104,4603)2 +

(104,46 − 104,4603)2] = 5,481 ∙ 10−4 𝑚𝑚                  (4.23) 

 

 

 

Vzorek č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi a Ri 

A Průměr 

operátora A u 

jednotlivých 

vzorků – XA 

104,

12 

104,

97 

104,

54 

104,

38 

104,4

2 

104

,14 

104,

44 

104,7

4 

104,

66 

104,2

4 
�̅�𝐴 = 

104,463 

Rozpětí RA 0,01

0 

0,02 0,01 0,01 0,01 0,0

3 

0,02 0,01 0,01 0,01 �̅�𝐴
= 0,014 

B Průměr XB 104,

12 

104,

97 

104,

53 

104,

37 

104,4

1 

104

,14 

104,

43 

104,7

3 

104,

65 

104,2

3 
�̅�𝐵 = 

104,457 

Rozpětí RB 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,0

2 

0,02 0,02 0,03 0,02 �̅�𝐵 =
 0,022 

C Průměr XC 104,

12 

104,

97 

104,

53 

104,

37 

104,4

1 

104

,14 

104,

44 

104,7

4 

104,

66 

104,2

3 
�̅�𝐶 = 

104,46 

Rozpětí RC 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,0

2 

0,02 0,02 0,03 0,02 �̅�𝐶 =
 0,022 

Průměr všech 

naměřených 

hodnot 

jednotlivých vzorků 

– Xj 

104,

121 

104,

969 

104,

532 

104,

371 

104,4

122 

104

,14 

104,

437 

104,7

356 

104,

653 

104,2

322 

 

Rozpětí  

�̿� =0,01933 

Celkový průměr všech měření �̿� =104,4603 
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Díl: 

𝑆𝑆𝑃 = ∑ 𝑘𝑟(�̅�̿𝑗 − 𝑥̿ )
2
=𝑛

𝑗=1 9 ∙ [(104,121 − 104,4603)2 +⋯+ (104,2322 −

104,4603)2] = 5,917 𝑚𝑚                    (4.24) 

Interakci: 

𝑆𝑆𝑂𝑃 = ∑ ∑ 𝑟(�̅�̿𝑖𝑗− �̅�̿𝑖 − �̅�̿𝑗 + 𝑥̿ )2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 = 𝑟 ∙ [(�̅�̿1𝐴− �̅�̿𝐴 − �̅�̿1 + 𝑥̿ )2 +⋯+ (�̅�̿10𝐶− �̅�̿𝐶 −

�̅�̿10 + 𝑥̿ )] = 4,822 ∙ 10−4 𝑚𝑚                    (4.25) 

Měřidlo: 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑ ∑ (𝑥̿𝑖𝑗𝑚 − �̅�̿𝑖𝑗)
2𝑟

𝑚=1
𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 = (𝑥̿𝐴1,1 − �̅�̿𝐴1)

2 +⋯+ (𝑥̿𝐶10,3 − �̅�̿𝐶10)
2 = 6,792 ∙

10−3 𝑚𝑚                      (4.26) 

Celek: 

𝑆𝑆𝑇 = SS𝑂 + SS𝑃 + SS𝑂∗𝑃 + SS𝐸 = 5,925 𝑚𝑚               (4.27) 

Výpočet jednotlivých průměrů čtverců MS: 

𝑀𝑆𝑂 =
𝑆𝑆𝑂

(𝑘−1)
=

5,481∙10−4 

(3−1)
= 2,741 ∙ 10−4 𝑚𝑚    (4.28) 

𝑀𝑆𝑃 =
𝑆𝑆𝑃

(𝑛−1)
=

5,917 

(10−1)
= 0,6574 𝑚𝑚     (4.29) 

𝑀𝑆𝑂𝑃 =
𝑆𝑆𝑂𝑃

(𝑘−1)(𝑛−1)
=

4,822∙10−4

2∙9
= 2,679 ∙ 10−5 𝑚𝑚    (4.30) 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑛𝑘(𝑟−1)
=

6,792∙10−3 

30∙(2)
= 1,132 ∙ 10−4 𝑚𝑚     (4.31) 

Tabulka 4.6: Shrnutí vypočtených výsledků jednotlivých součtů a průměrů čtverců dle vzorců z tab. 3.2.  

Zdroje variability DF SS MS F 

Operátor (reprodukovatelnost) 2 5,481 ∙ 10−4 2,741 ∙ 10−4 2,421 

Vzorek 9 5,917 0,6574 5,807 ∙ 103 

Operátor a díl – interakce 18 4,822 ∙ 10−4 2,679 ∙ 10−5 0,2367 

Měř. zařízení (opakovatelnost) 60 6,792 ∙ 10−3 1,132 ∙ 10−4  

Celkem 89 5,925   

 

Výpočet jednotlivých rozptylů a odchylek: 

𝑂
2 =

𝑀𝑆𝑂−𝑀𝑆𝑂𝑃

𝑛𝑟
=

2,741∙10−4−2,679∙10−5

30
= 8,244 ∙ 10−6, 𝐴𝑉 = √𝑂

2 = 2,871 ∙ 10−3   (4.32 a,b) 

𝑃
2 =

𝑀𝑆𝑃−𝑀𝑆𝑂𝑃

𝑘𝑟
=

0,6574−2,679∙10−5

9
= 7,304 ∙ 10−2,  𝑃𝑉 = √𝑃

2 =  0,2703       (4.33 a,b) 

𝑂𝑃
2 =

𝑀𝑆𝑂𝑃−𝑀𝑆𝐸

𝑟
=

2,679∙10−5−1,132∙10−4

3
= −2,88 ∙ 10−5                (4.34) 

𝐸
2 = 𝑀𝑆𝐸 = 1,132 ∙ 10−4,     𝐸𝑉 = √𝐸

2 =  0,01064               (4.35 a,b) 

 

𝑇
2 = 𝐸

2 + 𝑂∗𝑃
2 + 𝑂

2 + 𝑃
2 = 1,132 ∙ 10−4 + (−2,88 ∙ 10−5) + 8,244 ∙ 10−6 + 7,304 ∙

10−2 = 7,313 ∙ 10−2,     𝑇𝑉 = √𝑇
2 =  0,2704                 (4.36 a,b) 
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𝐺𝑅𝑅2 = 𝐸𝑉2 + 𝐴𝑉2 = 𝐸
2 + 𝑂

2 = 1,132 ∙ 10−4 + 8,244 ∙ 10−6 = 1,214 ∙ 10−4   (4.37) 

𝐺𝑅𝑅 = √𝐺𝑅𝑅2 = 0,01102               (4.38) 

%𝑮𝑹𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 ∙
𝑮𝑹𝑹

𝑻𝑽
= 𝟏𝟎𝟎 ∙

𝟎,𝟎𝟏𝟏𝟎𝟐

𝟎,𝟐𝟕𝟎𝟒
= 𝟒, 𝟎𝟕𝟓 %             (4.39) 

Procentuální hodnoty ostatních ukazatelů: 

%𝐸𝑉 = 100 ∙
𝐸𝑉

𝑇𝑉
= 100 ∙

0,01064

0,2704
= 3,935 %         (4.40) 

%𝐴𝑉 = 100 ∙
𝐴𝑉

𝑇𝑉
= 100 ∙

2,871∙10−3

0,2704
= 1,062 %       (4.41) 

%𝑷𝑽 = 𝟏𝟎𝟎 ∙
𝑷𝑽

𝑻𝑽
= 𝟏𝟎𝟎 ∙

𝟎,𝟐𝟕𝟎𝟑

𝟎,𝟐𝟕𝟎𝟒
= 𝟗𝟗, 𝟗𝟔 %         (4.42) 

 

V případě, kdy není známa celková variabilita systému, je třeba vztahy modifikovat k 

závislosti na šíři pole specifikace. Příklad výpočtu (výsledky v tab. 4.7): 

%𝑃𝑉 =
6∙𝑃

𝑇
∙ 100 =

1,622 

2
∙ 100 = 81,09 %       (4.43) 

Tabulka 4.7: Shrnutí vypočtených výsledků 

 

Zhodnocení výsledků studie způsobilosti měřidla metodou ANOVA:  

% GRR je pod 10 % TV: Systém měření je přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu, 

která je dána převážně variabilitou jednotlivých součástek z 99,96 % při ručním výpočtu.  

Výsledek vzhledem k šířce pole specifikace T je pro variabilitu dílů %PV = 81,09 %. 

Tento výsledek se značně liší od výsledku studie dle TV. Může být způsobeno tím, že pro tento 

výpočet se předpokládá normální rozdělení dat. Na následujícím obr. 4.5 je vykreslen histogram 

všech naměřených hodnot proložený Gaussovou křivkou pro odpovídající normální rozdělení. 

Z grafu je patrné, že naměřené hodnoty jsou odlišné od křivky pro normální rozdělení.   

 

Zdroje Rozptyl (𝟐) Směr. odch. () 𝟔 ∙  % Celk. variability – neznámé TV 

GRR2 𝐺𝑅𝑅2 = 1,214 ∙ 10−4 GRR = 0,01102 0,06612 % GRR =
0,006612

2
= 3,306 %  

Operátor 𝑂
2 = 8,244 ∙ 10−6 AV = 2,871 ∙ 10−3 0,01723 %AV =

0,01723

2
∙ 100 = 0,8615 %  

Vzorek 𝑃
2 = 7,304 ∙ 10−2 PV = 0,2703 1,622  %PV =

6 ∙ 0,2703

2
∙ 100 = 81,09 %  

Interakce 𝑂𝑃
2 = −2,88 ∙ 10−5 0 0 0 % 

Měřidlo 𝐸
2 = 1,132 ∙ 10−4 EV = 0,01064 0,06384 %EV =

0,06384

2
∙ 100 = 3,192 %  

Celkem 𝑇
2 = 7,313 ∙ 10−2 TV = 0,2704 1,622 100 % 
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Obr. 4.5: Histogram všech naměřených hodnot 

Pro ověření správnosti výpočtů se v Minitabu se spustila analýza Gage R&R Study dle 

obr. 4.6.: 

Obr. 4.6: Výběr vhodné analýzy > Gage R&R Study (Crossed) > Metoda Anova. 

Výsledek analýzy vygenerovaný v okně relace je v následujících tabulkách 4.8 – 4.10.  

V tabulce 4.8 jsou vypočítané hodnoty stupňů volnosti, jednotlivých průměrů a součtů 

čtverců pro jednotlivé zdroje variability.  

V tabulce 4.9 jsou tyto hodnoty přepočítané pro vyloučení interakce operátora se 

vzorkem.  

Tabulka 4.10 pak obsahuje výsledky studie vztažené k celkové variabilitě procesu TV 

s vyloučením interakce operátora a vzorku.  
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Tabulka 4.8: Dvoufaktorová ANOVA s interakcí  

Source DF SS MS F P 

Vzorek 9 5,91613 0,657348 24537,0 0,000 

Operátor 2 0,00054 0,000270 10,1 0,001 

Vzorek * Operátor 18 0,00048 0,000027 0,2 0,999 

Repeatability 60 0,00653 0,000109       

Total 89 5,92369          

α to remove interaction term = 0,05 

Pokud P-hodnota interakce vzorku a operátora je ≥ 0,25, použitý statistický software 

vygeneruje druhou analýzu bez této interakce. Splněno – druhá analýza je již bez této interakce. 

Tabulka 4.9: Dvoufaktorová ANOVA bez interakce 

Source DF SS MS F P 

Vzorek 9 5,91613 0,657348 7308,50 0,000 

Operátor 2 0,00054 0,000270 3,00 0,055 

Repeatability 78 0,00702 0,000090       

Total 89 5,92369          

Pokud je P < 0,05 daná kategorie má významný vliv na výsledek – zde je to pouze 

kategorie vzorek. 

Tabulka 4.10: Vypočtené charakteristiky jednotlivých zdrojů variability softwarem. 

Source StdDev (SD) 

Study Var 

(6 × SD) 

%Study Var 

(%SV) 

Total Gage R&R 0,009795 0,05877 3,62 

  Repeatability 0,009484 0,05690 3,51 

 Operátor - Reproducibility 0,002450 0,01470 0,91 

Part-To-Part 0,270238 1,62143 99,93 

Total Variation 0,270416 1,62249 100,00 

 

Number of Distinct Categories = 38. Protože je ndc > 5 je požadavek na rozlišitelnost 

splněn.   

Zhodnocení výsledků studie způsobilosti měřidla metodou ANOVA:  

% GRR je pod 10 % TV: Systém měření je přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu, 

která je dána převážně variabilitou jednotlivých součástek z 99,93 % při vyhodnocení 

softwarem s vyloučením interakce operátora se vzorkem.  
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Výsledky studie z Minitabu se liší oproti ručním výpočtům právě přepočtem 

jednotlivých zdrojů při vynechání interakce operátora se vzorkem. Při ručních výpočtech tato 

interakce byla ponechána ve výpočtech až do konce a výsledky se tak liší o 0,03 % pro %PV a 

o 0,455 % pro %GRR. Tento rozdíl nemá významný vliv na výsledek studie a v obou případech 

je systém měření vyhodnocen jako spolehlivý.  

Grafické zpracování dat a výsledků analýzy v Minitabu 

Na obr. 4.7 jsou histogramy naměřených hodnot pro každého operátora zvlášť v mezích 

tolerančního pole T, s referenční hodnotou etalonu 105 mm, proložené Gaussovou křivkou 

příslušného normálního rozdělení.  

Z těchto histogramů je patrné, že skoro všechny naměřené hodnoty směřují spíše 

k záporné části tolerančního pole u všech operátorů. To však není způsobeno chybou systému 

měření (stranností), ale pouze jednotlivými kusy vyrobenými v těchto mezích tolerance.  

Obr. 4.7: Histogram změřených hodnot operátory A, B, C. 

 Při spuštění analýzy Gage R&R Study dle obr. 4.6. vygeneruje software Minitab vedle 

tabulek 4.8 – 4.10 i sadu grafických výsledků studie. Tato sada grafů je na obr. 4.8.  

Zhodnocení grafických výsledků z obr. 4.8: 

Vlevo nahoře na obr. 4.8 je diagram procentuálních podílů jednotlivých složek 

variability k %TV s největším zastoupením složky Part-to-Part (%PV).  
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Vlevo uprostřed na obr. 4.8 je vykreslen regulační diagram rozptylu pro všechny 

operátory a vzorky, všechny hodnoty zde musí být v regulačních mezích pro všechny operátory.  

Vlevo dole je vykreslen graf průměrných hodnot vzorků naměřených jednotlivými 

operátory. Jako v předchozí metodě i zde platí, že 50 % hodnot musí být mimo regulační meze.  

 Obr. 4.8: Report výsledků analýzy do grafů.  

Vpravo nahoře na obr. 4.8. je diagram pro rozdíl průměrných hodnot pro jednotlivé 

vzorky, rozdíly by měly být co nejmenší, což značí malou variabilitu mezi operátory.  

Vpravo uprostřed je tzv. krabicový diagram (Box Plot) pro jednotlivé operátory, který 

vyjadřuje průměrné hodnoty pro každého operátora ze všech měření a rozložení měřených 

hodnot. V ideálním případě by byly všechny stejné a křivka spojující průměry rovná.  

Pokud by nebyly křivky na obr. 4.8 (vpravo dole) jednotlivých operátorů v diagramu 

průměrů a interakcí souběžné, případně by se protínaly, byla by interakce mezi vzorkem a 

operátorem významná. V tomto případě je interakce nevýznamná, což dokazuje i numerická 

analýza v tab. 4.8.  

Nevýznamnost interakce dokazuje i následující sada diagramů na obr. 4.9, kde pro 

každou součástku zvlášť jsou vykresleny naměřené hodnoty všemi operátory ve všech 

měřeních. Tyto hodnoty jsou v rámci jednotlivých součástek téměř shodné s malými 
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odchylkami. Z diagramu lze dále vyčíst, že 3 z 10 vzorků se blíží dolní hranici specifikace T = 

104 mm a pouze jeden vzorek se blíží středu pole specifikace T = 105 mm. 

Obr. 4.9: Porovnání hodnot změřených operátory pro každý díl. 

Na obr. 4.10 je vykreslen diagram reziduí. Znázorňuje odchylku mezi naměřenými 

hodnotami a průměrem opakovaných měření každého operátora pro každí díl. Rezidua by měla 

být náhodně rozmístěna kolem 0. V tomto případě není splněno, odchylky nejsou náhodně 

rozptýleny a jsou patrné i odlehlé hodnoty od ostatních měření, značí to pravděpodobně 

problém s linearitou resp., to značí lineární závislost odchylky od průměru. [28] 

Obr. 4.10: Diagram reziduí 
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4.2 Stanovení způsobilosti měřidla – systém zpracování obrazu 

Systémy zpracování obrazu jsou přesné měřicí přístroje, mohou být automatické, nebo ruční, 

2D i 3D. Umožňují bezkontaktní měření dílů s automatickým rozpoznáním hrany u velmi 

malých, špatně uchopitelných, nebo choulostivých součástek. [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.11: a) Systém zpracování obrazu, b) Znázornění funkce měření přístrojem. [36] 

Obr. 4.11 b) znázorňuje funkci měření délky na obrazovce, která se skládá z pixelů. 

Přístroj spočítá pixely v měřené části a vynásobí je jejich velikostí. Následně převede tuto 

hodnotu na hodnotu délky. Na obr. 4.11 b) je znázorněn celkový počet 300 pixelů velikosti 

součástky. Pokud je velikost jednoho pixelu 10 μm = rozlišení přístroje, je celková délka 

obrobku na obrázku dána jako 10 μm x 300 pixelů = 3000 μm = 3 mm. [36] 

Vzhledem k tomu, že přístroj rozpozná délku hrany sám a obsluze stačí jen stisknout 

tlačítko, není potřeba při analýze spolehlivosti systému uvažovat chybu měření způsobenou 

operátorem, nebo interakcí operátora se součástkou. Lze proto využít metody, které s těmito 

zdroji variability nepočítají.  

4.2.1 Metoda s využitím indexů způsobilosti Cp a Cpk 

Postup zkoušky: 

▪ Zvolení standardu o jmenovité hodnotě 𝑥̿𝑟 = 0,4248 𝑚𝑚, změřené přesnějším 

měřidlem.  

▪ Požadavky na výrobní rozměr součástky: délka 0,4 ± 0,1 mm, šířka tolerančního pole je 

tedy T = 0,2 mm. 

▪ Změření standardu analyzovaným měřidlem (systémem zpracování obrazu) 50x jedním 

zaměstnancem. Standard byl po každém měření vytažen ze zařízení, odložen a znovu 

změřen. Zařízení má rozlišení 1 µm. 

▪ Hodnoty zaneseny do tabulky 4.11. 

▪ Výpočet průměrné hodnoty �̅�̿ a výběrové směrodatné odchylky měřidla s. 

▪ Výpočet indexů Cg a Cgk (pokud je známa pouze šířka tolerančního pole T, použijí se 

vzorce pro tuto metodu, pokud je po určité době zjištěna variabilita procesu, musí se 

indexy přepočítat dle příslušných vzorců). 
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Tabulka 4.11: Změřené hodnoty součástky v mm.  

Měř. 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 0,425 0,425 0,427 0,424 0,422 0,428 0,421 0,423 0,424 0,426 

2. 0,431 0,424 0,429 0,420 0,426 0,427 0,426 0,428 0,426 0,424 

3. 0,427 0,426 0,427 0,429 0,422 0,425 0,423 0,425 0,423 0,426 

4. 0,431 0,430 0,424 0,425 0,426 0,425 0,426 0,426 0,428 0,424 

5. 0,426 0,426 0,436 0,427 0,423 0,422 0,427 0,423 0,424 0,426 

 

Výpočet průměrné hodnoty �̅�̿ a výběrové směrodatné odchylky měřidla: 

𝑥̿ =
1

𝑛
∙ ∑ 𝑥̿𝑖 =

1

50
∙ (0,425 +⋯+ 0,426)𝑛

𝑖=1 = 0,4257 𝑚𝑚  (4.44) 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
=

(0,425−0,426)2+⋯+(0,426−0,426)2

50−1
= 0,002803 𝑚𝑚  (4.45) 

Referenční rozměry: 

• T = USL – LSL = 0,2 mm 

• Referenční rozměr 𝑥̿𝑟𝑒𝑓 = 0,4248 𝑚𝑚   

• Horní hranice 𝑥̿𝑟𝑒𝑓 + 0,075𝑇 = 0,4248 + 0,075 ∙ 0,2 = 0,4398 𝑚𝑚   

• Dolní hranice 𝑥̿𝑟𝑒𝑓 − 0,075𝑇 =  0,4098 𝑚𝑚   

Výpočet ukazatelů způsobilosti:         

𝐶𝑔 =
𝑘1∙𝑇

𝑘2∙𝑠
=

0,15∙0,2

6∙0,002803
= 1,7838     (4.46) 

Schopnost k horní hranici: 

𝐶𝑔𝑈 =
(𝑥𝑟𝑒𝑓+0,075𝑇)−�̅�

3∙𝑠
=

0,4398−0,4257

3∙0,002803
= 1,677   (4.47) 

Schopnost k dolní hranici: 

𝐶𝑔𝐿 =
�̅�−(𝑥𝑟𝑒𝑓−0,075𝑇)

3∙𝑠
=

0,4257− 0,4098

3∙0,002803
= 1,891   (4.48) 

 

 𝐶𝑔𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
(𝑥𝑟𝑒𝑓+0,075𝑇)−�̅�

3∙𝑠
 ;  

�̅�−(𝑥𝑟𝑒𝑓−0,075𝑇)

3∙𝑠
} = 𝐶𝑔𝑈 = 1,677  (4.49) 

Systém měření je způsobilý tehdy, když Cg, Cgk ≥ 1,33 tato podmínka je splněna, systém je 

způsobilý.  

Výpočet správnosti měření (strannosti Bi): 

𝐵𝑖  = 𝑥̿ − 𝑥̿𝑟𝑒𝑓 = 0,4257 − 0,4248 = 0,0009 𝑚𝑚 = 0,9 µ𝑚   (4.50) 

Tento údaj v absolutní hodnotě udává velikost systematické chyby měřidla, v ideálním 

případě by byl roven nule. Pokud by byla strannost výsledků velká, bylo by nutné prověřit 

potenciální příčiny (opotřebení měřidla nebo etalonu, nesprávná kalibrace, jinak vložený díl do 

přístroje operátorem, …). [34] 
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Grafická analýza: 

K ověření normality dat před výpočtem ukazatelů způsobilosti se využívá 

pravděpodobnostního grafu a různých statistických testů. Software Minitab umožňuje využití 

následujících testů normality dat [26]: 

• Anderson-Darlingův test a Kolmogorov-Smirnovův test – porovnávají ECDF 

(empirickou kumulativní distribuční funkci) naměřených dat s předpokládanou 

normální distribucí. Pokud je tento rozdíl příliš velký (P-hodnota je < 0,05), odmítne se 

nulová hypotézu H0 předpokládající normální rozložení. 

• Ryan-Joinerův test a Shapiro-Wikův test – tyto testy hodnotí normalitu výpočtem 

korelace mezi naměřenými daty a jejich normální hodnotou. Pokud je síla této korelace 

menší, než příslušná kritická hodnota (P < 0,05), odmítne se nulová hypotéza o normální 

populaci. 

Obr. 4.12: Volba analýzy testů normality v programu. (Basic Statistics > Normality Test) 

Na obr. 4.13 jsou vykresleny tři stejné pravděpodobnostní grafy (angl. normal 

probability plot (NP plot)), liší se pouze vypočítanými statistikami v rámečcích. P-hodnota ve 

všech testech normality je menší než 0,05. S největší pravděpodobností se tedy nejedná o 

normální rozdělení dat.  

Pocházejí – li data z normálního rozdělení, měly by všechny body v grafu ležet na 

přímce. Na obr. 4.13 je patrná jedna odlehlá hodnota od normálního rozdělení, která 

pravděpodobně ovlivňuje výsledky všech statistických testů, histogram na obr. 4.14 také značí 

zvonovitý tvar, tedy předpoklad normální rozdělení. Pokud by výsledky výpočtů způsobilosti 

byly nejednoznačné, nebo na hranici přijatelnosti, musely by se hodnoty přetransformovat na 

normální rozdělení (tuto možnost Minitab také poskytuje). Hodnoty by pak již vyšly v pořádku. 

V tomto případě transformace nebyla nutná, hodnoty indexů jsou přijatelné i bez ní. 
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Obr.4.13: Pravděpodobnostní grafy naměřeních hodnot. 

Obr. 4.14: Histogram naměřených hodnot – odlehlá hornota x = 0,436 mm mimo Gaussovu křivku. 
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Ověření správnosti výpočtů ukazatelů Cg a Cgk v Minitabu:  

Obr. 4.15: Analýza způsobilosti systému v Minitabu a regulační diagram individuálních hodnot. 

Hodnoty ukazatelů pro výpočty Cg a Cgk vypočítané dle vzorců 3.7 a 3.8: 

𝐶𝑔 = 1,7838 a  𝐶𝑔𝑘 = 1,677, vychýlení 𝐵𝑖 = 0,9 µ𝑚 

Vypočítané hodnoty softwarem: 

𝐶𝑔 = 1,78 a  𝐶𝑔𝑘 = 1,68, vychýlení 𝐵𝑖 = 0,88 µ𝑚. 

Navíc jsou na obr. 4.15 vypočtené procentuální hodnoty z celkové variability 6s pro:  

Opakovatelnost = 8,41 %, Opakovatelnost a vychýlení = 8,93 %. 

Vychýlení (správnost měření) má vliv na změřenou hodnotu z 0,52 %, největší vliv na 

tuto hodnotu má opakovatelnost měřicího zařízení z 8,41 %.   

Byla ověřena způsobilost systému měření, který je způsobilý tehdy, když Cg, Cgk ≥ 1,33 

a zároveň Cgk ≤ Cg. Tato podmínka je splněna, systém je způsobilý.  

 

 

 

 

Reference 0,4248

Mean 0,425680

StDev 0,0028026

6 × StDev (SV) 0,0168157
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ZÁVĚR 

V první části práce byla stručně přiblížena historie přístupů k řízení kvality. Ve druhé části byl 

zpracován formou rešerše přehled sedmi základních nástrojů pro řízení jakosti a u těch nástrojů, 

které jsou statistické, byl naznačen postup jejich sestrojení v programu Minitab. Ve třetí části 

byly zpracované pokročilé statistické nástroje se zaměřením na statistické řízení procesů a 

analýzu systému měření. Ve čtvrté, praktické části, byly formou řešených případových studií 

rozebírány vybrané metody analýzy sytému měření. První řešená studie porovnává dvě metody 

studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla, metodu průměru a rozpětí s metodou 

ANOVA.  

Metoda ANOVA je oproti ostatním metodám rozšířena o výpočet vlivu interakce 

operátora se vzorkem. Výpočet je složitější a pokud se nepředpokládá interakce operátora se 

vzorkem, není důvod tuto metodu používat vzhledem ke složitosti výpočtu. Pokud je však 

možnost použít statistický software, jsou výpočty jednotlivých rozptylů přesnější než u jiných 

metod a tato metoda je tedy nejpřesnější. Jak již bylo uvedeno ve zhodnocení studie, výsledky 

vypočítané softwarem se liší oproti ručním výpočtům právě přepočtem jednotlivých zdrojů při 

vynechání interakce operátora se vzorkem. Při ručních výpočtech tato interakce byla ponechána 

až do konce a výsledky se tak liší o 0,03 % pro %PV a o 0,455 % pro %GRR. Tento rozdíl 

nemá významný vliv na výsledek studie a v obou případech je systém měření vyhodnocen jako 

spolehlivý. Metoda průměru a rozpětí je v praxi nejpoužívanější metoda hlavně proto, že její 

výpočet není nijak složitý, ale hlavně poskytuje spolehlivé zhodnocení systému měření. Oproti 

výsledkům dosaženým výpočtem se výsledky vypočítané softwarem liší u %PV o 0,01 % a pro 

%GRR o 0,003 %. Tyto odchylky jsou způsobené zaokrouhlováním výsledků softwarem na 

dvě desetinná místa, jinak jsou hodnoty shodné. Pro tuto metodu byl vytvořen protokol se vzorci 

pro výpočet jednotlivých charakteristik zdrojů variability. Je přiložen na CD. Při porovnání 

výsledků studie metodou ANOVA a průměru a rozpětí, se hodnoty vypočítané softwarem liší 

pro %PV o 0,03 % a pro %GRR o 0,75 %, což je u opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

poměrně velký rozdíl, který může rozhodnout o způsobilosti nebo nezpůsobilosti systému 

měření.    

 Druhá případová studie řeší postup ověření způsobilosti měřidla metodou výpočtu 

indexů Cg a Cgk. U této metody je nevýhodou předpoklad normálního rozdělení dat, navíc 

v případě, že uživatel nezná celkovou variabilitu procesu a dosazuje do vzorců hodnoty šířky 

pole specifikace, se ve většině případů nepodaří mít data s normálním rozdělením. Jakékoliv 

vyzkoušené hodnoty neprošly statistickými testy normality, je tak ve většině případů nutná 

transformace dat na normální rozdělení (pro zajištění spolehlivosti výsledků studie). 

Práce by mohla pokračovat vytvořením dalších vzorových protokolů v MS Excel 

s výpočty pro všechny, a ještě další metody, protože bylo prokázáno, že hodnoty vypočítané 

softwarem se tolik neliší od ručních výpočtů a těchto, většinou drahých softwarů, tak není třeba.    
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Příloha 1 -  Protokol ke zjištění způsobilosti měřidla metodou R&R  

105 ± 1,0 [mm]

2 [mm]

0,266973 [-]

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Operátor Výpočet:

1. měř. 104,12 104,98 104,54 104,38 104,42 104,15 104,45 104,74 104,66 104,24

2. měř. 104,13 104,96 104,53 104,37 104,41 104,12 104,44 104,73 104,65 104,23

3. měř. 104,12 104,97 104,54 104,38 104,42 104,15 104,43 104,74 104,66 104,24

RA 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,014 0,006

XiA 104,1233 104,97 104,5367 104,3767 104,4167 104,14 104,44 104,7367 104,6567 104,2367 104,4633

1. měř. 104,13 104,95 104,53 104,36 104,41 104,14 104,43 104,72 104,65 104,22 0,8478

2. měř. 104,12 104,97 104,54 104,38 104,42 104,15 104,42 104,74 104,66 104,24

3. měř. 104,11 104,98 104,52 104,37 104,4 104,13 104,44 104,73 104,63 104,23 104,4801

RB 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,022 104,4406

XiB 104,12 104,9667 104,53 104,37 104,41 104,14 104,43 104,73 104,6467 104,23 104,4573

1. měř. 104,12 104,97 104,53 104,38 104,4 104,14 104,43 104,73 104,67 104,23 0,0498

2. měř. 104,13 104,96 104,54 104,35 104,42 104,13 104,44 104,74 104,66 104,24

3. měř. 104,11 104,98 104,52 104,37 104,41 104,15 104,45 104,75 104,64 104,22

RC 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,022

XiC 104,12 104,97 104,53 104,3667 104,41 104,14 104,44 104,74 104,6567 104,23 104,4603

104,1211 104,9689 104,5322 104,3711 104,4122 104,14 104,4367 104,7356 104,6533 104,2322

n K3

2 0,7071

Opakovatelnost: 3 0,5231

EV = 0,01142 % EV = 4,27839 % EV = 3,42664 4 0,4467

Reprodukovatelnost: 5 0,403

AV = 0,00235 % AV = 0,8786 % AV = 0,70369 6 0,3742

Opakovatelnost & reprodukovatelnost: 7 0,3534

GRR = 0,01166 % GRR = 4,36767 % GRR = 3,49815 8 0,3375

Proměnlivost dílu: 9 0,3249

PV = 0,26672 % PV = 99,9046 % PV = 80,0154 10 0,3146

Celková proměnlivost:

TV = 0,26697 ndc = 32

Vzorek A B C UCL CL LCL A B C UCL CL LCL 1 1 1

1 104,1233 104,12 104,12 104,4801 104,4603 104,4406 0,01 0,02 0,02 0,0498 0,01933 0 1 1 1

2 104,97 104,9667 104,97 104,4801 104,4603 104,4406 0,02 0,03 0,02 0,0498 0,01933 0 1 1 1

3 104,5367 104,53 104,53 104,4801 104,4603 104,4406 0,01 0,02 0,02 0,0498 0,01933 0 1 1 1

4 104,3767 104,37 104,3667 104,4801 104,4603 104,4406 0,01 0,02 0,03 0,0498 0,01933 0 1 1 1

5 104,4167 104,41 104,41 104,4801 104,4603 104,4406 0,01 0,02 0,02 0,0498 0,01933 0 1 1 1

6 104,14 104,14 104,14 104,4801 104,4603 104,4406 0,03 0,02 0,02 0,0498 0,01933 0 1 1 1

7 104,44 104,43 104,44 104,4801 104,4603 104,4406 0,02 0,02 0,02 0,0498 0,01933 0 1 1 1

8 104,7367 104,73 104,74 104,4801 104,4603 104,4406 0,01 0,02 0,02 0,0498 0,01933 0 1 1 1

9 104,6567 104,6467 104,6567 104,4801 104,4603 104,4406 0,01 0,03 0,03 0,0498 0,01933 0 1 1 1

10 104,2367 104,23 104,23 104,4801 104,4603 104,4406 0,01 0,02 0,02 0,0498 0,01933 0 Celkem 30 100%

Analýza měřicího systému - metoda průměru a rozpětí

Měřený rozměr Délka součástky Čím měříme Posuvné měřítko
Jméno

Specifikace rozměru ± Počet měření (k) 3

Šířka tolerančního pole T Počet operátorů (r) 3
Datum

Variabilita procesu TV Počet součástek (n) 10

Vzorce pro výpočet:

A
0,01933

B

C

Počet měření  k 3

3

K2 0,5231

D4 2,574

K1 0,5908

A2 1,023

Absolutní hodnoty ukazatelů variability
Procentuální část

% Variability procesu % Tolerančního pole

Opakovatelnost: Opakovatelnost:

104,4603
Počet operátorů r

Opakovatelnost & reprodukovatelnost: Opakovatelnost & reprodukovatelnost:

%GRR=100(GRR/TV) %GRR=100(GRR/(T/6))

Proměnlivost dílu: Proměnlivost dílu:

%EV=100(EV/TV) %EV=100(EV/(T/6))

Reprodukovatelnost: Reprodukovatelnost:

%AV=100(AV/TV) %AV=100(AV/(T/6))

%PV=100(PV/TV) %PV=100(PV/(T/6))

Počet rozlišitelných kategorií

ndc=1,41(PV/GRR) ndc≥5 rozlišitelnost vyhovuje

Xp Regulační meze pro Xp R Regulační meze pro R Body mimo reg. meze Xp

Měřidlo má dostatečnou rozlišitelnost, když alespoň 50% bodů v reg. diagramu pro průměry je mimo regulační meze

Zhodnocení výsledků studie způsobilosti měřidla metodou průměru a rozpětí: 

 % GRR je pod 10% TV: Systém měření je přijatelný vzhledem k celkové variabilitě procesu, 

která je dána převážně variabilitou jednotlivých součástek z 99,9%.
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