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Abstrakt  

Název práce: Analýza možností využití metod umělé inteligence v managementu kvality 

Autor:  Bc. Adam Hrabina 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití metod umělé inteligence 

v managementu kvality. Jedním z cílů této práce je představit co největší spektrum kombinací 

metod umělé inteligence s metodami a technikami managementu kvality. Dalším cílem je 

vytvořit vlastní aplikaci s využitím některé z metod umělé inteligence. 

  V první části jsou představeny různé metody umělé inteligence se zaměřením na 

fuzzy logiku, která byla využita pro praktickou část této práce. V další části byly popsány 

konkrétní aplikace. A v posledním oddílu byl vytvořen fuzzy software, který s využitím fuzzy 

logiky analyzuje přítomnost nenáhodných seskupení bodů v regulačních diagramech. 

 

Klíčová slova 
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regulace procesu 

 

Abstract 

Title:  Analysis of Possibilities for Application of Artificial Intelligence Methods  

  within the Quality Management 

Author:  Bc. Adam Hrabina  

 This thesis is focused on topic of Application of Artificial Intelligence Methods within 

the Quality Management. One of the goals of this work is to introduce the most possible 

spectrum of the applications of artificial intelligence methods into various methods and 

techniques of quality management. Next goal is to create application with using one of the 

methods of artificial intelligence. 

 In the first part of this work there are introduced individual methods of artificial 

intelligence with focus on fuzzy logic which have been used in the last practical part of this 

work. In the next following part there are presented the particular applications. And in the last 

chapter there is created concept of fuzzy software, which with use of fuzzy logic analyze 

presence of unnatural patterns in control charts.  

 

Keywors 

Artificial Intelligence, Quality Management, Fuzzy Logic, Unnatural Pattern, Statistical 

Process Control  



 

 

 

 

Obsah 
Úvod ......................................................................................................................................... 10 

1. Definice a historický vývoj metod umělé inteligence .................................................... 12 

2. Stručná charakteristika metod umělé inteligence  aplikovatelných v managementu 

kvality ...................................................................................................................................... 14 

2.1 Expertní systémy .......................................................................................................... 14 

2.2 Plánovací systémy ........................................................................................................ 15 

2.3 Neuronové sítě .............................................................................................................. 16 

2.4 Fuzzy logika ................................................................................................................. 18 

2.4.1 Základní pojmy fuzzy logiky .................................................................................. 19 

2.4.2 Operace s fuzzy množinami .................................................................................... 22 

2.4.3 Fuzzy čísla ............................................................................................................... 24 

2.4.4 Jazyková proměnná ................................................................................................. 26 

2.4.5 Jazyková stupnice .................................................................................................... 27 

2.4.6 Jazykový kontext a lingvistická aproximace ........................................................... 29 

2.4.7 Fuzzy pravidla IF-THEN (JESTLIŽE-PAK) ve fuzzy aproximaci ........................ 30 

2.4.8 Fuzzy regulace ......................................................................................................... 32 

3 Úvod do problematiky využití metod umělé inteligence v managementu kvality ...... 35 

3.1 Předpoklady pro obecnou aplikaci metod umělé inteligence při řešení  problémů ..... 35 

3.2 Aplikace metod umělé inteligence v různých oblastech managementu  kvality .......... 36 

3.3 Umělá Inteligence a metoda FMEA ............................................................................. 36 

3.3.1  Obecný způsob aplikace a využití umělé inteligence v metodě FMEA .............. 38 

3.3.2  Metoda FMEA s využitím fuzzy inferenčního systému ...................................... 39 

3.3.3 Metoda FMEA a klasifikace významu vad s využitím neuronových sítí ............... 42 

3.4 Využití UI v oblasti sebehodnocení podle EFQM modelu Excelence ......................... 43 

3.4.1 Základní předpoklady pro aplikaci fuzzy logiky do procesu (sebe)hodnocení dle 

EFQM modelu excelence ................................................................................................. 44 

3.4.2 Kritéria EFQM modelu excelence a jejich význam ................................................ 46 

3.4.3 Využití fuzzy logiky procesu sebehodnocení dle EFQM modelu Excelence ......... 49 

3.5 Umělá inteligence a metoda QFD ................................................................................ 51 

3.6 Umělá inteligence a analýza způsobilosti procesu ....................................................... 55 

3.6.1  Způsob aplikace fuzzy logiky do výpočtu indexů způsobilosti .......................... 58 

3.7 Umělá inteligence a statistická regulace procesu ......................................................... 59 



 

 

 

 

3.7.1  Fuzzy transformační technika využitá ke konstrukci regulačního diagramu pro 

měřitelné znaky ................................................................................................................ 62 

3.7.2 Fuzzy regulační diagram ......................................................................................... 63 

3.7.3 Konstrukce fuzzy regulačního diagramu založená na -řezech .............................. 65 

4 Předpoklady pro využití metod umělé inteligence  v managementu kvality .............. 67 

5 Využití fuzzy logiky při identifikaci nenáhodných seskupení v regulačních 

diagramech .............................................................................................................................. 68 

5.1 Nenáhodné seskupení bodů v regulačním diagramu a jejich příčiny ........................... 69 

5.2 Budování fuzzy inferenčního systému ......................................................................... 72 

5.3 Fuzzyfikace vstupní proměnné a fuzzy množiny ......................................................... 73 

5.4    Algoritmizace vyhodnocovacích postupů ................................................................... 75 

5.4.1 Vyhodnocení přítomnosti Bodu mimo regulační mez v datech .............................. 75 

5.4.2 Vyhodnocení přítomnosti Výstrahy 1 v datech ....................................................... 76 

5.4.3 Vyhodnocení přítomnosti trendu v datech .............................................................. 78 

5.5    Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datech ...................................... 80 

5.5.1 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datovém souboru DATA1 ... 80 

5.5.2 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datovém souboru DATA2 ... 83 

5.6 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datech pomocí navrženého fuzzy 

softwaru ................................................................................................................................ 85 

5.6.1 Vyhodnocení datového souboru DATA1 pomocí fuzzy softwaru .......................... 86 

5.6.2 Vyhodnocení datového souboru DATA2 pomocí fuzzy softwaru .......................... 87 

Závěr ........................................................................................................................................ 88 

Seznam Použité Literatura .................................................................................................... 90 

Seznam Příloh ......................................................................................................................... 93 

 

 



 

 

10 

 

ÚVOD 

V poslední době, většinou ve spojení zejména s pokrokem v oblasti informačních 

technologií, se lze čím dál častěji setkávat s pojmem „umělá inteligence“ (UI). Umělou 

inteligenci si můžeme představit jako podobor informatiky, jenž zkoumá a řeší návrhy 

mechanismů, které vykazují známky inteligentního chování (rozhodování). Jde o to, jak 

s využitím počítače řešit různé druhy úloh, které zatím lépe zvládají řešit lidé. Jak vyplývá 

z historie vývoje metod UI, některé banální úlohy řešené lidským mozkem jako například 

uchopení správného předmětu mohou být pro počítač extrémně komplikované. Proto se 

vědci snaží vyvinout metody a postupy, díky kterým by byli schopni takové úkoly stroje 

naučit řešit. Pro každou z metod UI je charakteristický určitý algoritmus, prostřednictvím 

něhož počítač řeší specifické typy úloh. Dále je pro úspěšnou aplikaci nutné identifikovat 

jeho vstupy a výstupy a zvolit vhodné uživatelské rozhraní.  

Smyslem této práce je představit co nejširší spektrum aplikací umělé inteligence 

kombinované s metodami a technikami využívanými při různých aktivitách managementu 

kvality, protože se touto oblastí v České republice dosud nikdo systematicky nezabýval. Na 

základě prohledávání světových vědeckých databází bude nashromážděn a srozumitelně 

zpracován co největší počet prací týkajících se tohoto tématu.  Nakonec bude představen 

způsob konstrukce a sestavení aplikace, která bude využívat jednu z představených metod 

umělé inteligence a zároveň se bude týkat některé z oblastí managementu kvality. 

Úvod této práce bude věnován historii a stručnému popisu metod umělé inteligence, 

které se v literatuře objevují v souvislosti s managementem kvality. Detailněji pak bude 

v této části práce rozvedena kapitola týkající se fuzzy logiky, která bude využita 

v praktické části. Konkrétně se zde bude nacházet popis základních pojmů fuzzy logiky, 

nebo představení fuzzy množin a možných operací s nimi. Dále zde bude představen popis 

fuzzy čísel, jazykové proměnné nebo fuzzy regulace. 

V další části budou představeny různé metody a techniky, které spadají do aktivit 

managementu kvality, a ve zjednodušené formě bude popsán důvod a způsob propojení 

metod umělé inteligence s představenými metodami managementu kvality. Jen pro 

představu, v součastné době byly publikovány práce kombinující fuzzy logiku s metodou 

FMEA nebo sebehodnocením dle EFQM Modelu Excelence. Dále byly např. provedeny 

studie kombinující neuronové sítě s metodu QFD, atd. 

Poslední, praktická část této diplomové práce bude zaměřena na vytvoření fuzzy 

inferenčního systému, který bude namodelován a zkonstruován tak, aby propojoval jednu 
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z popsaných oblastí UI a oblast statistické regulace procesu. Konkrétně jde o přístup 

využívající fuzzy logiky při identifikaci nenáhodným seskupením bodů v regulačním 

diagramu. 
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1. DEFINICE A HISTORICKÝ VÝVOJ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE 

 V této kapitole bude definován pojem umělá inteligence (UI). Také zde bude ve 

zkratce nastíněn historický vývoj metod využívajících umělou inteligenci. Dále zde bude 

uveden popis, ve kterých oblastech bylo dosaženo největšího pokroku při její aplikaci.

 V současnosti bylo dosaženo největšího pokroku v aplikaci UI v následujících 

oblastech lidského výzkumu: 

• systémech pro podporu rozhodování a výběr optimálních variant; 

• řídících systémech s fuzzy regulátory; 

• systémech pro kvalitativní modelování a simulaci; 

• konsultačních a instrukčních systémech pro operátory; 

• systémech pro zpracování optických, grafických a obrazových informací; 

• znalostních systémech pro detekci poruch; 

• průmyslově inteligentních modulech s autonomním rozhodováním. [2] 

 Jednu z nejlepších a nejobsáhlejších definic, kterou v literatuře lze najít, 

zformuloval prof. Misky z MIT. Ta UI definuje následně: „Umělá inteligence je věda o 

vytváření strojů využívajících postupy, které prováděné člověkem, by vyžadovaly jeho 

inteligenci“.[3] 

 Historický vývoj je spjat s osobou britského matematika Alana Turinga. Ten v roce 

1950 vydal přelomovou práci „Computing Machinery and Intelligence“ [4], ve které 

zformuloval a navrhl test, který posuzuje stroje z hlediska inteligence. Ve zkratce tvrdí, že 

za inteligentní můžeme stroj prohlásit, nerozeznáme-li jeho výstup od výstupu člověka, 

například slovní odpovědi na specifické otázky. [1] 

 Počáteční nadšení vědců, kteří se zabývali rozšířenou aplikací původních metod, se 

postupem času proměnilo v hlubokou skepsi. Ukázalo se, že naprogramování úkolů, které 

lidem připadají triviální (např. rozpoznávání tvarů v obrazech), může být těžší než vytvořit 

stroje řešící „klasické“ problémy umělé inteligence, jako je například hra šachy.     

 Motivací pro vývoj umělé inteligence existovala už v polovině 20. století celá řada. 

Jedná se jistě o obrovskou teoretickou výzvu. Zkoumání umělé inteligence nám zřejmě 

dokáže mnoho říci o inteligenci vlastní. Dalším důvodem je prostá radost z konstrukce 

stále dokonalejších mechanismů, která historicky sahá minimálně ke Golemovi. A v 

neposlední řadě zde jsou motivy ryze praktické: Řadu úkolů musí plnit inteligentní bytosti, 

nicméně lidem se do nich příliš nechce (jsou to např. stereotypní nebo naopak nebezpečné 

činnosti). Z výše uvedených důvodů by bylo vhodné zapojit inteligentní stroje do akce, byť 
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jsou možné i jiné cesty – např. roboti řízení na dálku prostřednictvím „lidského“ 

rozhraní.[1] 

Potřebné schopnosti „inteligentního“ stroje jsou: [1] 

 zpracování přirozeného jazyka; 

 reprezentace znalostí; 

 automatické uvažování; 

 strojové učení. 
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA METOD UMĚLÉ INTELIGENCE 

 APLIKOVATELNÝCH V MANAGEMENTU KVALITY 

 Tato kapitola bude zaměřena na vybrané kapitoly a metody umělé inteligence a 

jejich aplikace, které jsou již v současné době v managementu kvality využívány. 

Podrobně pak bude představena problematika fuzzy logiky jako jedné z metod UI, protože 

právě její aplikace byla využita při řešení praktické části této diplomové práce.  

2.1  Expertní systémy  

 V této kapitole budou představeny Expertní systémy (ES) jako jedna z oblastí UI. 

Jedna z definic ES popisuje jako programové prostředky (software) určené k řešení 

takových úloh, které jsou považovány za obtížné a jejichž uspokojivé řešení může provést 

pouze specialista v daném oboru – expert. [3] 

 Již z této definice vyplývá, že pojem ES je úzce spjat s pojmem znalosti, neboť tyto 

jsou základem rozhodování všech expertů. Jinými slovy, každý expertní systém musí být 

vybaven bází znalostí obecně popisující problém, který je předmětem řešení. [3, 5] 

 ES jsou navrženy tak, aby mohly zpracovávat nenumerické a neurčité informace a 

řešit tak úlohy, které nejsou řešitelné tradičními algoritmickými postupy. Expertní systém 

má dva základní komponenty, které jsou na sobě relativně nezávislé: řídící 

mechanismus pro odvozování závěrů a bázi znalostí. Formální struktura ES je zobrazena 

na obr. 1. 

 V literatuře se běžně využívá pojem znalostní systém (Knowledge-Based System), 

který je podle staršího pojetí obecnější než pojem expertní systém. Expertní systém tedy 

lze chápat jako zvláštní typ znalostního systému, který se vyznačuje používáním 

expertních znalostí a některými dalšími rysy, jako je např. vysvětlovací mechanismus. V 

poslední době však dochází ke stírání rozdílů mezi těmito pojmy. [1, 5] 

Mezi základní charakteristiky ES patří: 

 ES nacházejí řešení srovnatelná s řešeními nalezenými pomocí expertů. 

 ES jsou orientovány na řešení specifické problematiky.  

 Do ES jsou implementovány hluboké znalosti o úzké problematice. 

 V každém ES je nutné implementovat mechanismus schopný odůvodnit dané 

řešení. 
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 Informace zpracovaná ES může být buď pravděpodobnostního charakteru, 

nebo tzv. „fuzzy“ charakteru. [1] 

 

Obr. 1 Struktura expertního systému [1]. 

 

2.2 Plánovací systémy  

 V této kapitole budou ve stručnosti představeny Plánovací systémy (PS), které tvoří 

další samostatnou kategorii umělé inteligence. PS byly vyvinuty pro oblast plánovacích 

úloh. Ne vždy jsou ale tyto úlohy řazeny mezi plánovací, někdy mohou zapadnout do 

kategorie hledání řešení, jindy jsou zařazeny mezi speciální expertní systémy. 

 Obecně můžeme PS definovat jako: „speciální třídu úloh hledání řešení, jejichž 

cílem je stanovení posloupností akcí transformující počáteční stav na cílový.“ [1] 

 PS mají 2 základní aplikace: 

 General Problem Solver – cílem je převést určitý stav na požadovaný použitím 

transformačního operátoru cestou snižování rozdílu mezi nimi. 

 Stanford Reaserch Institute Problem Solver – funguje na podobném principu jako 

General Problem Solver s tím, že různé stavy jsou popisovány formulemi 

predikátové logiky. [1] 
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2.3 Neuronové sítě  

 V této kapitole bude blíže představena problematika Umělých neuronových sítí 

(NS).  Ačkoliv technický pojem neuronové sítě je dnes vztažen k úzké oblasti 

softwarových a hardwarových produktů, jeden z jeho možných obsahů na sebe stále váže 

poněkud dobrodružnější představy související se strukturou a funkcemi tkání nervových 

soustav známých od úrovně vyšších živočichů. Zvláště struktura lidského mozku se svou 

fascinující mnohostí a nevyzpytatelným způsobem řízení je stále aktuálním námětem 

základního výzkumu nejen neurologie a psychologie, ale mnoha interdisciplinárních věd. 

[1] 

 Jedna z definic hovoří o NS jako o distribuovaném výpočetním systému 

skládajícím se z dílčích podsystémů (neuronů), který je inspirován neurofyziologickými 

poznatky o struktuře a činnosti neuronů a nervových systémů živých organizmů a který je 

ve větší či menší míře realizuje. [1, 2] 

Umělá neuronová síť je prostředkem pro zpracování komplexních dat, využívajícím 

ke své práci množství propojených procesorů a výpočetních cest. Umělé neuronové sítě 

jsou inspirovány architekturou lidského mozku; jsou schopny se učit a analyzovat rozsáhlé 

a komplexní množiny dat, které mnohem lineárnější algoritmy jen těžko zvládnou. [2] 

Základní vlastnosti NS jsou: [1, 2] 

 NS jsou inspirovány biologickými neuronovými sítěmi (je možné simulovat 

některé funkce lidského myšlené a tyto pak implementovat). 

 Znalosti jsou ukládány především prostřednictvím síly vazeb mezi 

jednotlivými neurony. 

 Učení je základní vlastnost NS. 

 Struktura a funkce NS vychází z poznatků o neuronech a nervových sítích 

živých organizmů. 

 Schopnost extrahovat a reprezentovat závislosti v datech, které nejsou 

zřejmé. 

 Schopnost řešit silně nelineární úlohy. 

 Schopnost učit se. 

 Schopnost zevšeobecňovat. 

Umělá neuronová síť funguje tak, že vytváří spojení mezi mnoha různými 

procesními prvky, z nichž každý je analogický se samostatným neuronem v biologickém 

mozku. Tyto neurony mohou být fyzicky konstruovány nebo simulovány digitálním 
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počítačem. Každý neuron dostává mnoho vstupních signálů. Poté, na základě vnitřního 

vyvažovacího systému, produkuje jednotlivý výstupní signál, který je typicky zasílán jako 

vstup jinému neuronu. Neurony jsou těsně propojeny a organizovány do různých vrstev. 

Vstupní vrstva dostává vstupní údaje, výstupní vrstva vytváří finální výstup. Mezi tyto dvě 

vrstvy je obvykle vložena jedna nebo více skrytých vrstev. Tato struktura neumožňuje 

předvídat ani znát přesný tok dat. [2] 

 Graficky představená struktura a podobnost přírodního umělého neuronu je 

zobrazena  na obr. 2. [6] 

 

Obr. 2 Model neuronu [6] 

 Podle způsobů propojení neuronů a jejich přenosové funkce existuje více různých 

architektur neuronových sítí, například: 

 perceptron; 

 vrstevnatá neuronová síť; 

 rekurentní neuronová síť; 

 Kohenovy mapy; 

 modulární neuronové sítě. [6] 

 Umělé neuronové sítě typicky začínají s náhodnými váhami pro všechny své 

neurony. To znamená, že "nevědí" nic a musejí být školeny na řešení konkrétního 

problému, pro který byly zamýšleny. Obecně lze tvrdit, že existují dvě metody školení NS 

v závislosti na problému, který musí řešit. Samoorganizující se NS (Self-Organizing 
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Neural Netwrok), často nazývaná podle svého tvůrce „Kohenova“, je vystavována velkému 

množství dat a směřuje k odhalení zákonitostí a souvislostí v těchto datech. Badatelé často 

používají tento typ pro analýzu experimentálních dat. Naopak zpětně šířící NS (Back-

Propagation NN) je lidmi školena na vykonávání speciálních úloh. Během školícího 

období učitel vyhodnocuje, zda je výstup NS správný. Pokud je správný, neuronové váhy, 

které tento výstup vytvářejí, jsou posíleny; pokud je výstup nesprávný, zodpovědné váhy 

jsou oslabeny. Tento typ je nejčastěji využíván pro poznávací výzkum a pro aplikaci na 

řešení problémů.[2] 

2.4  Fuzzy logika  

 V této kapitole bude představena fuzzy logika (FL), jako další z metod UI. FL může 

být definována jako podobor matematické logiky odvozený z teorie fuzzy množin, v němž 

se logické výroky ohodnocují mírou pravdivosti. Liší se tak od klasické výrokové logiky, 

která používá pouze dvě logické hodnoty - pravdu a nepravdu, obvykle zapisované jako 1 a 

0. 

 Fuzzy logika naplňuje toto vyjadřování matematickým obsahem a může tak 

zpracovávat i nepřesná a neurčitá vstupní data – což není možné u klasické Booleovy 

algebry. 

 Pro představu je vhodné demonstrovat způsob aplikace FL na jednoduchém 

příkladu. Tento přístup využívá matematickou podstatu popisu u neurčitého vyjadřování, 

představeného v tab. 1. Například „přidej trochu teplé vody“, v lingvistice nazývané vágní 

termíny. 

 

Tab. 1 Míra příslušnosti do fuzzy množiny definovaná pomocí lingvistické proměnné [8] 

Teplota Síla příslušnosti Slovní vyjádření 

5 0 zcela jistě není příjemná 

10 0,2 asi sotva příjemná 

15 0,3 sotva příjemná 

21 0,5 akorátní 

27 0,8 příjemná 

35 1 příliš horko 
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 Fuzzy regulátor musí nejprve přiřadit zvoleným vstupním veličinám jazykovou 

hodnotu fuzzy převodem neboli „fuzzyfikací“. V dalším kroku určí fuzzy regulátor slovní 

hodnoty akčních veličin. V závěrečném kroku převede slovní vyjádření na konkrétní 

číselné hodnoty veličin – defuzzyfikací. Celé schéma fuzzy regulace je zobrazeno na obr. 

3. [8] 

 

Obr. 3 Blokové schéma fuzzy regulace [8] 

2.4.1 Základní pojmy fuzzy logiky 

 Jedním s nejvýznamnějších objevů v historii matematiky je teorie množin. Stala se 

univerzálním jazykem matematiky, neboť všechny matematické objekty, které již byly 

vytvořeny dříve, bylo možné znovu zrekonstruovat v rámci teorie množin. Idea teorie 

množin vychází z pojetí mnohosti jakožto totalit nějakých objektů, která je chápána jako 

objekt. Které objekty jsou v totalitě a které ne, je určeno nějakou vlastností společnou 

všem jejím objektům.  

 Z toho plyne, že základními pojmy v teorii množin jsou pojmy třída a býti prvkem. 

Nechť  je vlastnost. Pak lze říct, že Y náleží (je prvkem třídy) do třídy X, právě když má 

vlastnost . Třída X je určena vlastností , což lze schematicky zapsat: 

             (2.1) 

 Zápis (2.1) lze přečíst: Třída X je tvořena objekty Y, které mají vlastnost . Je-li Y 

prvkem třídy X, pak lze psát Y X a v opačném případě Y X. Může se stát, že třída X je 

sama prvkem jiné třídy Z, kde X Z. Pak takovou třídu X nazveme množinou. Z toho 

vyplývá, že každá množina je třídou, avšak ne každá třída je množinou. Třídy, které nejsou 

množinami, se nazývají vlastními třídami. Vlastní třídy se obvykle značí velkými písmeny. 

Množiny se pak značí malými písmeny. 

 Množiny si lze představit jako soubory objektů, které jsou napsány na nějakém 

seznamu. U vlastních tříd to nelze. Vlastní třídy se obvykle značí velkými písmeny. 

Množiny se pak značí malými písmeny. [8] Při definici fuzzy množin se obvykle postupuje 

tak, že nejprve definujeme množinu U nazývanou univerzum diskursu, nebo stručně 

univerzum. To může být množina prvků libovolného druhu, například množina všech lidí, 

rostlin, nebo velmi často jistá množina čísel. Tento případ je významný zejména pro fuzzy 
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regulaci, kde se pracuje s pojmy odchylka, změna odchylky nebo akční zásah, a to jsou 

jistá čísla představující výsledky měření. A poté lze definovat fuzzy množinu, která je z 

matematického pohledu funkce, kterou obvykle zapisujeme [9]: 

           (2.2) 

 Takové zapsané zobrazení obvykle nazýváme charakteristickou funkcí, nebo funkcí 

příslušnosti, kterou lze chápat jako určité zobecnění charakteristické funkce.  Matematický 

zápis (2.2) můžeme interpretovat následovně: „fuzzy množina je tvořena prvky x 

vybíranými z množiny U, x  U, z nichž každý má přiřazeno číslo a  [0,1] nazývané 

stupeň (míra) příslušnosti prvku x do fuzzy množiny. Stupeň příslušnosti prvku x  U do 

fuzzy množiny A se zapisuje jako funkční hodnota A(x). V literatuře se někdy pro funkci 

příslušnosti také používá symbol µ. Stupeň příslušnosti prvku x do fuzzy množiny A 

zapisujeme pak jako      . V teorii množin se definuje charakteristická funkce (ostré) 

množiny A                vzhledem k U, jestliže pro všechna x platí: 

       
           
           

  (2.3) 

 To lze chápat tak, že         jestliže prvek x patří do množiny A a        , 

pokud do ní nepatří. Takto zapsaná funkce zobrazuje jen prvky univerza, které obsahují 

pouze hodnoty jedna a nula. Za předpokladu, že je nutno získat větší rozsah možností 

zařazení prvků, je nutné rozšíření charakteristické funkce klasické množiny na funkci 

příslušnosti jednotlivých fuzzy množin, která například zahrnuje univerzum na celý 

interval <0;1>. Grafický příklad rozdílu klasické (ostré) a fuzzy (neostré) množiny je 

ukázána na obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Rozdíl mezi ostrou a neostrou hranicí fuzzy množiny [8] 

 Při definici klasické fuzzy množiny vycházíme z univerza, což je klasická množina. 

Fakt, že A je fuzzy množina v univerzu U definována v (2.3), často zapisujeme symbolem 

A   U. Explicitně se fuzzy množiny zapisují [9] : 

    
  

      
  

      (2.4) 

 kde            jsou prvky, kterým jsou přiřazeny stupně příslušnosti 

              , tj. prvky se stupněm příslušnosti 0 nejsou zahrnuty. Naopak množinu, 

která neobsahuje žádný prvek, označujeme jako prázdnou množinu a značíme ji . Pokud 
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univerzum není prázdná množina (konečná), prvky fuzzy množiny nelze zapsat výčtem 

(2.4), lze množinu zapsat takto: 

   
  

          (2.5) 

 Kde   je specifická indexová množina, popřípadě lze podrobněji specifikovat 

vlastnosti   a   . Důležitou roli hraje fuzzy jednoprvková množina (singleton)        . 

[9] 

 Důležitou roli v teorii fuzzy množin mají následující tři klasické množiny, 

zobrazené na obr. 5 : 

a. Nosič fuzzy množiny   je množina všech prvků univerza, jejichž stupeň 

příslušnosti do   je nenulový. Taková množina je pro uživatele velmi důležitá, 

protože obsahuje všechny významné prvky fuzzy množiny. Matematicky to lze 

zapsat: 

                     (2.6) 

b. řez (a-řez) je množina prvků mající stupeň příslušnosti větší nebo roven 

zadanému stupni Tuto množinu získáme z fuzzy množiny   „odřezáním“ 

všech prvků se stupněm příslušnosti menším než je  

                    (2.7) 

c. Jádro je množina těch prvků, které určitě patří do fuzzy množiny  . Představují 

ty prvky typické pro danou fuzzy množinu (prototypy). Jádro lze matematicky 

popsat takto: 

                (2.8) 

 Pokud je nadefinovaná fuzzy množina   na univerzu  , pak je nazývána normální, 

když pro   platí: 

        , tedy        (2.9) 

 Fuzzy množina, kterou nelze nazvat normální, bude označována jako subnormální. 

Posledním pojmem, který bude v tomto odstavci zaveden, je konvexní fuzzy množina. 

Tento termín je důležitý, pokud je univerzum libovolná podmnožina reálných čísel. 

Nejčastěji se v literatuře ve spojení s konvexními množinami objevuje definice fuzzy čísla.  

Fuzzy množina         je konvexní, právě tehdy když pro libovolné prvky        a 

libovolné         platí: 
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                         (2.10) 

  

 

Obr. 5 Základní pojmy fuzzy množiny [9] 

 

 Na základě tvrzení (2.10) lze dokázat, že fuzzy množina je konvexní, právě když je 

její       souvislý interval. Srovnání konvexní a nekonvexní fuzzy množiny je 

znázorněno na obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Rozdíl mezi konvexní a nekonvexní množinou [9] 

2.4.2 Operace s fuzzy množinami 

 U klasických množin jsou nadefinované tři základní operace, mezi které řadíme, 

průnik, sjednocení a doplněk. Tyto operace se využívají i pro fuzzy množiny. Jejich 

interpretace je ale složitější kvůli faktu, že fuzzy množina je definovaná na celém intervalu 

     . [8, 9] 
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 L. A. Zadeh nadefinoval jednotlivé operace s fuzzy množinami takto: [8, 9] 

a) Sjednocení dvou fuzzy množin       je množina  , která má funkci 

příslušnosti      , právě když               .  

                          (2.11) 

Vyjádřeno slovy: prvek     patří do sjednocení fuzzy množin       se 

stupněm příslušnosti, který je roven většímu z obou stupňů              

 

b) Průnik dvou fuzzy množin       je množina  , která má funkci příslušnosti 

     , právě když               .  

                          (2.12) 

Vyjádřeno slovy: prvek     patří do průniku fuzzy množin        se 

stupněm příslušnosti, který je roven meněímu z obou stupňů              

 

c) Doplněk    fuzzy množiny   je důležitou operací a definovaná dle vztahu 

             pro všechna    . [9] 

 Grafické znázornění výše definovaných základních operací s fuzzy množinami je 

zobrazeno na obr. 7. 

 
Obr. 7 Základní operace s fuzzy množinami [9] 
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2.4.3 Fuzzy čísla 

 Fuzzy čísla lze chápat jako speciální druh fuzzy množin v univerzu reálných čísel, 

pomocí nichž lze modelovat pojmy jako „asi pět“, „kolem dvanácti“ apod. Taková čísla 

nejsou v běžném životě nijak výjimečná. V běžné konverzaci jsou často používána, aniž by 

si člověk tento fakt uvědomil. S fuzzy čísly lze provádět běžné aritmetické operace sčítání, 

odčítání, násobení a dělení. [8,9] 

    O fuzzy číslech lze z matematického hlediska hovořit jako o konvexní, normální 

fuzzy množině se spojitou funkcí příslušnosti a jednoprvkovým jádrem, která vyjadřuje 

zadané neurčité hodnoty. Obvykle se snažíme pracovat s co nejjednoduššími fuzzy čísly 

z toho důvodu, aby nedocházelo ke zbytečné komplikovanosti celého systému.   

 Fuzzy čísla se nejčastěji popisují pomocí čtyř významných bodů 

                           . Dle vlastností pravých a levých stran dělíme fuzzy čísla na 

kvadratická, lineární a po částech lineární. [8,9] 

 Lineární fuzzy číslo definované na intervalu       je určeno pomocí čtyř bodů 

                           , kde                . Fuzzy číslo   a jeho 

funkce příslušnosti je závislá na parametrech            , dle předpisu (2.13): 

                         

 
  
 

  
 

           
    
     

             

                      
    

     
             

          

  (2.13) 

 Speciální a nejpoužívanější fuzzy čísla zobrazená na obr. 8 jsou tzv. trojúhelníková 

čísla (C3), dále se používají fuzzy čísla typu Z, někdy značené    (C1), S někdy značené 

   (C4), lichoběžníkové, někdy značené trapezoidní (typu ) (C2), jejichž jména jsou 

odvozena od jejich tvaru. [8,9] 

 
Obr. 8 Tvary lineárních fuzzy čísel [8] 
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 Kvadratická fuzzy číslo, jehož obecný tvar je zobrazen na obr. 9, je charakteristické 

svou hladkou funkcí příslušnosti. Lze jej podobně definovat jako lineární fuzzy číslo, proto 

jw v praxi často využíváno. 

 
Obr. 9 Kvadratické fuzzy číslo[8] 

 Obecnější charakter mají tzv.: po částech lineární fuzzy čísla, jejihž možná grafická 

podoba je zobrazena na obr 10. Obecně jsou využívána v takových aplikacích, ve kterých 

se řeší aritmetické operace a jiné druhy výpočtu, nebo pokud se řeší vícekriteriální 

hodnocení variant. S po částech lineárním fuzzy číslem se lze obvykle setkat také ve 

výpočetních algoritmech uvnitř modelů. [8,9]  

 

Obr. 10 Po částech lineární číslo [8] 
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2.4.4 Jazyková proměnná 

 Fuzzy množiny jsou vhodným matematickým nástrojem pro interpretaci slov a 

některých jednoduchých výrazů přirozeného jazyka. Zpracování sémantiky přirozeného 

jazyka ve větší šíři tak, aby zahrnovalo sémantiku částí nebo celých vět (tzv. syntagmat), je 

obtížným problémem. Takový model musí především charakterizovat sémantiku sloves, 

což jsou nejsložitější prvky vět. Vycházíme z požadavku, aby matematický model 

sémantiky postihoval také vágnost přirozeného jazyka. Speciální pojem, který zavedl L. A. 

Zadeh, je tzv. jazyková proměnná. Jde o proměnnou, jejíž hodnoty mohou být slova, nebo 

některé výrazy přirozeného lidského jazyka, jako např. „malý nebo středně velký“ apod. 

Obecně se hodnoty jazykové proměnné označují termínem jazykový výraz. V lingvistice se 

používá termín syntagmata. [8,9] 

 Původní Zadehova definice jazykové proměnné je uspořádaná pětice: 

 

              , 

kde, 

  - jméno proměnné (název); 

     - množina jednotlivých hodnot (jazykových výrazů); 

U - je univerzum, na které jsou fuzzy množiny představující hodnoty jazykových    

   výrazu definovány; 

G - syntaktické pravidlo, pomocí něhož jsou tvořeny výrazy    z množiny     ; 

M - sémantické pravidlo, pomocí něhož je každému jazykovému výrazu      ;   

   přiřazen jeho význam, který je fuzzy množinou         . [9] 

 

  Jako klasický případ literatura uvádí jazykovou proměnnou    ýš       ě é  , 

který je graficky zobrazen na obr. 11. Její množina hodnot       je tvořena výrazy typu 

malá, průměrná, velká a jejich množiny se zpravidla modelují jako konvexní množiny, 

které se vhodně představují pomocí fuzzy čísel. Tyto jazykové proměnné jsou generovány 

speciální gramatikou G. Význam každého výrazu je modelován fuzzy množinou 

v univerzu                   [8, 9] 
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Obr. 11 Příklad jazykové proměnné "výška dospělého" [8]  

Dále se ve fuzzy logice využívá termín možný svět. Možný svět je dvojice        , kde 

          je uzavřený interval,       a          a h je izomorfismus      . Index 

   označuje hodnotu, která je „extrémě malá“, tj. nejmenší hodnota, kterou v dané situaci 

má smysl uvažovat. Hodnota indexu    je opak, tj. hodnota, která je „extrémně velká“- 

největší hodnota, kterou má v dané situaci smysl uvažovat. Pojem možný svět je 

v lingvistice poměrně běžný, avšak v matematickém modelování naprosto nezvyklý. 

Možný svět definujeme následovně,                      . Pomocí termínu možný svět 

potom rozšiřujeme definici jazykové proměnné. [9]   

 Jazyková proměnná je uspořádaná šestice 

                , 

kde 

  - jméno proměnné (název); 

     - množina jednotlivých hodnot (jazykových výrazů); 

G - syntaktické pravidlo, pomocí něhož jsou tvořeny výrazy    z množiny     ; 

M - množina kanonických objektů; 

  - třída možných světů; 

  - sémantické pravidlo přiřazující každému jazykovému výrazu         a jeho  

   význam Mean(A). [9] 

2.4.5 Jazyková stupnice  

 Vhodným způsobem, jakým vyjádřit příslušnost určité jazykové proměnné do fuzzy 

množiny, je vytvoření jazykové stupnice (škály). 
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 V předchozí kapitole byla jazyková proměnná popsána uspořádanou pětici 

              , prostřednictvím které se na intervalu       definuje jazyková stupnice, 

kterou tvoří fuzzy čísla            . Jednotlivé fuzzy čísla    pak tvoří množinu      

představující fuzzy stupnici na intervalu      , tj. [8, 9] 

                  

 

   

 (2.14) 

 Obvykle se pro modelování jazykové stupnice používají kvadratická fuzzy čísla, 

v obecných případech postačí pro modelování použít lineární fuzzy čísla. Jednotlivá fuzzy 

čísla modelující prvky fuzzy stupnice lze rozdělit a popsat několika významnými body 

                 , které jsou zobrazeny na obr. 12. Pomocí bodů       stanovíme 

hranice, za kterými zcela jistě není pravda, že prvek můžeme označit tímto jazykovým 

výrazem. Z bodů        lze vyčíst náležitost prvku k určitému jazykovému výrazu se 

stupněm příslušnosti 0,5. Nakonec dle bodů       lze určit interval, na kterém lze 

jednoznačně označit prvek právě daným jazykovým výrazem. [8, 9] 

 

Obr. 12 Významné body obecného jazykového termínu [9] 

 Pro každý jazykový význam modelovaný pomocí fuzzy čísla obecně platí, že 

v místě, kde končí jádro jednoho jazykového výrazu, začíná nosič výrazu, který na něj 

navazuje. Celý proces se opakuje pro všechny nadefinované jazykové výrazy. Ohodnocené 

významy jazykové škály bývají uspořádány lineárně. Pro body na intervalu       platí, že 

buď zcela náleží právě do jedné z hodnot nadefinované jazykové škály, nebo je jejich 

zařazení rozděleno mezi dvě po sobě následující hodnoty. [8, 9] 
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Obr. 13 Rovnoměrná jazyková stupnice: nízký (N), průměrný (P),  zvýšený (Z), vysoký (V) [9] 

2.4.6 Jazykový kontext a lingvistická aproximace 

 Velmi důležitým rysem sémantiky přirozeného jazyka, který je nesmírně rozšiřuje 

jeho výrazové možnosti, je existence jazykového kontextu. Znalost kontextu nám umožňuje 

používat v různých souvislostech stejná slova, ačkoliv se jejich význam v jistém smyslu 

podstatně mění. Například „velká vzdálenost“ může znamenat 1000 km, pokud člověk jede 

autem, avšak jen 15 km, pokud jde pěšky. Z obecně lingvistického hlediska jde o extrémně 

složitý pojem zasahující do problematiky reprezentace znalostí a modelování vlastností 

možného světa.  

 Zadávání jazykového kontextu se dotýká zejména oblasti fuzzy regulace. V praxi to 

znamená, že zadáváme možně hodnoty odchylek, popř. akčního zásahu, což může být 

mezní pozice regulační páky či kohoutu. Nejmenší hodnota je zpravidla 0. Z technického 

pohledu znamená zadání jazykového kontextu zadání měřítka (škálování). Např. je-li 

proměnnou odchylka od požadované hodnoty, pak jazykový kontext zde znamená zadání 

velikosti zesílení. [8, 9] 

 Fuzzy logiku má smysl používat tehdy, je-li výchozí informace nepřesná, 

respektive vágní. Což nastává zejména tehdy, byl-li použit přirozený jazyk. Jak již bylo 

zmíněno, určitým zadaným jazykovým výrazům je v zadaném možném světě přiřazena 

fuzzy množina, se kterou se dále pracuje. Ta je hlavním, zpravidla dostačujícím 

výsledkem. Ve fuzzy regulaci se fuzzy množina dále převádí na přesné číslo, aby bylo 

možné realizovat akční zásah. [9] 

 Lingvistická aproximace se využíváme tehdy, pokud jsou hodnoty proměnné 

zadané pomocí fuzzy čísla. Z toho důvodu jsou hledány co nejvhodnější jazykový výrazy 

daného fuzzy čísla tak, aby byla co nejlépe popsána hodnota reálné proměnné. Protože 
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metoda lingvistické aproximace je experimentální procedura, v praxi se obvykle pracuje 

pouze s konečnou množinou kanonických objektů M. Pak lze využít vztah [9]: 

                
 

    
                      

 

 

 (2.15) 

Obecně se při lingvistické aproximaci používá postup: 

I. Je zvolen parametr  . 

II. Dále je nutné prohledávat množinu jazykových výrazů     . Ke každému výrazu 

        se vypočte pomocná fuzzy množinu             a na jejím základě se 

pak vypočte p-vzdálenost. 

III. Výsledek bude výraz  , pro který je vypočtená vzdálenost (15) nejmenší. V 

případě, že takových výrazů bude několik, lze z nich vybrat libovolný. 

 Tento postup nelze realizovat, pokud je množina      nekonečná. Pak je třeba 

vycházet z analýzy možných typů jazykových výrazů a způsobu, jak je modelován jejich 

význam. Pro případ, kdy se pracuje s evaluačními jazykovými výrazy, které navíc mohou 

být složené pomocí spojek „a“ a „nebo“, navrhli rozumně fungující metodu F. Esragh a E. 

H. Mamdani. [9] 

2.4.7 Fuzzy pravidla IF-THEN (JESTLIŽE-PAK) ve fuzzy aproximaci 

 Interpretace fuzzy pravidel typu JESTLIŽE-PAK vychází z předpokladu, že pomocí 

nich lze popsat funkční závislost  , jejíž přesný tvar neznáme, a proto je její popis pouze 

přibližný. O fuzzy aproximaci se hovoří z toho důvodu, protože fuzzy pravidla lze chápat 

jako charakterizaci nějaké funkční závislosti   v několika vybraných, avšak nepřesně 

specifikovaných oblastech. Výsledkem je víceméně hrubá představa o jejím tvaru. Pomocí 

fuzzy aproximace hledáme funkci   , která aproximuje funkci   (nebo její část). Autory 

dále popsané myšlenky metody interpretace fuzzy pravidel pro fuzzy aproximaci jsou S. 

Assilian a E. H. Mamdani, kteří navázali na práce L. A. Zadeha. [8] 

 Aby mělo smysl hovořit o funkční závislosti, je nutné specificky nadefinovat možný 

svět, a to                  V praxi se běžně setkáváme s tím, že funkce je zadaná ve 

tvaru zobrazeném v tab 3.  
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Tab. 2 Tabulka funkční závislosti [8] 

, 

kde             jsou zpravidla čísla. Tabulku lze interpretovat standardním způsobem, 

tj. pokud např. proměnná   nabývá hodnoty   , pak proměnná   má hodnotu   , a pokud 

proměnná   nabývá hodnoty   , pak proměnná   má hodnotu    atd. [8, 9] 

 Z hlediska klasické logiky lze tabulkový tvar funkce   popsat buď pomocí 

konjunkce implikací 

                        

                 

                      , 

nebo pomocí disjunkce konjunkcí 

               

              

                

 Obě formy popisu funkce   jsou v klasické logice ekvivalentní co do popisu 

funkce. Navíc, v tomto případě jsou zajímavé pouze situace, kdy některý z antecendů je 

pravdivý (tj. kdy      pro nějaké  ), a tedy odpadá nejistá část. Proto popis funkce 

pomocí implikací je zbytečný a stačí jednodušší tvar. Jestliže nahradíme prvky         a 

        evaluačními jazykovými výrazy, dostaneme výroky: [8, 9] 

                             

                

                           . 

To jsou fuzzy pravidla typu JESTLIŽE-PAK (IF-THEN). Pravidla jsou však v tomto 

případě klasické implikace, v nichž jsou použity jazykové výrazy. Je na místě poznamenat, 

že rovnítko je nahrazeno slovesem „je“, protože na rozdíl od rovnítka, které přiřazuje 

proměnné   objekt, v jazykovém vyjádření se pomocí slovesa „je“ přiřazuje vlastnost. 

 Interpretace pravidel pro fuzzy aproximaci se liší od logické interpretace faktem, že 

zde není předpokládáno, že mezi hodnotami je vztah logického vyplývání ve smyslu 

implikace ve fuzzy logice. Místo toho fuzzy pravidla specifikují tzv. fuzzy funkci typu 2, 

což je klasická funkce nad fuzzy množinami fuzzy množin. Přesněji je fuzzy funkce typu 2 

klasická funkce             , kde            jsou množiny všech fuzzy množin na 

     . Je-li fuzzy funkce konečná, můžeme ji prezentovat pomocí tab. 3.  
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Tabulka 3 Fuzzy množina zadaná pomocí tabulky 

, 

kde,           a            jsou fuzzy množiny. Pro potřeby fuzzy aproximace 

se požaduje, aby fuzzy množiny         a popř.        , tvořily fuzzy rozklad 

množiny   resp.  . [9] 

2.4.8 Fuzzy regulace 

 Teorie regulace je v současné době dobře rozvinutá disciplína. Její úspěch však 

závisí na tom, jak dobře je popsán proces, který se bude regulovat. V praxi se často 

vyskytují procesy, které buď vůbec matematicky popsat nelze, nebo je jejich popis tak 

složitý, že je prakticky nepoužitelný. Chceme-li takový proces řídit, pak to je spíše otázka 

intuice, zkušenosti a umění. Způsob řízení takového procesu lze v nejlepším případě 

zformulovat pomocí výroků v přirozeném jazyce. 

 Pokusy použít regulaci složitých procesů teorii fuzzy množin se ukázaly jako velmi 

slibné a přinesly již konkrétní výsledky. Byl vytvořen regulátor, který zjednodušeně 

nazýváme fuzzy regulátorem, i když toto označení není přesné. Jde o jazykový popis 

regulace pomocí podmíněných výroků ve tvaru JESTLIŽE-PAK (IF-THEN), jejichž 

význam je modelovaný fuzzy množinami. [8] 

 Fuzzy regulace je ve své postatě aplikací teorie přibližné dedukce na řízení 

technologických procesů. Fuzzy regulátor lze zapojit do uzavřené zpětnovazební smyčky, 

kdy pouze nahrazuje klasický regulátor. Ještě významnější možností je zapojení fuzzy 

regulátoru do složitějšího hierarchického řídícího systému, jehož prvky jsou realizovány 

různými algoritmy. Hlavním řídícím systémem, který zapojuje jednotlivé řídící prvky, je 

fuzzy regulátor, jenž je pak spíše v roli expertního systému. 

 Základem všech regulačních a řídících systémů je regulace v uzavřené 

zpětnovazební smyčce, která je znázorněna na obrázku [9]: 

 

Obr. 14 Základní schéma regulace v uzavřené zpětnovazební smyčce [8] 
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 Na tomto obrázku je    je porucha v okamžiku  ,    je akční zásah regulátoru,    je 

výstup procesu a    je požadovaná hodnota, kterou má process dosáhnout a udržet si. 

Určitá hodnota je zpravidla po určitou dobu konstantní. Obecně se však v průběhu času 

může libovolně měnit. Zobrazené schéma na obrázku 14 je platné jak pro klasický, tak i 

pro fuzzy regulátor. Fuzzy regulátor vychází z předpokladu, že matematický popis systému 

nemusí být vždy znám, avšak je znám způsob, jak řídit – regulační strategie. Člověk 

úspěšně řídí nejrůznější procesy počínaje různými pecemi, chemickými procesy a konče 

například řízením automobilu, aniž by podrobně znal jejich zákonitosti. Vychází se z více 

či méně hrubých představ a zkušeností. Proto zejména u citlivých procesů je vždy přítomen 

člověk, aby v případě nutnosti zasáhl. Jinou cestou se tak lze dostat k situacím, z nichž 

vychází fuzzy regulace, neboť i když je znám matematický popis systému, neumožňuje 

odvodit uspokojivou řídící strategii. Obecné schéma fuzzy regulátorů je zobrazeno na obr. 

15. [9] 

 

Obr. 15 Obecné schéma fuzzy regulátorů [9] 

 

 Protože jediným požadavkem při návrhu fuzzy regulátoru je znalost regulační 

strategie, která navíc může být poměrně hrubá, nemusíme hledat matematický popis 

regulovaného procesu.  To je jedna z hlavních výhod fuzzy regulátorů, protože odpadá 

obtížná a drahá identifikace procesu, která navíc nemusí vždy vest k uspokojivým 

výsledkům. 

 Základem obecného schéma fuzzy regulátoru je báze znalostí, kterou tvoří 

jazykový popis - množina pravidel JESTLIŽE-PAK (IF-THEN). Báze znalostí vstupuje do 

inferenčního mechanismu (systému), který zpracovává vstupy. Vstupy jsou změřené 

hodnoty nezávisle proměnných           , které se vyskytují v antecendu pravidel. 
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Inferenční mechanismus je některá z metod přibližné dedukce (fuzzy logická dedukce, 

fuzzy aproximace). Na základě báze znalostí a změřených hodnot nezávislé proměnné, 

jejímž výsledkem je výstupní fuzzy množina, která lze zapsat (2.16) 

 
  

      
  

    . (2.16) 

 Tato fuzzy množina představuje akční zásah, který se má provést. Aby bylo možné 

regulaci realizovat, musíme najít jednu konkrétní hodnotu. To je analogické situaci, kdyby 

například někdo řekl “pohněte regulační pákou trochu doprava”. Každý by jí pohnul do 

pozice, která odpovídá jeho chápání výrazu “trochu doprava”. Ve fuzzy regulaci je tento 

intuitivní postup realizován pomocí operace defuzzyfikace, jejímž výsledkem je konkrétní 

akční zásah     

 Základní hrubý postup při aplikaci fuzzy regulace lze shrnout takto: 

1. Stanoví se, jaké budou závislé a nezávislé proměnné (akční zásah). To závisí na 

tom, zda regulace probíhá v uzavřené zpětnovazební smyčce, o jaký typ fuzzy 

regulátoru se jedná, popř. na dalších speciálních podmínkách, v nichž je fuzzy 

regulátor aplikován. 

2. Provede se rozhodnutí o typu fuzzy regulátoru a způsobu přibližné dedukce, tj. 

zda použijeme fuzzy-logickou dedukci nebo fuzzy aproximaci funkce. 

3. Sestaví se báze znalostí, tj. na základě expertní informace popíšeme strategii 

řízení pomocí jednoho nebo více jazykových popisů (množin fuzzy pravidel 

typu JESTLIŽE-PAK). 

4. U všech proměnných určíme jejich jazykový kontext – možný svět, respektive 

model, ve kterém specifikujeme interval         smysluplných hodnot, kterých 

mohou dané proměnné nabývat. 
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3  ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYUŽITÍ METOD UMĚLÉ   

 INTELIGENCE V MANAGEMENTU KVALITY 

V rámci tématu diplomové práce budou představeny současné trendy ve 

využití inovativních aplikací metod UI v oblasti managementu kvality (QM). Předchozí 

kapitola byla podrobněji věnována vývoji a popisu jednotlivých metod UI. Na základě 

získaných poznatků budou v této kapitole představeny konkrétní aplikace propojující 

problematiku UI s co nejširším spektrem aktivit managementu kvality. 

3.1 Předpoklady pro obecnou aplikaci metod umělé inteligence při řešení 

 problémů 

Na začátku této kapitoly je vhodné připomenout fakt, že základním kamenem všech 

inteligentních systémů je „stavový prostor“ neboli vnitřní strojový model reality, se kterou 

systém pracuje. Proto pokud je znám počáteční a koncový stav sledovaného systému, je 

možné využít inteligentní systémy k nalezení takové posloupnosti akcí (stavů), které nás 

dovedou k příslušnému výstupnímu stavu. Posloupnosti akcí nazýváme „plánem“, který 

využívá specifické metody řešení úlohy. 

 Základem řešení úloh s využitím UI je specifický algoritmus, který je schopný se 

učit. Samotné učení potom upravuje vnitřní status výpočetního systému právě tak, aby 

nakonec docílil požadovaného koncového stavu. K učícímu procesu může, ale i nemusí být 

zapotřebí učitel. Při učícím procesu s přítomností učitele jsou do algoritmu vkládány vzory 

a na základě vzoru je hodnocena jeho úspěšnost. Po dosažení dostatečné úrovně 

spolehlivosti se učení zastaví a následně předpokládáme, že systém je schopný výpočtu 

neznámých hodnot samostatně.  

Obecně většina metod UI negarantuje přesné dosažení hledaného řešení, respektive 

nezaručuje dosažení takové přesnosti v konečném čase. Z tohoto důvodu se nedoporučuje 

využití takových metod v případech, kdy je zapotřebí zajistit 100% spolehlivost, nebo 

pokud máme k dispozici již existující deterministickou metodu určenou k vyřešení úlohy, 

nebo pokud systém výjimečně složitý pro namodelování. Na druhou stranu výhodou 

využití těchto metod je, že k výsledku výpočtu není potřeba znát počáteční podmínky, 

většinou postačí pouze rozhodovací algoritmus.  
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Obecně nejčastěji využívané metody UI, které se v literatuře objevují ve spojení 

s QM jsou: 

 neuronové sítě,  

 fuzzy logika,  

 expertní systémy,   

 plánovací systémy. 

3.2 Aplikace metod umělé inteligence v různých oblastech managementu 

 kvality 

 Tato kapitola bude zaměřena na představení aplikací různých metod UI použitých 

ve specifických oblastech a metodách QM. Budou zde přiblíženy jak jednotlivé metody 

QM, tak způsob, jakým do nich lze implikovat metody UI. Ke zpracování byly využity 

zdroje, převážně vědecké články, které byly pro tuto příležitost nashromážděny. Konkrétně 

v této práci budou představeny oblasti plánování kvality, do kterých se řadí metody jako 

FMEA, QFD nebo hodnocení způsobilosti procesu. V současnosti už byly publikovány 

také práce, jež kombinují metody UI a oblasti systémů managementu kvality, konkrétně 

sebehodnocení dle EFQM Modelu Excelence, a fuzzy logiku. Další níže řešenou oblastí 

propojení UI a statistické regulace procesu (SPC).  

3.3 Umělá Inteligence a metoda FMEA 

 Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je týmová analýza možností 

vzniku vad či neshod u posuzovaného navrhovaného produktu nebo procesu, spojená 

s ohodnocením jejich rizik, která slouží jako východisko pro návrh a realizaci opatření ve 

zmírnění těchto rizik. Tato metoda byla vyvinuta NASA v roce 1963 při konstrukci raket v 

programu Apollo. Dále se pak rozšířila do různých průmyslových odvětví, zejména pak do 

automobilového, kde slouží především k identifikaci a kvantifikaci kritických vad, které 

mohou nastat během životního cyklu produktu už u návrhu a vývoje produktu. K úspěšné 

aplikaci této metody se nejčastěji využívá systematického brainstormingu, kterého se 

účastní odborníci z různých oblastí, kteří se na vývoji produktu nebo procesu podílejí. 

Výsledky z brainstormingu jsou potom zaznamenávány do formuláře. Jeho standardní 

forma je zobrazena na obr. 16. K hlavním přínosům metody FMEA lze přiřadit: 
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 systémový přístup k prevenci nízké jakosti; 

 možnost ohodnotit riziko možných vad a na jeho základě stanovit priority opatření 

vedoucí ke zlepšení; 

 možnost optimalizovat návrh, což se projeví ve snížení počtu změn ve fázi 

realizace; 

 vytváření cenné informační databáze o produktu či procesu; 

 minimální náklady na její provedení v porovnání s náklady, které by mohly 

vzniknout při výskytu vady. [10] 

 

Obr. 16 Formulář pro metodu FMEA [17] 

 

 

Obr. 17Anglická hlavička formuláře pro metodu FMEA [12] 
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3.3.1  Obecný způsob aplikace a využití umělé inteligence v metodě FMEA 

 Metoda FMEA se v odborné literatuře nejčastěji objevuje ve spojení s fuzzy 

logikou, ale k jejímu řešení, jak bude dále nastíněno, je možné použít např. neuronové sítě. 

V rámci metody FMEA jsou tyto metody využívány v souvislosti se stanovením tzv. 

rizikového čísla, na jehož základě se potom vyhodnocuje míra závažnosti potenciální vady 

a následně se provede minimalizace jejího dopadu na uživatele produktu nebo procesu. 

[12] 

 Doporučený způsob, jak postupovat při této metodě, je v literatuře velmi dobře 

popsán. V zásadě se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku se identifikují a predikují 

všechny možné vady, které u navrhovaného produktu nebo procesu mohou nastat. Tento 

krok je velmi úzce spojen s detailním popisem produktu nebo procesu a obsahuje jak 

definice potenciálních vad v jednotlivých komponentech nebo částech, tak i v celém 

produktu nebo procesu. Během druhé fáze, vývojový tým určuje kritickou úroveň těchto 

vad a pokračuje v kontrole konstrukčních detailů s cílem upravit je tak, aby minimalizoval 

důsledky dané vady. [12] 

 K ohodnocení se využívají 3 indexy, které nabývají obvykle hodnotu od 1-10. 

 Index odhalitelnosti vady  („D“ Detection index)  

 Index výskytu vady   („F“ Frequency index) 

 Index význam vady   („S“ Severity index) 

 Nakonec se ze stanovených hodnot výše zmíněných vypočítává tzv. RPN (Risk 

Priority Number), které se dostane vynásobením těchto indexů dohromady. Výsledek může 

nabývat hodnot od 1-1000. Standardní hodnota RPN je 125. Čím vyšší RPN u vady vyjde, 

tím spíše by se měla u příslušných vad učinit opatření vedoucí k jeho snížení a tím pádem 

zmenšit možný negativní dopad vady na uživatele. Kromě vysokého RPN je důležité dbát i 

na vysokou hodnotu indexů odhalitelnosti a významu, přičemž pokud tyto indexy překročí 

stanovenou hodnotu, je nutné s těmito vadami nakládat stejně jako s vadami s vysokým 

RPN. Přestože se tato metoda neustále vyvíjí a prochází úpravami, v poslední době se čím 

dál více index RPN kritizuje. Index je kritizován zejména pro jeho nedokonalou 

vypovídající schopnost a určitou mírou vágnosti spojenou se subjektivním hodnocením. 

Abychom zmíněným nedostatkům co nejvíce předešli, je nasnadě využít některou z výše 

zmíněných metod UI. [12]  
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3.3.2  Metoda FMEA s využitím fuzzy inferenčního systému  

 Fuzzy inferenční systém je založen na teorii fuzzy množin, které dovolují určitou 

dávku nejistoty uvnitř modelu. To nám pak umožňuje efektivněji předpokládat a odhadovat 

realitu. Lingvistické proměnné mohou být použity jako kvalitativní nebo kvantitativní 

informace a mohou být pojmenovávány v kontextu běžných používaných výrazů jako 

hodnot. Všechny rozhodovací problémy, se kterými se systém musí vypořádat, musí být do 

něho vloženy a popsány expertem, jenž veškeré své rozhodnutí umí zdůvodnit skrze 

soubor lingvistických pravidel zahrnující systém vstupních a výstupních proměnných. 

Veškeré systémové proměnné, včetně jejich popisu a rozsahu, musí být zapsány ve fuzzy 

podobě. [12] 

 Vstupní proměnné jsou odhalitelnost D; výskyt F; význam S pro každý případ 

možné vady produktu nebo procesu. Pro řešení lze využít software Matlab a v něm modul 

MAMDAMI inferenční systém, kde je riziková kategorie RPC výstupní proměnnou a 

může nabývat hodnot mezi 1-1000. [12] 

 

Obr. 18 Fuzzy čísla a kategorie definované expertem pro proměnné v FMEA inferenčním systému [12] 

 Každé fuzzy pravidlo takového inferenčního systému potřebuje 3 vstupní proměnné 

viz tab. 4, které transformuje do jedné výstupní proměnné, zajišťující identickou strukturu 

125 pravidel, jenž byly nadefinována v předchozí kapitole. Jediný rozdíl mezi těmito 

pravidly je v tom, že nyní je každý popisek kategorie představován pomocí fuzzy čísla.   

 Pro implementaci fuzzy logiky do nastíněného modelu, je vhodné nadefinovat 

pomocí lingvistických proměnných jednotlivé množiny (rizikové kategorie), reprezentující 

míru významu vady, která se do klasického formuláře FMEA zapisuje pomocí číselných 

údajů, viz tabulky 4 a 5. 
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Tab. 4. Kategorie a k nim přiřazené jazykové proměnné [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výstupní proměnná inferenčního systému se nazývá „riziková kategorie“ RPC 

(Risk Priority Category), která vychází z hodnot rizikového čísla RPN. RPN bylo 

rozděleno do 9 intervalů viz tab.5, které vyjadřují závažnost dané vady popisované 

zkratkami (VL = very low, L = low, M = moderate, H = high, VH = very high). 

 

Tab. 5. Vztah mezi RPN a RPC [12] 

RPN (interval) Průměr Kategorie RPC 

1 50 25 VL 

50 100 75 VL-L 

100 150 125 L 

150 250 200 L-M 

250 350 300 M 

350 450 400 M-H 

450 600 525 H 

600 800 700 H-VH 

800 1000 900 H 

 

Hodnocení   

Kategorie D F S 

1 1 1 VL 

2,3 2,3 2,3 L 

4,5,6 4,5,6 4,5,6 M 

7,8 7,8 7,8 H 

9,10 9,10 9,10 VH 
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 Struktura pravidel inferenčního systému je zapsána “if ((D=VL) & (F=M) & 

(S=H)), then (RPC=H)”; takto zapsané pravidlo lze přečíst: je-li odhalitelnost vady velmi 

nízká, výskyt vady je střední a její význam je vysoký, pak riziková kategorie (RPC) je 

vysoká. Každá ze tří vstupních proměnných může být zařazena do 5 různých intervalů. To 

znamená, že máme 125 různých pravidel k vyloučení, aby bylo možné každou 

zaznamenanou vadu roztřídit do různých rizikových kategorií (RPC). Tato pravidla 

vytvářejí trojrozměrný graf. Každá úroveň (vztažená k úrovni významu) představuje matici 

korespondující s 25 možnými kombinacemi odhalitelnosti a výskytem vady.  

 Procedura konstrukce pravidel je následovná: Matice nejnižší úrovně grafu 

koresponduje s „VL“ úrovní významu S vady s RPC na úrovni „VL“. Pokud se pokročí o 

úroveň RPC (např. z VL na L), potom jako další krok ve vyhodnocování bude posun podél 

hlavní diagonály zobrazené na obr. 19. Navíc je každá matice symetrická podle hlavní 

diagonály, a trendy ve změnách rizikové kategorie odpovídají změnám v proměnných D 

(odhalitelnost) a v F (výskyt). Postup do vyšší maticové struktury S významu vady na 

úroveň „L“ zahrnuje maticovou strukturu nižší úrovně, ačkoliv kořenová buňka má danou 

úroveň RPC stejnou jako význam vady S. K postupu o úroveň významu vady S výš je 

nutné, aby se zvýšilo RPC nebo se nebo zvýšilo S. [12] 

 
Obr. 19 Struktura maticového diagramu [12] 
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 Dále je nutné, aby byla minimalizována klasifikační chyba v ohodnocování 

možných vad. Proto byl tento systém navržen pro 1000 kombinací případů (máme 3 

vstupní proměnné nabývající hodnot od 1-10).  

Pro tyto případy byly analyzovány 2 základní chyby: 

 E1  „MAPE“ error, která kvantifikuje chybu dle vzorce: [12] 

         
 

 
  

       

          

 

   

   (3.1) 

 

 kde:  N…počet analyzovaných případů (v našem případě 1000), 

  Xi…numerická klasifikace hodnoty intervalu (hodnoty z tabulky 1), 

  Si…předpokládaná hodnota vrácená fuzzy inferenčním systémem.  

 E2 „klasifikační chyba“ – chyba, kdy systém špatně přiřadí výstupní proměnnou 

do jiného intervalu, než ze kterého pochází. Této chybě se předchází tak, že se do 

algoritmu vloží příkaz ke zpětné kontrole přiřazení do intervalu. [12] 

 

3.3.3 Metoda FMEA a klasifikace významu vad s využitím neuronových sítí 

 V této části se bude představen způsob implementace neuronových sítí v rámci 

metody FMEA.  Obecně se při takovém procesu postupuje ve 2 krocích: 

 Vytvoření vzoru (množiny) z neúplných vstupních dat (literatura uvádí 20% z 1000 

možných kombinací případů, jež mohou proměnné D, F, a S nabývat), 

k ohodnocení jednotlivých kroků a rozhodnutí vahami. [6] 

 Získané hodnoty pro různé kombinace vstupních proměnných využijeme 

ke zvětšení datové základny sloužící k učení NS. Na základě těchto hodnot pak 

bude NS schopna odvodit míru významu vady pro ostatní nezadané kombinace 

vstupních proměnných.  

 Literatura [12] uvádí, že v tomto případě je vhodné využít zpětně šířící 

(backpropagation) NS, známou také jako Vícevrstvá perceptonová síť. Ta je obecně hojně 

využívaná pro úlohy rozpoznávání určitých vzorů, jako v tomto případě. Zpětně šířící učící 

algoritmus nebo jeho různé verze není třeba nijak komplikovaně upravovat.  

 Neuronová síť, vhodná pro tento případ, se skládá ze tří neuronů na vstupní vrstvě 

(korespondující s vstupními proměnnými D, F, S); ve střední „skryté“ vrstvě se budou 

nacházet 4 neurony a ve vnější „výstupní“ vrstvě je potom 1 neuron (související s určením 

výše zmíněného RPC). Propojení mezi neurony je obvyklé, všechny neurony ve vstupní 
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vrstvě jsou propojeny se všemi neurony ve skryté vrstvě a ty jsou napojeny do neuronu ve 

výstupní vrstvě. Navíc je vhodné přidat tzv. „zkratku“ mezi neuronem ve vstupní vrstvě 

reprezentující vstupní hodnotu indexu významu vady (index S) a výstupním neuronem, 

aby se zdůraznil vliv a finální hodnotu indexu RPC.[12] 

 Jako vhodný minimální počet dat vhodných pro učení NS je 20% všech možných 

kombinací vstupních indexů s odpovídajícím zařazením do kategorie RPC odpovídající 

 hodnotám v tab. 4. Těchto 200 případů se využije k vytvoření znalostní databáze 

neuronové sítě, která bude sloužit k přiřazení kombinace výše zmíněných indexů do 

odpovídající kategorie RPC. [12] 

 Pro obě metody byly vypočítány výše zmíněné chyby E1 a E2. Při porovnání 

výsledků byl učiněn závěr, že pro metodu FMEA je vhodnější implikovat fuzzy inferenční 

systém, protože vypočítané hodnoty chyb E1 a E2 byly menší než u případu, kde se 

využilo neuronové sítě. To lze interpretovat tak, že při využití fuzzy logiky v rámci metody 

FMEA je menší šance vzniku kvantifikační i klasifikační chyby.[12] 

3.4 Využití UI v oblasti sebehodnocení podle EFQM modelu Excelence 

 Ve světě existuje několik populárních business modelů, které uvádí určitá 

standardizovaná kritéria, prostřednictvím nichž si organizace měří svou výkonnost. Určitě 

nejpopulárnější z nich je EFQM Model Excelence. Organizace prostřednictvím 

sebehodnotícího procesu jsou schopné porovnat a ohodnotit svůj systém řízení kvality 

podle zásad přístupu TQM. Odborníci se shodují, že současný způsob provádění 

sebehodnocení v rámci EFQM modelu má své nedostatky a problémy, hlavně v oblasti 

dosahování výsledků v jednotlivých kritériích, která je primárně ovlivněna subjektivním 

hodnocením experta. Navíc tyto metody neberou v úvahu empirické šetření a expertovy 

znalosti a zkušenosti v oblasti hodnocení a také se velmi špatně vyrovnávají s určitými 

nejasnostmi a nepřesnosti ve zkoumaných datech, většinou vyjádřených ve formě 

lingvistických proměnných. Proto se nabízí využít fuzzy logiku jako velmi vhodnou metodu 

UI k vybudování nového způsobu hodnocení dosažených výsledku v rámci dle EFQM 

Modelu Excelence. Právě její využití pomůže vypořádat se s vágnostmi a komplexitou dat 

v rámci systému hodnocení. Takový systém potom bude schopen produkovat efektivní, 

precizní a subjektivně neovlivněné výsledky. V tomto oddíle se bude vycházet z článku 

[13, 15], který byl původně konstruován pro verzi EFQM model excelence z roku 2010.  
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3.4.1 Základní předpoklady pro aplikaci fuzzy logiky do procesu (sebe)hodnocení dle 

EFQM modelu excelence 

 TQM představuje strategickou možnost, jak integrovat manažerskou filosofii do 

organizace, která umožňuje dosahovat vytyčených cílů efektivněji a zároveň získat 

udržitelnou konkurenční výhodu. Zavedení takového přístupu do organizace je založeno na 

aplikaci Modelu Excelence Evropské nadace pro management kvality (EFQM). První 

model excelence byl zveřejněn v roce 1992 jako hodnotící rámec, podle kterého byly 

jednotlivé organizace posuzovány a na jehož základě se udílela cena za kvalitu tzv. 

,,European Quality Award“. V současnosti je to nejvyužívanější hodnotící rámec na světě. 

[13,15] 

 EFQM Model Excelence, zobrazený na obr. 20, je praktický nástroj, který lze 

využít v různých situacích jako: [13, 15] 

1. nástroj pro sebehodnocení, 

2. způsob jak provést efektivní Benchmarking s ostatními organizacemi, 

3. návod jak identifikovat oblasti pro zlepšení, 

4. základny pro využívání společného slovníku a způsobu myšlení, 

5. strukturování manažerského systému organizace. 

 

Obr. 20 EFQM Model Excelence verze 2013 [14] 
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 Standardní model se skládá z 9 základních kritérií a 32 dílčích subkritérií. Skupina 

5 kritérií v obrázku označená jako „Předpoklady“, kam patří kritéria: Vedení, Pracovníci, 

Strategie, Partnerství a Zdroje, Procesy výrobky a Služby, popisující, jakým způsobem 

jsou dosahovány cíle uvnitř organizace. Další 4 kritéria označená jako „Výsledky“: 

Pracovníci-výsledky, Zákazníci - výsledky; Společnost - Výsledky; Ekonomické Výsledky, 

popisují, čeho organizace dosáhla pomocí Předpokladů.   

 Z historického kontextu aplikace EFQM modelu excelence vyplývá, že 

sebehodnocení je katalyzátorem řízeného zlepšování organizace. Definice o sebehodnocení 

říká, že se jedná o „Všezahrnující systematický a pravidelný proces přezkoumávání 

činností organizace a jejich výsledků vůči EFQM Modelu excelence“. [10].   

 Proces sebehodnocení umožňuje organizacím jasně identifikovat jejich silné 

stránky a oblasti, kde je možné nebo nutné zlepšení. Organizace by následně měla nalézt a 

implementovat nejlepší řešení problémové situace a o veškeré takové činnosti vést 

záznamy a nakonec provést přezkoumání účinnosti přijatého opatření. Celý algoritmus 

procesu sebehodnocení je zobrazen na obr. 21. Organizace mají několik možností, jakým 

způsobem aplikovat sebehodnocení. [10] 

Mezi základní techniky sebehodnocení řadíme: 

 simulaci evropské ceny za jakost,  

 pro formu, 

 workshop, 

 maticový diagram, 

 dotazníkovou metodu,  

 zapojení spolupracovníků. 

 
Obr. 21 Algoritmus sebehodnocení [15] 
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 Při sebehodnocení podle EFQM Modelu Excelence je možné získat 1000 bodů, 

přitom z každé oblasti lze získat maximálně uvedené procento (viz obr. 20). V části 

„Předpoklady“, stejně jako v části „Výsledky“ je možno získat 500 bodů. Ačkoliv existuje 

určitý pokrok v oblasti zavádění a aplikování hodnocení v EFQM, mají stávající metody 

hodnocení své problémy a slabiny. Je vhodné vybudovat nový model hodnocení založený 

na nových poznatcích výzkumu. Model využívající fuzzy logiku umožňuje použít různé 

lingvistické termíny, které významně usnadňují samotnou realizaci hodnocení. [10,15] 

3.4.2 Kritéria EFQM modelu excelence a jejich význam 

 Z obrázku 20 je patrné, že se model skládá z 9 obdélníků, které reprezentují 

kritéria, podle kterých organizace provádějí sebehodnocení. Každé z těchto kritérií je 

v literatuře [10] definováno. Definice mají organizacím pomoci pochopit pravý význam 

jednotlivých kritérií a tím zabránit mylnému pochopení. 

Vedení (Leadership) 

 Excelentní organizace mají leadry, kteří formulují budoucnost a uvádějí ji do 

života, vystupují jako modelové vzory pro hodnoty a etiku organizace a neustále vzbuzují 

důvěru. Jsou flexibilní, umožňují organizaci předvídat a včas reagovat s cílem zajistit 

trvalý prospěch organizace. 

Strategie (Strategy) 

 Excelentní organizace implementuje svoje poslání a vizi vypracováním strategie 

zaměřené na zainteresované strany. Politiky, plány, cíle a procesy jsou rozvíjeny a 

uplatňovány tak, aby uskutečňovaly strategii. 

Pracovníci (People) 

 Excelentní organizace si cení svých pracovníků a vytvářejí kulturu, která umožňuje 

vzájemně prospěšné plnění osobních a organizačních cílů. Rozvíjejí způsobilost svých 

pracovníků a propagují poctivost a rovnocennost. Starají se, komunikují, oceňují a uznávají 

je způsobem, který motivuje pracovníky, vzbuzuje angažovanost a umožňuje pracovníkům 

využívat svých dovedností a znalostí ve prospěch organizace. 

Partnerství a zdroje (Partnership and Resources) 

 Excelentní organizace plánují a řídí externí partnerství, dodavatele a interní zdroje 

s cílem podpořit strategii, politiku a efektivní fungování procesů. Ujišťují se, že efektivně 

řídí svoje environmentální a společenské dopady. 

Procesy, výrobky a služby (Processes, products and services) 
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 Excelentní organizace navrhují, řídí a zlepšují procesy a služby s cílem generovat 

zvyšující se hodnotu pro zákazníky a jiné zainteresované strany. 

 

Výsledky - Zákazníci (Customer – results) 

 Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikajících výsledků s ohledem 

na své zákazníky. 

Výsledky - Pracovníci (People – results) 

 Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikajících výsledků s ohledem 

na své pracovníky. 

Výsledky – Společnost (Society – results) 

 Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikajících výsledků s ohledem 

na potřeby a očekávání relevantních externích zainteresovaných stran. 

Ekonomické výsledky (Bussiness results) 

 Excelentní organizace dosahují výsledky organizace, které bezprostředně 

vypovídají o naplňování strategie organizace. Jde o výsledky, které jsou klíčové pro 

ekonomicky zainteresované strany.[14] 

 

 

Obr. 22 Struktura subkritérií EFQM modelu excelence [13]  
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Výhody spojené s procesem sebehodnocení mohou být prezentovány následujícími 

tvrzeními: [10, 13, 15] 

 zabezpečuje vysoce strukturovanou, fakticky orientovanou techniku k identifikaci a 

posouzení silných a slabých stránek podniku, 

 zjednodušuje vytváření organizační strategie a business plánu, 

 vytváří společný slovník pojmů a konceptuální rámec vedení organizace, 

 pomáhá s přechodem ke znalostní a učící se organizaci, což je fundamentální částí 

Excelence vedoucí k pochopení organizační odpovědnosti, 

 uplatňuje Juranův princip neustálého zlepšování, atd. 

 

Obr. 23 Vstupy a výstupy procesu sebehodnocení [13] 

 

 EFQM Model Excelence je rozdělen do 3 strukturovaných úrovní. Nejvyšší úroveň 

tvoří kritéria a střední úroveň tvoří subkritéria, která obsahují pevné elementy, jež musí 

brát organizace v úvahu realizaci sebehodnocení. Vstupy a výstupy procesu sebehodnocení 

jsou prezentovány na obr. 23. Třetí úroveň je otevřená a její obsah je definován pouze 

organizací samotnou. Současný způsob hodnocení funguje tak, že posuzovatel ohodnotí 

každé subkritérium podle specifického návodu vztahujícího se k poslední verzi modelu. 

Hodnocení je rozhodovací proces, kde individuální hodnotitelé prostřednictvím analýzy 

veškerých získaných informací a důkazů vyhodnocují dosaženou úroveň organizace 

v rámci určitého subkritéria. [13] 

 Ke správnému sebehodnocení byla vytvořena technika RADAR, která zjednodušuje 

a strukturalizuje rozhodování hodnotiteli.[13] 
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RADAR je zkratka anglických slov: 

 Results (Výsledky) 

 Approach (Přístupy) 

 Deployment (Rozšíření) 

 Assesment (Posouzení) 

 Review (Přezkoumání) 

3.4.3 Využití fuzzy logiky procesu sebehodnocení dle EFQM modelu Excelence 

 Fuzzy inferenční systém (FIS), který je také znám jako fuzzy inferenční základna, 

je základní stavební jednotka fuzzy systému. Rozhodování je velmi důležitou součástí 

celého systému. FIS vytváří strukturovaná pravidla pro rozhodování, která jsou 

vybudována na principu IF-THEN (PŘÍČINA-NÁSLEDEK; JESTLIŽE-PAK). Základní 

FIS může přijímat jak fuzzy vstupy, tak neúplná data, ale výstupem jsou vždy fuzzy 

množiny, které lze vyhodnotit.[13] 

 Způsob aplikace fuzzy logiky by se dal rozdělit do čtyř základních kroků 

navazujících na sebe. 

I. Nejprve je nutné prostudovat veškeré požadavky EFQM modelu excelence.  Je 

vhodné, aby byla vytvořena co nejobsáhlejší znalostní základna týkající se 

jednotlivých kritérií a subkritérií. Při vývoji fuzzy modelu je nutné na začátku 

zvolit funkci příslušnosti pro každou proměnnou. „Funkce příslušnosti“ se 

zobrazuje jako křivka definována body pro různé stupně příslušnosti z intervalu 

<0;1>. Funkce příslušnosti slouží k výpočtu fuzzy stupnů hodnocení, které pro 

různé hodnoty mohou být vyjádřeny jazykovými proměnnými. V literatuře [13] 

byly použity lingvistické proměnné z tab. 6. 

Tab. 6 Jazyková škála [13] 

Verbální hodnota Definition Definice Ohodnocení 

EL Extremely low Extrémně málo 1 

VL Very low  Velmi málo 2 

L Low Málo 3 

SL Slightly low Mírně málo 4 

M Medium Středně 5 

SH Slightly high Mírně vysoce 6 

H High Vysoce 7 

VH Very high Velmi vysoce 8 

EH Extremely high Extrémně vysoce 9 
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II. V tomto kroku je nutné zachytit znalosti týmu, který bude vykonávat rozhodnutí, 

obvykle to bývají manažeři a ostatní účastnící sebehodnocení. Nejpřirozenější 

formou, jak zformovat lidské znalosti do určité neutrální obecné formy, je pomocí 

jednoduchých příkazů IF – THEN; JESTLIŽE – PAK; PŘÍČINA – NÁSLEDEK. 

Obecně se tato metoda dá označit jako metoda deduktivní, typicky vyjádřenou 

rozhraním, kdy lze označit informaci za fakt (premisu; příčinu; předchůdce), potom 

je z ní možné odvodit, nebo jí použít k označení jiné informace jako faktu 

(následek; závěr). Pro správné nastavení systému je nutné nastavit jazykovou škálu, 

které expert může použít pro vyjádření míry dosahování konkrétní úrovně v daném 

subkritériu (např. 1a; 1b…). Takto sesbíraná a zpracovaná data vytvářejí inferenční 

základnu, která s použitím lingvistických vstupů pomocí fuzzy rozhraní generuje 

výslednou hodnotu kritéria. Například pro kritérium 1 – Vedení (Leadership), které 

je složeno ze 4 subrkitérií viz obr. 20, mohou být fuzzy pravidla nastavena takto: 

KDYŽ 1a JE Střední A 1b JE Málo A 1c JE Velmi vysoce A 1d is Vysoce PAK 

Úroveň Vedení JE Mírně vysoká.[13] 

III. V tomto kroku je nutné vytvořit algoritmus, který bude schopen 

z nashromážděných výsledků odvodit konečné hodnocení. Proces odhadování 

konečného závěru hodnocení z individuálních hodnocení je znám také jako 

agregační proces, který je stručně popsán na obr 24. Jako vhodné se zdá využít 

model MAMDAMI  inference, jako kontinuální doména pro určení konečného 

hodnocení.[13] 

IV. V poslední kroku je vhodné využít metodu „centre of gravity“, která má za úkol 

najít těžiště fuzzy výstupů pro jednotlivá posuzovaná subkitéria. Ta se pak 

transformují do dále zpracovatelných dat.[13] 

 

Obr. 24 Schéma Fuzzy inferenčního systému pro Sebedonocení dle EFQM modelu Excelence [13]  
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3.5 Umělá inteligence a metoda QFD 

 Navrhovat a konstruovat inženýrské systémy se stává stále složitější, zatímco 

poptávka po kvalitě a po efektivním rozvoji při nízkých nákladech a menší časové 

náročnosti roste. Uspět při vývoji nových produktů nebo se snažit o zlepšení stávajících 

produktů není snadné. Nejedná se pouze o zjištění skutečných potřeb zákazníka pomocí 

průzkumu jeho preferencí, ale pro dosažení pozitivních výsledků je žádoucí, aby tato 

zjištění byla správně implementována a přeložena do výrobní řeči společnosti. QFD je 

metoda pro návrh a vývoj produktu nebo služby na základě požadavků zákazníků a 

zahrnuje všechny členy. (výrobce, zákazníky, dodavatele). QFD je jednou z technik, jejímž 

úkolem je splnit požadavky zákazníků na samém počátku, tedy ve fázi návrhu a vývoje 

produktu. V podstatě je QFD zaměřeno na splnění očekávání zákazníka u výrobků nebo u 

služby. V praxi se ovšem stále setkáváme s různými omezeními, která vyvstávají 

při implementaci QFD. Hlavní problémy, které musí být vyřešeny, jsou shrnuty v těchto 

bodech:[11] 

 Systémy jsou stále složitější, analýza dat se stává obtížnější díky velikosti výsledné 

QFD matice. 

 Pro rozsáhlost QFD matic se stává téměř nemožné zaznamenávat QFD matici ručně 

do papírových formulářů a provést v této matici nějaké změny. 

 V praxi není vyvinut dostatečný počet inteligentních softwarových nástrojů, díky 

kterým by šlo získat užitečnou, konzistentní a odůvodněnou analýzu QFD 

informace. 

 V praxi se lze často setkat s problémem subjektivního přidělování relativní váhy 

požadavků v relační matici domu jakosti (HOQ). Tato skutečnost způsobuje 

zkreslení výsledku.[11] 

 Na základě výše uvedených problémů zde bude představen alternativní způsob, 

kterým lze přistupovat k tvorbě inteligentní QFD. S ohledem na různé typy zákazníků a 

jejich potřeb se zdá jako vhodné vybudování prognostického modelu QFD pomocí 

kombinace metody QFD a neuronových sítí. Metoda QFD je organizacemi využívána 

zejména z těchto důvodů: [11] 

 šetření času ve fázi návrhu a vývoje, 

 je kladen důraz na spokojenost zákazníka, 

 za účelem zlepšení komunikace na všech úrovních organizace. 
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 Na základě těchto tří hlavních důvodů můžeme demonstrovat výhody využití 

inteligentní QFD. Jak z prvního tvrzení vyplývá, pomocí QFD lze účinně a efektivně 

realizovat návrh produktu (služby) a zároveň akcentovat souvislosti mezi jednotlivými 

fázemi a částmi vývoje produktu od samého počátku. Z tohoto pohledu je patrná nevýhoda 

tradiční QFD, poněvadž jakákoliv modifikace na hotové QFD při implementaci změny na 

stávajícím (hotovém, vyráběném) produktu nám přináší značné komplikace. Pro reálnou 

aplikaci QFD je potřeba, aby odborníci nadefinovali vztahy pro každou matici v QFD, ale 

život člověka, experta může být v určitých případech kratší než doba vývoje produktu. 

Dalším problémem je, že experti zapojení do počátečního QFD nezůstanou působit ve 

společnosti dostatečně dlouho. Proto je nutné sledovat a důkladně zaznamenávat historii 

návrhu a vývoje produktu. [11] 

 Co se týká druhého tvrzení, mnozí autoři se v současné době soustřeďují na rozvoj 

různých přístupů pro stanovení priorit zákazníků. Je nutné, aby priority zákazníků byly 

určovány na základě důkladné analýzy trhu. V literatuře se již objevilo srovnání metod 

stanovení matice priorit s metodou analytické hierarchie procesů. [11] 

 Co se týká třetího důvodu, je-li metoda QFD prováděna správně, zlepšuje 

komunikaci uvnitř organizace. V současné době se v praxi často stává, že se jednotlivé fáze 

vývoje nového produktu (procesu, služby) realizují souběžně a zároveň se může stát, že 

jednotlivé vývojové týmy, využívající (vytvářející) QFD, nepůsobí ve stejném místě. Právě 

díky rozvoji kapacity počítačů a internetové komunikace se vyvinuly různé počítačové 

aplikace QFD, které mají v sobě zahrnuty nejrůznější funkce, včetně sdílení informací. Lze 

tedy tvrdit, že PC aplikace podporující QFD lépe komunikují pomocí internetového nebo 

jiného síťového propojení. 

 Z výše uvedených závěrů vyplývá, že pro takové případy je vhodné navrhnout, 

vybudovat a využívat „inteligentní“ QFD.[11] 

V podstatě jsou QFD modely rozděleny do dvou kategorií:  

 čtyřmaticový model (viz obr. 25) 

 model matice matic (30 matic).  

 Vzhledem k menší složitosti bude pro bližší představení inteligentní QFD zvolen 

čtyřmaticový model. 
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Při použití čtyřmaticového modelu lze na návrh a vývoj produktů nahlížet takto:[17] 

 matice plánování produktu, 

 matice plánování dílů, 

 matice plánování procesů, 

 matice plánování řízení výroby. 

 

Obr. 25 Čtyřmaticový přístup [17] 

 Pro implementaci QFD je nutné mít lidské experty, vyškolené zaměstnance pro 

správné vybudování QFD. Tito zaměstnanci pak určí znaky jakosti produktu, atributy, 

jednotky, vzájemné vtahy a další informace obvykle zpracovávané touto metodou. Pro 

vývoj nových produktů je klíčové, aby se všichni lidé, podílející se na vývoji QFD, snažili 

spolupracovat a efektivně sdílely informace. Proto je třeba sledovat, zaznamenávat změny 

a mapovat odbornost znalostí jednotlivých pracovníků zapojených do vývoje QFD. Díky 

vývoji v oblasti neuronových sítí se jako vhodná metoda mapování a transformování lidské 

znalosti do počítače se nabízí vytvořit inteligentní QFD pomocí integrace tradiční QFD a 

NS. Proces obecné implementace NS do metody QFD je znázorněn na obr.26. [11] 
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Obr. 26 Schéma aplikace neuronových sítí do metody QFD [11] 

 

 QFD je osvědčený nástroj pro vývoj procesů a produktů, který překládá hlas 

zákazníka do technických charakteristik. Neuronové sítě ve spojení s QFD se používají tak, 

že se vzájemně propojují požadavky zákazníka, konstrukční charakteristiky a technická 

řešení. Konstrukční řešení jsou považována za vstup a zákaznická spokojenost za výstup. 

NS jsou považovány za vhodnou alternativu k tradičním analytickým technikám pro 

modelování komplexního výrobního procesu za využití časových řad a regrese. Ve 

srovnání s tradičními statistickými metodami je NS schopna řešit problémy v nelineární 

oblasti. Každý neuron reprezentuje uzel (např. technické řešení je uzel) a každý odkaz 

mezi neurony představuje vztah, jak je znázorněno na obrázku 27. [11] 
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Obr. 27 Schéma neuronové sítě pro návrh inteligentní QFD [11] 

 

 Technika NS se používá k překonání slabin QFD, primárně to je subjektivní úsudek 

odborníka. Z počátku technika neuronových sítí vyžaduje odborné vložení potřebných dat. 

Údaje jsou generovány v procesu vývoje QFD  v následujících krocích. 

1. V HOQ (House of Quality) matici je pro požadavky zákazníků přidělena 9-ti 

bodová stupnice podle priority každého zákazníka. 

2. Vztah mezi požadavky zákazníků a charakteristikami návrhu produktu je 

kvantifikován na základě práva přednosti požadavků zákazníka. 

3. Po zadání priorit a vztahu hodnot do matice HOQ se provádí propojování matic a 

posilování vazeb mezi jednotlivými neurony v síti. 

 Navrhovaný způsob inteligentní QFD umožňuje a zjednodušuje vkládání dat a 

jejich systematizaci během výrobních procesů. Dále nám rozšíření této metody umožňuje 

snazší zpracování a přidávání či odebírání atributů a konstrukčních vlastností 

navrhovaných produktů. Kromě toho bude model použitelný pro více výrobních oblastí. 

3.6  Umělá inteligence a analýza způsobilosti procesu 

 Významným faktorem ovlivňujícím kvalitu produktů je kvalita procesů, kterými 

tyto produkty vznikají. Vhodným kritériem hodnocení kvality procesů je jejich způsobilost, 

kterou lze charakterizovat jako „schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující 

požadovaná kritéria kvality“. [10,17] 

 Analýza způsobilosti procesů se provádí již v průběhu plánování kvality produktů. 

Jejich výsledky ověřují, zda navržený proces bude schopen trvale zajistit produkty 

požadované kvality. Důležité je rovněž vyhodnocovat způsobilost již probíhajících 
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procesů. Získané informace jsou důležitým předpokladem pro zajištění požadované kvality 

produktů a neustálé zlepšování. Informace o způsobilosti procesů představují cenné údaje 

jak pro výrobce, tak pro zákazníka, neboť poskytují důkazy o tom, zda produkty vznikají 

ve stabilních podmínkách zabezpečujících pravidelné dodržování předepsaných kritérií 

kvality. Mimo to je také důležité hodnocení způsobilosti výrobních zařízení. [10] 

 K hodnocení způsobilosti procesu se používají indexy způsobilosti, které 

porovnávají maximální přípustnou variabilitu hodnot sledovaného znaku kvality s jeho 

skutečnou variabilitou dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. Velice důležitý je 

zejména způsob shromáždění prvotních údajů a splnění omezujících podmínek. První 

základní podmínkou je, že hodnocený proces je ve statisticky zvládnutém stavu. Druhou 

základní podmínkou, která musí být splněna v případě měřitelných znaků kvality při 

použití standardních vztahů pro výpočet indexů způsobilosti, je to, že rozdělení 

sledovaného znaku kvality musí odpovídat normálnímu rozdělení. [10, 17] 

 Postup analýzy způsobilosti procesu na základě měřitelných znaků kvality lze 

doporučit postup jednotlivých kroků v následujícím pořadí: [10] 

 Volba znaku kvality. 

 Analýza systému měření. 

 Shromáždění údajů. 

 Průzkumová analýza shromážděných údajů. 

 Ověření normality sledovanému znaku jakosti. 

 Posouzení statistické zvládnutí procesu. 

 Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. 

Nultým krokem analýzy způsobilosti procesu by měla být podrobná analýza procesu. 

Tato analýza by se měla zaměřit zejména na charakter procesu, jeho rozhodující vstupy a 

výstupy a na identifikaci faktorů, které ovlivňují hodnoty sledovaných znaků jakosti. [10] 

 V případě, že byla ověřena normalita dat a analyzovaný proces je statisticky 

zvládnutý, lze podle standardních vztahů vyhodnotit indexy způsobilosti procesu. 

Nejčastěji v praxi se používají index Cp a Cpk, které posuzují potencionální a skutečnou 

schopnost procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. V menší míře 

se zatím uplatňují indexy Cpm, C*pm, Cpmk, které navíc posuzují schopnost procesu 

dosahovat cílové hodnoty sledovaného znaku kvality. [10] 

Index způsobilosti Cp 
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 Představuje míru potencionální schopnosti procesu zajistit, aby sledovaný znak kvality 

ležel uvnitř tolerančních mezí, standardně se vypočítá dle vztahu (3.2). 

 Hodnota směrodatné odchylky základního souboru většinou není k dispozici, proto se 

nahrazuje vhodným odhadem vycházející z průměrné variability v podskupinách, viz 

rovnice (3.3).  

   
       

  
 

(3.2) 

 

 
  

 
       

  
  

  

 
       

  
  

  

  
(3.3) 

 kde, 

 LSL – dolní toleranční mez, 

 USL – horní toleranční mez, 

 směrodatná odchylka, 

     průměrné variační rozpětí, 

     průměrná hodnota směrodatných odchylek v podskupinách,   

        koeficient závislý na rozsahu podskupiny. [10] 

 

Index způsobilosti Cpk 

 Zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku kvality, ale i jeho polohu vůči 

tolerančním mezím. 

 Lze jej vypočítat jak v případě jednostranné, tak oboustranné tolerance viz rovnice 

(3.4), (3.5), (3.6).

 jednostranná tolerance – předpis dolní toleranční meze 

        
     

  
  

(3.4) 

 jednostranná tolerance – předpis horní toleranční meze 

        
     

  
  

(3.5) 

 oboustranná tolerance – předpis obou tolerančních mezí. 

                       
     

  
   
     

  
   

(3.6) 
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Kde, 

  střední hodnota sledovaného znaku kvality. 

 

Index způsobilost Cpm 

 Porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného znaku kvality danou šířkou 

tolerančního pole s jeho skutečnou variabilitou kolem cílové hodnoty. 

 Lze stanovit pouze v případě oboustranné tolerance dle rovnice (3.7) 

    
       

            
  

(3.7) 

 kde,  

  T- cílová hodnota (Target value). 

Mezi uvedenými indexy platí nerovnost (3.8) [11]: 

             (3.8) 

 

3.6.1  Způsob aplikace fuzzy logiky do výpočtu indexů způsobilosti 

  Indexy způsobilosti představují nástroj, pomocí kterého lze vyhodnotit aktuální 

nebo potencionální schopnost procesu dosahovat a udržovat znak kvality v předepsaných 

tolerančních mezích. Výše zmíněné indexy způsobilosti jsou použitelné pouze pro situace, 

kdy naměřená data pocházejí z normálního rozdělení a zároveň jsou nezávislá. Dalším 

předpokladem je, že střední hodnota sledovaného znaku jakosti je srovnána na cílovou 

hodnotu, která je rovna středu tolerančního pole. Index způsobilosti je tedy reálné číslo, 

které sumarizuje chování procesu ve vztahu k daným specifikacím a tolerancím. Obvykle 

se toto posuzování děje prostřednictvím nastavení tolerančního pole, které je ohraničeno 

tolerančními mezemi. Šířka tolerančního pole se standardně nastavuje na šest 

směrodatných odchylek. Po zjištění střední hodnoty a směrodatné odchylky sledovaného 

znaku kvality, můžeme pak jednoduše analyzovat, jakým způsobem proces dosahuje 

předem stanovených cílových hodnot. O procesu lze s vysokou pravděpodobností říci, že je 

způsobilý právě tehdy, když parametry sledovaného znaku kvality produktu leží mezi dolní 

a horní toleranční mezí. V praxi se může stát, že stanovování tolerančních mezí se nám 

značně zkomplikuje například v situaci, kdy nebude k dispozici dostatečný počet dat pro 

odhad parametrů nebo data nebudou přesně měřena, popř. zaznamenána, nebo vybraný 

vzorek dat nedostatečně reprezentuje základní soubor. To může mít za následek situaci, že 
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toleranční meze nejsou precizní čísla a jejich stanovování může být nepřesné. K překonání 

takových problémů se nabízí využít fuzzy logiku jako vhodný nástroj, který se s takovými 

nepřesnosti dokáže vypořádat.[16] 

 Pro takové situace se nejčastěji využívá Buckleyho stanovovacího přístupu 

(Buckley´s estimation approach) [16], jehož algoritmus je založen na fuzzy testování 

hypotéz založených na -řezech. Testované hypotézy lze zapsat:                     

  , kde C představuje požadovanou úroveň způsobilosti procesu. Při využití tohoto přístupu 

je nutné fuzzyfikovat vstupní proměnné, v tomto případě odhad střední hodnoty a 

směrodatné odchylky         naměřených hodnot sledovaného znaku kvality k vytvoření 

funkce příslušnosti, podle které se pak vypočítávají hodnoty indexů způsobilosti. Pro 

přesnější odhad indexů je vhodné zavést a využít kritickou hodnotu a fuzzy P-value jako 

kritéria fuzzy inferenčního systému. Dále je nutné vyvinout IF-THEN pravidlo, 

prostřednictvím něhož fuzzy inferenční systém rozhodne o způsobilosti procesu. Takto 

vybudovaný systém bere v potaz určitý stupeň nepřesnosti v naměřených datech a i přes 

tyto nepřesnosti dokáže poměrně spolehlivě vyhodnotit konečnou způsobilost procesu. [16] 

3.7   Umělá inteligence a statistická regulace procesu 

 V této kapitole bylo čerpáno z literatury [10, 18]. Statistická regulace procesu 

(SPC) je preventivní přístup k managementu kvality, který využívá specifické statistické 

techniky k odhalování odchylek v průběhu procesu od předem stanovené úrovně. Zavedení 

SPC umožňuje zasahovat do procesu s cílem udržovat ho dlouhodobě na požadované 

stabilní úrovni. SPC lze tedy definovat jako „bezprostřední a průběžnou kontrolu procesu, 

která je založena na matematicko-statistickém vyhodnocení kvality produktů“. Hlavním 

nástrojem statistické regulace jsou regulační diagramy (RD). RD vytvořil W.Shewhart 

v první polovině 20. let dvacátého století. Postupem času se RD ukázaly jako velice 

efektivní nástroj pro identifikaci nežádoucích nenáhodných příčin variability ve 

sledovaném procesu. RD byly vytvořeny jak pro měřitelné znaky kvality, tak pro atributy. 

Obr. 28 ukazuje rozhodovací schéma pro výběr vhodného RD.   

Mezi základní druhy Shewhartových RD pro měřitelné znaky se řadí tyto dvojice 

diagramů:[10] 

          - RD pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí, 

        - RD pro výběrový průměr a rozpětí, 

        – RD pro výběrový medián a rozpětí, 
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        - RD pro výběrový průměr a směrodatnou odchylku. 

 Mezi základní druhy Shewhartových RD pro atributy (neměřitelné znaky jakosti) se 

řadí: 

   - RD pro podíl neshodných jednotek v podskupině, 

    - RD pro počest neshodných jednotek v podskupině, 

   - RD pro počet neshod v podskupině, 

   - RD pro průměrný počet neshod na jednotku v podskupině. 

 

Obr. 28 Rozhodovací schéma pro výběr vhodného Shewhartova RD [7] 

 RD si můžeme představit jako bodový graf, do kterého na osu vyznačujeme 3 

základní přímky, a to, střední přímka (Central Line (CL)), horní regulační mez (Upper 

Control Limit (UCL)), dolní regulační mez (Lower Control Limit (LCL)). UCL a LCL leží 

ve vzdálenosti    od střední přímky. Na osu x zapisujeme jednotlivé podskupiny, a na osu  

y se zaznamenávají hodnoty vypočtených charakteristik včetně. Na obr. 29 jsou 

znázorněny klasickou grafickou podobu RD   .[18] 
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 O procesu lze hovořit jako o stabilním („in control“), nebo o nestabilním („out of 

control“) v souvislosti s polohou vypočtené charakteristiky zaznačené do RD. [18] 

 V praxi se objevuje mnoho případů, kdy vypočtené hodnoty LCL a UCL nejsou 

přesné. To může být způsobeno např. nepřesností měřícího systému, což může být 

zapříčiněno špatným odečtením, zápisem hodnot, dlouhou dobou mezi kalibracemi 

měřících zařízení, nebo měnícími se přírodními podmínkami (vzdušný tlak, teplota). Tyto 

nepřesnosti mohou být vhodně identifikovány a řešeny pomocí fuzzy logiky. Numerické 

hodnoty UCL a LCL  mohou být poměrně lehce převedeny do fuzzy regulačních mezí 

pomocí funkce příslušnosti. Pokud se střední hodnota sledované proměnné přiblíží těsně 

k regulační mezi a využívaný měřící systém není dosti citlivý, rozhodování o statistické 

stabilitě procesu se značně komplikuje. Využití fuzzy regulačních mezí nám může 

poskytnout přesnější a flexibilnější závěry. [18] 

 RD byly navrženy mimo jiné pro snazší regulaci polohy hodnoty sledovaného 

znaku kvality procesu. Jak již bylo výše naznačeno, existují dva základní druhy RD, pro 

měřitelné znaky kvality a pro atributy. Teorie fuzzy množin se může zdát být vhodnější pro 

atributy, protože jednotlivé atributivní znaky lze označovat jazykovými proměnnými jako 

např. „velmi dobrý“, „špatný“, nebo „nevyhovující“ atd. Ale jak již bylo výše zmíněno, je 

aplikovatelná také i na měřitelné znaky a právě tato oblast bude v dalších kapitolách více 

představena. [18] 

 V nedávné historii bylo publikováno několik studií, které propojují zdánlivě 

vzdálené oblasti jako je fuzzy logika a statistická regulace regulace. Např. Watanabe a 

Imaizumi [19] představili metodu testování fuzzy hypotéz pro náhodná data, nebo Romer a 

Kandel [20] se zabývali dopadem vágních dat na testování statistických hypotéz. Většina 

Obr. 29 Příklad RD  
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studií, které propojují tyto dvě oblasti, vychází z předpokladu normality a tudíž spojitosti 

sledované náhodné proměnné. V praxi se obvykle předpokládá pravdivost a jednoznačnost 

způsobu měření a zaznamenaných hodnot do RD. Ale celý proces získávání dat pro RD je 

obklopen různými vlivy způsobující možnou nepřesnost. Jak bylo výše zmíněno, tyto vlivy 

potom mohou vytvářet určitou vágnost při měření. Potom jazykové proměnné jako 

„vzdálenost mezi 5,5 a 6,1“ nebo „vzdálenost přibližně rovna 5,8“ může být použita pro 

určitou hodnotu náhodné proměnné. V takovém případě ani deterministický ani 

pravděpodobnostní model nepopisuje sledovaný systém vhodně. Teorie fuzzy množin nám 

poskytuje užitečnou metodologii pro zpracování takových nepřesných dat. Převedení 

spojité náhodné proměnné    do trojúhelníkových fuzzy čísel, viz obr. 30, se zdá být jako 

vhodná metoda k analýze a ohodnocení stavu, ve kterém se proces nachází. [18] 

 Takto představenou aplikaci lze obecně shrnout do 5 kroků: 

1. Přepokládají se určité nepřesnosti nebo vágnost v povaze procesu dané například 

nedostatečně přesným měřícím systémem, nebo ovlivnitelností environmentálními 

podmínkami. Sesbírají se data z procesu. Tato data se pak vyjádří pomocí fuzzy 

trojúhelníkových čísel. 

2. Dále je nutné vybudovat teoretickou strukturu představenou v kapitolách pomocí 

využití konvenčních RD a fuzzy logiky. 

3. Formuluje se fuzzy RD  pomocí aplikace -řezů. 

4. Odvodí se -hladinu fuzzy průměrného rozpětí (midrange) pro fuzzy RD  

založeného na -řezech, nedefinovaného v kroku 3. 

5. Nastaví se podmínky pro hodnocení procesu pomocí -hladiny fuzzy průměrného 

rozpětí (midrange), pro nadefinovaný fuzzy RD. [18] 

3.7.1  Fuzzy transformační technika využitá ke konstrukci regulačního diagramu pro 

měřitelné znaky 

 Existují čtyři základní techniky fuzzyfikace, které jsou podobné počítání klasických 

statistických charakteristik:  -hladina fuzzy midrange (střední, průměrné rozpětí), fuzzy 

medián, fuzzy průměr a fuzzy modus. Jako vhodnou transformaci pro tento případ je 

vhodné zvolit metodu  -level fuzzy midrange, která bude pro demonstraci aplikovaná na 

RD      

 -hladinu fuzzy průměrného rozpětí, v literatuře [18] značené    
  si lze představit jako 

střed mezi body ležícími na obou koncích množiny „oříznuté“ hladinou  .  -hladinový řez 



 

 

63 

 

se značí   , jenž je množina zahrnující veškeré prvky množiny, jejihž stupeň příslušnosti 

se vyšší nebo roven . Pokud jsou body      a     konečnými body   , pak 

   
   

            (3.9) 

 Ve speciálním případě, kdy   – hladina bude právě    , pak se bude   – hladina 

fuzzy střední hodnota (midrange) j-tého výběru počítat dle vztahu, 

     
   

                          

 
        

(3.10) 

 

Obr. 29 Trojúhelníkové číslo s vyznačenými významnými body [9] 

3.7.2 Fuzzy regulační diagram 

 Pro představení tohoto přístupu implikace fuzzy logiky do RD pro měřitelné znaky 

byl zvolen RD   , ostatní diagramy se potom sestavují analogicky. 

 V tradičním přístupu se používá digram pro regulaci střední hodnoty sledovaného 

znaku kvality diagram    a pro analýzu variability naměřených hodnot uvnitř podskupin 

využíváme diagram  , popř. lze použít diagram typu  , a to v případě, že velikost 

kontrolované podskupiny (   bude 11 a více jednotek. 

 Při konstrukci dvojice RD pro měřitelné znaky      se postupuje tak, že se 

zpravidla zkonstruuje jako první RD druhý z dvojice, tedy RD  , a na základě jeho 

analýzy se přikračuje ke konstrukci RD   . Vzorce a koeficienty využívané pro konstrukci 

Shewhartových regulačních diagramů jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 8258, a jsou 

definovány následovně: 

RD   

          (3.10) 

              

        , 

(3.11) 

(3.12) 
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kde,  

    průměr vypočítaný z výběrových rozpětí pro každou podskupinu    , 

       součinitele pro výpočet regulačních mezí pro RD (R), zavislé na velikosti výběru 

 . 

 

RD    

             (3.11) 

       
 

 
    

 

 

  

             

(3.14) 

 

(3.15) 

 

kde, 

    průměr vypočítaný z výběrových průměrů pro každou podskupinu    , 

     výběrový průměr v j-tém výběru, 

    součinitel pro výpočet regulačních mezí pro       , zavislí na velikosti výběru  . 

 V případě aplikace fuzzy logiky do regulačního diagramu pro měřitelné znaky je 

vhodné chápat každý výběr nebo podskupinu, jako trojúhelníkové fuzzy číslo (a,b,c), viz 

obr. 30, 31.  Trojúhelníková čísla jsou reprezentována množinou            pro každou 

fuzzy hodnotu (observation). Střední přímku    si lze představit jako aritmetický průměr 

fuzzy výběru (sample), který se v literatuře [18] značí (            , kde             

nazýváme obecné průměry (general means), které se počítají dle následujících vztahů: 

     
     

 
   

 
                                  

 

(3.16) 

     
     

 
   

 
                           (3.17) 

 

                   
     

 
   

 
 
     

 
   

 
 
     

 
   

 
    (3.18) 

kde, 

  … fuzzy velikost výběru (sample),  

  … počet fuzzy výběrů, 

    …střední přímka pro fuzzy RD(   ). 
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3.7.3 Konstrukce fuzzy regulačního diagramu založená na -řezech 

 Jak bylo výše zmíněno, ke konstrukci fuzzy RD     jsou zapotřebí vypočítat hodnoty 

CL, LCL, UCL. 

Ty se vypočítají dle následujících vztahů: [18] 

                                      (3.19) 

                                                    
      

      
   (3.20) 

                                                    
      

      
   (3.21) 

 Hodnoty               jsou aritmetické průměry nejméně pravděpodobné hodnoty, 

nejvíce pravděpodobné hodnoty a největší hodnoty.             se počítají následovně 

(viz obr 31.): [18] 

            
        

              
        

             
        

  (3.22) 

              . 

Potom 

    
    

 
     

    

 
     

    

 
  (3.23) 

 

 Dále je vhodné aplikovat -řezy do fuzzy RD     založené na vzdálenostech; -řezy 

můžeme chápat jako množiny mající stupeň příslušnosti větší nebo roven zadanému stupni 

a na základě toho se budou hodnoty    
       

  počítat: [18] 

   
                   (3.24) 

    
                   (3.25) 

 

Potom se budou aplikovat -řezy do výpočtů CL, LCL, UCL následovně: 

     
      

     
     

        
      

      
    (3.26) 

    
  
       

     
     

         
     

     
        

 
       

       
    (3.27) 

    
  
       

     
     

         
     

     
        

 
      

 
       

    (3.28) 

kde, 

   
                   (3.29) 

   
                   (3.30) 
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 Dále je nutno nadefinovat regulační meze vycházející z transformace pomocí -

hladiny středního rozpětí. Pomocí těchto mezí pak vyhodnocujeme, zda je regulovaný 

proces stabilní či nikoliv. Meze využívající tuto transformaci, viz obr. 31, vypočítáme dle 

následujících vztahů: [18] 

       
        

       
       

         
 

 
  (3.31) 

        
         

     
   
     

 

 
   

(3.32) 

        
         

     
   
     

 

 
   

(3.33) 

 

 

Obr. 31 fuzzy RD založený na -řezech [18] 

 Potom se podle definice nastaví -hladinu fuzzy průměrného rozpětí (midrange) 

pro j-tý výběr v RD dle následujícího vztahu: 

           
  

                                      

 
 (3.34) 

 Na základě vztahu (3.34) se potom definuje momentální stav procesu pro každý 

výběr následovně:[18] 
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4  PŘEDPOKLADY PRO VYUŽITÍ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE 

 V MANAGEMENTU KVALITY 

 V této kapitole budou pomocí obecných tezí zformulovány předpoklady pro využití 

metod UI v rámci metod využívaných v QM. Dále zde bude naznačeno, ve kterých 

situacích je možné a vhodné použít k řešení problému různé metody umělé inteligence. 

I. Vstupní hodnoty jsou kvantifikovatelné. 

II. Existuje minimálně jedno řešení problému. 

III. Existuje rozhodovací algoritmus, podle kterého se docílí optimálního řešení. 

IV. Řešená problematika vyžaduje specifickou teoretickou přípravu. 

V. Je nutná přítomnost experta pro nalezení optimálního řešení. 

 Pokud se tyto teze převedou do otázek a při posuzování vzniklé situace se na tyto 

otázky odpoví kladně, je nasnadě uvažovat o využití takových metod. Samozřejmě 

implementace systémů UI může být pro podniky komplikovaná. Jenom pro vývoj a 

implementaci takových aplikací je nutné, aby organizace zaměstnávaly odborníky z oblastí 

jako informatika, marketing, kvalita nebo strojní inženýrství. Dále je pro implementaci 

metod UI do praxe nutné, aby podniky měly vybudovanou vhodnou infrastrukturu, která 

by využití chytrých softwarů podporovala. Navzdory vyjmenovaným „nevýhodám“, 

výsledný efekt využití takových systémů může podnikům přinést významný užitek měřený 

např. úsporou nákladů, vyšším ziskem, zkrácením doby trvání procesů nebo modernizací 

používaných technologií. Pro aplikaci metod umělé inteligence do QM by měl platit 

individuální přístup. V každém případě by měly organizace před začátkem projektu 

implementace důkladně analyzovat dopady využití takových technologií. 

 

Tab. 7 Přehled možného využití UI v různých metodách QM 

 

Neuronové sítě Fuzzy logika Expertní systémy 

QDF x x x  

FMEA x x X 

SPC x x X 

SEBEHODNOCENÍ   x x  

  



 

 

68 

 

5 VYUŽITÍ FUZZY LOGIKY PŘI IDENTIFIKACI NENÁHODNÝCH 

SESKUPENÍ V REGULAČNÍCH DIAGRAMECH                                                  

 Praktická část této práce se bude zabývat specifickým případem využití fuzzy 

logiky při statistické regulaci procesu. Konkrétně pak zde bude popsáno, jakým způsobem 

lze prakticky použít FL při identifikaci nenáhodných seskupení objevujících se 

v regulačních diagramech.  

 Základním nástrojem SPC je regulační diagram (RD) (Control Chart). Tento 

grafický nástroj je široce využíván při analýze statistické stability procesu. Využívá 

statistické signály ke zjištění působení nežádoucích vymezitelných, někdy zvaných 

nenáhodných, příčin variability na proces. 

 Tato kombinace FL a SPC bude realizovaná s využitím Shewhartových RD pro 

měřitelné znaky, konkrétně na dvojici RD pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí. 

Tyto RD  se skládají ze střední přímky (Central Line) a dolní a horní regulační meze (LCL, 

UCL).  Podmínkou pro využití této dvojice RD, že data, ze kterých se tyto RD konstruují, 

pocházejí z normálního rozdělení a zároveň jsou nezávislá. Střední přímka představuje 

střední hodnotu dané charakteristiky a regulační meze vymezují pásmo ±3 (směrodatné 

odchylky) kolem střední přímky. Body zapsané do diagramu představují vypočtené 

hodnoty charakteristik z podskupin, které jsou vybrané dle určitých pravidel z produktů 

sledovaného procesu. Jestliže se body zapsané do RD pohybují uvnitř pole vymezeného 

horní a dolní regulační mezí a náhodně oscilují kolem střední přímky, lze s vysokou 

pravděpodobností, že na proces nepůsobí žádná příčina způsobující nenáhodnou 

variabilitu.  

  Kromě nenáhodných příčin variability, projevujících se body mimo regulační meze, 

můžeme v procesu identifikovat nenáhodné příčiny variability procesu projevující se 

pomocí nenáhodných seskupení bodů zaznamenaných v RD v řadě za sebou. Myšlenka 

využít UI při vyhodnocování takových situací by mohla detekci nenáhodných seskupení a 

jejich příčin výrazně usnadnit. Existují zde určité nepřesnosti, nejasnosti spojené s 

problematikou rozpoznáváním nenáhodných seskupení. Pokud jsou dané nejasnosti 

kvantifikovatelné a zároveň je znám rozsah jednotlivých nenáhodných seskupení, může to 

velmi usnadnit identifikaci a následné rozhodování o dalším postupu. Všechny tyto 

předpoklady logicky podporují myšlenku využít např. fuzzy logiku jako nástroje pro 

podporu rozhodování. Pro všechna identifikovaná nenáhodná seskupení budou vyvinuty 

fuzzy testy ve formě fuzzy pravidel, které jednoznačně určí jejich přítomnost v datech 
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zapsaných do RD. Proto se využívá funkce příslušnosti, která je vypočtena pro každou 

hodnotu zaznamenanou do RD, včetně předchozích naměřených hodnot v závislosti na 

počtu bodů v definovaném nenáhodném seskupení. Takový přístup přináší lepší výsledky 

v interpretaci dat a tím zrychluje zásah do procesu, pokud se dostane do statisticky 

nestabilního stavu. 

5.1      Nenáhodné seskupení bodů v regulačním diagramu a jejich příčiny 

 Pokud je sledovaný proces pod kontrolou, body zapsané v Shewhartově RD pro 

měřitelné znaky by se měly zobrazovat náhodně kolem střední přímky v poli vymezeném 

horní a dolní regulační mezí a jejich chování by se dalo popsat pomocí normálního 

rozdělení. Pokud se proces dostane mimo kontrolu, chování bodů uvnitř RD přestane být 

náhodné a body v regulačním diagramu se projeví jako specifický nenáhodný signál. Tyto 

nenáhodné signály nebo seskupení mohou být odhaleny pomocí vyškoleného experta nebo 

pomocí sady pravidel vycházejících z principů pravděpodobnosti jevů. 

 Nenáhodná seskupení bodů v RD jsou určitým způsobem historicky definovaná. 

Jejich definice vychází z výpočtu pravděpodobnosti, se kterou se konkrétní seskupení 

v RD mohou vyskytnout. Samotný výpočet potom vychází z předpokladu normality 

analyzovaných dat. Odhalení takových vzorců chování v procesu bývá obvykle spojeno 

s působením nenáhodných příčin variability na sledovaný proces. Mezi v literatuře 

nejčastěji zmiňované nenáhodné seskupení bodů patří situace, kdy v RD identifikujeme: 

 

a) Bod mimo regulační mez (Out of Control Limits) (BMM) – jeden nebo více bodů se 

nachází za 3 mezí.  

b) Výstraha 1 (Freak 1) (V2) – 2 ze 3 po sobě následujících bodů zaznamenaných v 

RD se nacházejí v prostoru za 2 na jedné straně střední přímky. 

c) Výstraha 2 (Freak 2) (V1) - 4 z 5 po sobě následující bodů zaznamenaných v RD se 

nacházejí v prostoru za 1 mezí na jedné straně střední přímky.  

d) Přeběh (Run) (R) - sedm po sobě následující bodů v RD se vyskytuje na jedné 

straně střední přímky. 

e) Trend (T) – šest po sobě následujících bodů zaznamenaných v RD má rostoucí 

nebo klesající tendenci.  

f) Cyklus (Cycle) (C) – repetitivní vzorec chování dat, který se opakovaně projevuje v 

RD za předem neurčenou časovou jednotku. 
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g) Nestabilita (Instabilitiy) (I) – nevyrovnané seskupení po sobě zanamených dat v 

RD, pro které je charakteristická oscilace kolem střední přímky. 

h) Stratifikace (Stratification) (S) – patnáct nebo více po sobě zaznamenaných bodů 

v RD spadá do intervalu 1 od centrální přímky.[7,21] 

 

 

Obr. 32 Grafické zobrazení vybraných nenáhodných seskupení v RD 

 Obecně každé nenáhodné seskupení může být zapříčiněno různým souborem příčin 

způsobujícím nenáhodnou variabilitu procesu. Seskupení a, b, c, d, viz obr. 32, jsou známá 

jako „Western-Electric pravidla“ nazvaná podle společnosti, která je definovala ve 

své knize Statistical control quality handbook [22] už v roce 1956. Ostatní seskupení a 

jejich důvody jsou popsány autory např. v Montgomerym [23]. Pro tuto práci byla zvolena 

pravidla Bod mimo meze, Výstraha 1, Trend, protože právě pro tato nenáhodná seskupení 

byla získána data z procesu výroby gumových hadic použitých v literatuře [24]. Dále je 

vhodné zmínit, že seskupení jako Cyklus nebo Nestabilita nemají v literatuře obecně 

stanovenou definici, a proto se také hůře modelují a odhadují. Na základě tohoto faktu lze 

logicky vyvodit, že se také mohou hůře identifikovat jejich příčiny.  

 Vztah mezi nenáhodným seskupením bodů v RD a jejich příčinami se dá vyjádřit 

pomocí obecné kategorizace vymezitelných příčin nenáhodné variability, založených na 

jejich vlivu projevujících se změnou střední hodnoty procesu. 

V literatuře [7, 21, 22, 24] se do obecných kategorií vymezitelných příčin zahrnují:  

 Izolovaná událost (Isolated incident) – projevuje se bodem mimo regulační meze. 

Takový incident má většinou jednorázový, často drastický, dopad na proces. Může 

být způsoben: 

a) chybou v měření nebo záznamu; 



 

 

71 

 

b) špatným vynesením do grafu; 

c) poškozením při manipulaci;  

d) novým nebo defektním vstupním materiálem;  

e) zbytečným signálem (Falsem Alarm). 

 Posunutí střední hodnoty (Shift causes)- se v regulačním diagramu projevuje 

posunem střední hodnoty od vypočtené. Nejčastěji ho lze odhalit pomocí 

nenáhodných seskupení bodů, konkrétně pomocí V1,V2 a T. Posunutí střední 

hodnoty může být způsobeno situací, kdy určitá událost ovlivnila několik produktů, 

které ovlivnily hodnoty vypočtených charakteristik a projevily se posunutím střední 

hodnoty procesu. V praxi mohou takovými příčinami být:  

a) poškození nástroje;  

b) změna vstupního materiálu;  

c) změna kontrolního mechanismu;  

d) změna nastavení strojů a nástrojů;  

e) zaučování nového dělníka. 

 Graduální příčiny (Grafual causes) - mají tendenci měnit střední hodnotu procesu 

v čase. Podle charakteru příčiny se takové příčiny mohou v RD projevit pomocí 

rostoucích nebo klesajících trendů, ale i jiných nenáhodných seskupení bodů v RD. 

Takové příčiny mohou být v praxi způsobeny: 

a) postupným (dlouhodobým) zaváděním nového vstupního materiálu; 

b) zhoršováním upínacích a kotvících systémů;  

c) únavou operátora; 

d) opotřebováváním stroje a nástroje; 

e) opotřebováním měřících problémů; 

f) změnami environmentálního charakteru. [7,15,19] 

 Kategorizace možných vymezitelných příčin do skupin umožňuje rychlejší 

identifikaci konkrétní kořenové příčiny, která se v RD projevila pomocí určitého druhu 

nenáhodného seskupení bodů. Rychlejší identifikace kořenové příčiny vede ke snížení 

celkového času, úsilí a nákladů vynaložených na kontrolu ostatních možných příčin. Právě 

nejasnosti nebo určitá vágnost v souvislosti mezi nenáhodným seskupením bodů v RD 

v procesu otevírá prostor pro využití fuzzy logiky. 
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5.2 Budování fuzzy inferenčního systému 

 Využití fuzzy logiky v SPC umožňuje sledovat a vyhodnocovat chování a tendence 

uvnitř procesu tak, aby bylo možno proces jednoznačně označit za stabilní. Proces 

označený za nestabilní je potom signálem pro operátora, inženýra nebo automatický 

kontrolní systém, že na proces působí vymezitelná příčina a že je nutný zásah do procesu.

 Fuzzy inferenční proces lze chápat jako proces, při kterém se daným vstupům 

přiřazuje výstup s použitím fuzzy logiky. Obecně se skládá z 3 kroků: 

a) Fuzzyfikace – převedení aktuálních vstupů na míry (stupně) pravdivosti. 

b) Inference – zpracování množiny pravidel. Určení míry pravdivosti předpokladu 

(části „JESTLIŽE“) a určení funkce příslušnosti výstupu (části „PAK“) 

c) Deffuzyfikace – výpočet numerické hodnoty výstupu vážením výsledných funkcí 

příslušnosti jednotlivých pravidel. 

Tento klasický postup práce s fuzzy inferenčím procesem je použit v literatuře [26], 

která se také týká rozpoznávání nenáhodných seskupení v RD. V tomto přístupu 

prezentovaném v [26] bylo použito 6 fuzzy množin pokrývající interval   kolem střední 

přímky. To může pro popisovaný systém představovat problém, protože vnější fuzzy 

množiny nemusí být nastaveny dostatečně široké. Pro každé nenáhodné seskupení bodů 

v RD byla navrhnuta množina pravidel, představující možné kombinace postavení bodů 

zapsaných v RD v rozsahu konkrétního nenáhodného seskupení. Každé z těchto pravidel 

bylo pak zvlášť vyhodnoceno expertem. Tento přístup se jeví jako zdlouhavý a neefektivní, 

protože počet fuzzy pravidel, které je nutné expertně vyhodnotit, roste exponenciálně 

s počtem bodů v nenáhodném seskupení. Například pro vyhodnocení nenáhodné seskupení 

V2 bylo v tomto případě nutné vyvinout a expertně vyhodnotit    fuzzy pravidel, což se 

jeví jako velmi obtížné a náročné.  

 Na rozdíl od přístupu prezentovaného v literatuře [26] bylo v níže představeném 

případě aplikace fuzzy logiky do SPC navrženo celkem 9 fuzzy množin, které pokrývají 

interval širší než  , protože může nastat situace, kdy zapsaný bod do RD bude od střední 

přímky vzdálen více než  . Pro každé zkoumané nenáhodné seskupení bylo navrženo 

jedno fuzzy pravidlo, kromě trendu, pro který byly vyvinuty pravidla dvě, protože trend 

může být rostoucí nebo klesající, viz obr. 32. Dále v navrhovaném přístupu nebude využit 

třetí krok fuzzy inferenčního procesu, tedy defuzzyfikace, protože pro správnou funkci 

navrhovaného vyhodnocovacího algoritmu postačí pouze nalezení fuzzy množiny, do které 
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vypočtená charakteristika zaznamenaná do RD spadá, popř. zjištění míry příslušnosti do 

konkrétní fuzzy množiny.  

5.3 Fuzzyfikace vstupní proměnné a fuzzy množiny  

 Vstupní proměnnou do vyhodnocovacího procesu s využitím fuzzy logiky bude 

vypočtená hodnota charakteristiky, jež se zapisuje do RD. Fuzzy množiny jednotlivých 

vstupních veličin bývají také nazývány primárními fuzzy množinami. Pokrytí univerza jim 

odpovídajícími funkcemi příslušnosti musí být takové, aby:  

 jejich sjednocení pokrývalo celý tento normalizovaný interval beze zbytku, 

 pro žádnou hodnotu vstupní veličiny nenabývaly funkce příslušnosti pouze 

nulových hodnot. [25] 

Znamená to, že pro každý bod zaznamenaný do RD bude mít alespoň jedna z nich 

hodnotu   . Tato vlastnost se označuje jako   - pokrytí. Důsledkem je, že dvě sousedící 

funkce se protnou (v extrémním případě) v hodnotě  = . Pokud jsou totiž nastaveny tímto 

způsobem, lze  zaručit fakt, že vždy existuje dominantní pravidlo. Obecně se doporučuje  

volit alespoň 0.5. [25] 

Stanovení počtu fuzzy množin je komplexní problém, na který neexistuje zcela 

jednoznačná odpověď. Obecné doporučení zní, aby jich byl lichý počet. Je to zřejmě proto, 

že jako prostřední množina se volí Nula (N nebo 0) a ta je pouze jedna, zatímco ostatní 

množiny umístěné na kladné ose mají zpravidla své protějšky na ose záporné. [25]  

V tomto případě, kdy je nutné pokrýt interval mezi horní a dolní regulační mezí, 

bylo nadefinováno devět fuzzy množin 0; 1; 2; 3; 4 viz obr. 33 s přesahem      . 

Jejich názvy, lingvistické proměnné, korespondují s oblastmi A, B, C zobrazené v obr. 32. 

Devět fuzzy množin pokrývá horizontální pozici univerza diskurzu. Data obvykle nabývají 

hodnot z intervalu        kolem střední hodnoty procesu. Může ovšem nastat situace, 

kdy vypočtená charakteristika může spadat za hranice  , proto je vhodné nastavovat 

krajní množiny širší než jednu směrodatnou odchylku. O kolik by měly být krajní množiny 

širší, určí procesní expert, který šířku nastaví v závislosti na charakteru a variabilitě 

procesu. Lingvistické proměnné      jsou analogicky k jednotlivým oblastem v RD, tedy 

                               . 
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Obr. 33 Fuzzy množiny a lingvistické proměnné 

Pro volbu tvarů funkcí příslušnosti existují dva základní postupy: 

 výběr apriori - nejsnadnější a nejčastěji používaný, kdy se expert řídí především citem 

a zkušeností, 

 exprtní přístip – vychází se z naměřených dat a na jejich základě se odhadují tvary 

funkcí příslušnosti. [25] 

Pokud to situace umožňuje, snažíme se je volit co nejjednodušší, nejlépe složené z 

lineárních úseků. Pro tento případ byly zvoleny následující tvary funkcí: trojúhelníková ( -

funkce),    funkce a   funkce. Pro každý ze zvolených tvarů funkce příslušnosti jsou 

stanoveny způsoby výpočtu, popř. stanovení hodnoty míry příslušnosti vypočtené 

charakteristiky do fuzzy množiny ((x)) následujícím způsobem [25]: 

   funkce (x, , )  

   1  pro x   

           =  (-x)/(-) pro   x   

   0   pro x   

 

Trojúhelníková funkce -   - (x, , , ) 

 

   0  pro x   

(x) pro   =  (x-)/(-) pro   x  

  (-x)/(-) pro   x   

   0  pro x >  

  funkce (x, , ) 

 

   0  pro x   

           = (x-)/(-) pro   x   

1   pro x  
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5.4    Algoritmizace vyhodnocovacích postupů 

 V tomto oddíle bude blíže popsán průběh vyhodnocení přítomnosti nenáhodného 

seskupení v datech zapsaných do RD. Při vývoji jakéhokoliv nového postupu, softwaru 

nebo obecně systému, se doporučuje využít vývojového diagramu. Ten jasně a 

srozumitelně popíše způsob fungování navrhovaného systému. V následujících kapitolách 

bude právě pomocí vývojových diagramů popsán průběh vyhodnocení přítomnosti 

zvolených nenáhodných seskupení, konkrétně Bod mimo mez (BMM), Výstraha 1 (V1), 

Trend (T). 

5.4.1 Vyhodnocení přítomnosti Bodu mimo regulační mez v datech 

 Tato část bude věnovaná způsobu, jakým bude navrhovaný software vyhodnocovat 

přítomnost bodu mimo regulační meze v datech. Pro popis tohoto procesu byl vytvořen 

vývojový digram, viz obr. 34, ve kterém je patrná posloupnost jednotlivých kroků. 

 

Obr. 34 Vývojový digram procesu vyhodnocení BMM 
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 Nejprve se načte sledovaná charakteristika, která je závislá na tom, jaký RD se 

vyhodnocuje. Tato charakteristika se bude postupně načítat do vyhodnocovacího procesu. 

Jejich počet je ve vývojovém diagramu značen k. Toto označení bylo použito z toho 

důvodu, protože index k se při konstrukci Shewhartových RD využívá pro označení počtu 

logických podskupin, který odpovídá počtu vypočtených charakteristik. Následujícím 

krokem je fuzzyfikace vstupní proměnné, tedy sledované charakteristiky. V tomto kroku se 

daná charakteristika přiřadí do předem namodelované fuzzy množiny a vypočte se míra 

příslušnosti do konkrétní fuzzy množiny podle logiky uvedené v kapitole 5.3. Následně se 

zjišťuje pomocí fuzzy IF-THEN pravidel, zda daná charakteristika náleží do jedné z fuzzy 

množin [-4;4]. Pokud ne, potom se celý cyklus opakuje, dokud se nenačte poslední 

hodnota.   

5.4.2 Vyhodnocení přítomnosti Výstrahy 1 v datech 

 Tato část bude věnovaná způsobu, jak bude navrhovaný software vyhodnocovat 

přítomnost „Výstrahy 1“. Pro popis tohoto procesu byl vytvořen vývojový digram, viz obr. 

35, ve kterém je patrná posloupnost jednotlivých kroků. 

 Nejprve se načte sledovaná charakteristika, která je závislá na tom, jaký RD se 

vyhodnocuje. Tato charakteristika se bude postupně načítat do vyhodnocovacího procesu. 

Jejich počet je ve vývojovém diagramu značen k. Následujícím krokem je fuzzyfikace 

vstupní proměnné, tedy sledované charakteristiky. V tomto kroku daná se charakteristika 

přiřadí do předem namodelované fuzzy množiny FM(i) a tím se vypočte míra příslušnosti 

do konkrétní fuzzy množiny podle logiky zmíněné v kapitole 5.3. Následně se zjišťuje 

pomocí fuzzy IF-THEN pravidel, zda daná charakteristika náleží do fuzzy množin [-3;3]. 

Dále je nutné vytvořit novou proměnnou ve vývojovém diagramu označenou  . Tato 

proměnná bude nabývat buď 1 nebo 0 v závislosti na tom, zda bude daná charakteristika 

přiřazena do 3 nadefinované fuzzy množiny. Pokud proces fuzzyfikace vstupní 

proměnnou do dané množiny nepřiřadí a do proměnné   se načte 0, celý proces 

vyhodnocení následující vstupní proměnné se opakuje. Pokud proces fuzzyfikace vstupní 

proměnnou do dané množiny naopak přiřadí a do proměnné   se načte hodnota 1, pak je 

proveden součet tří po sobě jdoucích hodnot, proměnných  , pro jednotlivé vstupní 

proměnné, které se ukládají do proměnné  . Pokud bude výsledný součet větší nebo roven 

dvěma, lze tvrdit, že se v datech vyskytuje nenáhodné seskupení V1. Pokud bude výsledný 

součet nižší, potom se celý proces opakuje, dokud se nenačte poslední hodnota. 
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Obr. 35 Vývojový digram procesu vyhodnocení V1 
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5.4.3 Vyhodnocení přítomnosti trendu v datech 

 Tato část bude věnovaná způsobu, jak bude navrhovaný software vyhodnocovat 

přítomnost trendu ve vyhodnocovaných datech. Pro popis tohoto procesu byl vytvořen 

vývojový digram, viz obr. 36, ve kterém je patrná posloupnost jednotlivých kroků. 

 Nejprve se načte sledovaná charakteristika, která je závislá na tom, jaký RD se 

vyhodnocuje. Tato charakteristika se bude postupně načítat do vyhodnocovacího procesu, 

dokud se nenačte poslední hodnota. Jejich počet je ve vývojovém diagramu značen k. 

Následujícím krokem je fuzzyfikace vstupní proměnné, tedy sledované charakteristiky. 

V tomto kroku daná charakteristika přiřadí do předem namodelované fuzzy množiny, ve 

vývojovém diagramu v obr. 36, označené FM(i) a vypočte se míra příslušnosti MP(i) ke 

konkrétní fuzzy množiny podle logiky zmíněné v kapitole 5.3. Tyto vypočtené hodnoty 

pak prochází dvěma fuzzy pravidly, pomocí kterých lze vyhodnotit přítomnost 

narůstajícího či klesajícího trendu v datech. Fuzzy pravidlo pro rostoucí trend je ve 

vývojovém diagramu označeno zkratkou FP1 a fuzzy pravidlo pro klesající trend je ve 

vývojovém diagramu označena zkratkou FP2.  

 Pro narůstající trend má fuzzy pravidlo FP1 následující tvar: 

 
Tab. 8 Fuzzy pravidlo pro narůstající Trend 

                                                           

                                                              

                                                              

                                                              

                                                           

              
 

 Pro klesající trend má fuzzy pravidlo FP2 následující tvar: 

 
Tab. 9 Fuzzy pravidla pro klesající Trend 
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Obr. 36 Vývojový digram procesu vyhodnocení T 
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5.5    Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datech 

 Jako vstupní proměnné do navrhovaného softwaru byly využity dvě skupiny dat 

z literatury [24], konkrétně z procesu výroby průmyslových hadic.  Dle rozhodovacího 

schématu, viz obr. 28, byla pro vyhodnocení dat zvolena dvojice regulačních diagramů pro 

individuální hodnoty a klouzavá rozpětí, standardně značené         . Tato dvojice RD 

byla zvolena z toho důvodu, protože analyzovaný znak jakosti je měřitelný a zároveň 

rozsah výběru, tedy četnost logické podskupiny, je 1, tedy     a zároveň jsou v datech 

přítomny nenáhodné seskupení bodů, které jsou nutné k ověření správného nastavení 

vytvořeného softwaru. Byla provedena analýza dat, která potvrdila, že data pochází 

z normálního rozdělení a jsou nezávislá.  

5.5.1 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datovém souboru DATA1 

 V tomto oddíle budou vyhodnoceny data z tab. 10. Pro vyhodnocení souboru 

DATA1 pomocí klasických Shewhartových RD byl využit software Statgraphics Plus 

v 5.0. 

Tab. 10 Tabulka pro DATA1 

Pořadí ID DATA1      

1 6242 1,996   

2 6243 1,963 0,033 

3 6244 1,959 0,004 

4 6245 1,964 0,005 

5 6246 1,962 0,002 

6 6247 1,96 0,002 

7 6248 1,972 0,012 

8 6249 1,973 0,001 

9 6250 1,974 0,001 

10 6251 1,938 0,036 

11 6252 1,975 0,037 

12 6253 1,982 0,007 

13 6254 1,993 0,011 

14 6255 1,993 0 

 

RD     vychází z průběhu klouzavých rozpětí vypočítaných dle rovnice (5.1). 

              (5.1) 
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Dále je nutné z vypočtených charakteristik vypočítat parametry potřebné k sestrojení RD  

   , tedy           . 

Hodnota střední přímky CL se vypočítá dle rovnice 5.2. 

       
      

 

   
      

 

 

  (5.2) 

      
      

 

    
               

 

Hodnota horní regulační meze UCL se vypočítá dle rovnice 5.3. 

            
       (5.3) 

                          

kde    je součinitel pro výpočet regulační meze indexu pro     , jeho hodnotu lze najít 

v normě ČSN ISO 8258. [27] 

Hodnota dolní regulační meze LCL se vypočítá dle rovnice 5.4. 

            
     (5.4) 

                

,kde    je součinitel pro výpočet regulační meze indexu pro     , jeho hodnotu lze najít 

v normě ČSN ISO 8258. [27] 

 Pokud jsou známy hodnoty            , následně se obvykle přichází ke grafické 

konstrukci a analýze RD pro klouzavé průměry, viz obr 37.  

 

Obr. 37 RD      pro DATA1 sestrojený v programu Statgraphics Plus 5.0 

 Z obr. 37 lze vyčíst, že je zde patrná přítomnost nenáhodného seskupení V1, viz 

kapitola 5.1. Toto nenáhodné seskupení bodů je v RD na obr. 37 vyznačeno červeným 

rámečkem.  Z obr. 37 je patrné, že mezi body 9 a 11 na proces působí vymezitelná příčina 

variability. Na základě provedené expertní analýzy lze o procesu tvrdit, že se ze 

statistického hlediska nenachází ve stabilním stavu. Ve standardním případě by se měl 

proces ihned po identifikaci nenáhodného seskupení bodů zastavit. Dále by se tyto 

produkty měly separovat od ostatních a následně by se měla identifikovat a odstranit 
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příčina nenáhodného variability procesu. Nakonec se přepočítají hodnoty           , 

bez vynechaných hodnot a zkonstruuje se RD. Pokud v něm nejsou patrné známky 

přítomnosti nenáhodné variability, potom lze přikročit ke konstrukci diagramu pro 

individuální hodnoty   . 

 Pro konstrukci RD    je nutné vypočítat parametry potřebné k sestrojení, tedy 

          . 

Hodnota střední přímky CL se vypočítá dle rovnice 5.5. 

        
 

 
   

 
 , (5.5) 

        
 

  
                

 

 Pro výpočet hodnoty         je nutné znát hodnotu indexu   , který se vypočítá 

dle rovnice 5.6. 

       , (5.6) 

   
 

     
         

 

kde    je součinitel pro centrální přímku hodnota indexu při     a jeho hodnotu lze najít 

v normě ČSN ISO 8258. [27] 

Hodnota horní regulační meze UCL se vypočítá dle rovnice 5.7. 

                        (5.7) 

                                

Hodnota dolní regulační meze LCL se vypočítá dle rovnice 5.8. 

               
       (5.8) 

                                

 Pokud jsou známy hodnoty           , pak se obvykle přichází ke grafické 

konstrukci a analýze RD pro individuální hodnoty, viz obr 38.   

 

Obr. 38 RD    pro DATA1 sestrojený v programu Statgraphics Plus 5.0 



 

 

83 

 

 Z obr. 38 lze vyčíst přítomnost nenáhodného seskupení BMM a V1 v datovém 

souboru DATA1, viz kapitola 5.1, které jsou vyznačeny červeným rámečkem. Z obr. 38 

vyplývá, že v bodě 10 působí nenáhodná příčina variability projevující se bodem mimo 

regulační meze a mezi body 12 a 14 na proces působí vymezitelná příčina variability 

projevující Výstrahou 1. Na základě provedené expertní analýzy lze o procesu tvrdit, že se 

ze statistického hlediska nenachází ve stabilním stavu.  

5.5.2 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datovém souboru DATA2 

 V tomto oddíle budou vyhodnoceny data z tab. 11. Pro vyhodnocení souboru 

DATA2 pomocí klasických Shewhartových RD byl využit software Statgraphics Plus 

v 5.0. 

Tab. 11 Tabulka pro DATA2 

 

Pořadí 
 

 

DATA2 
 

 

 

Pořadí 
 

 

DATA2 
 

 

1 13,018   21 13,156 0,004 

2 13,025 0,007 22 13,151 0,005 

3 12,983 0,042 23 13,16 0,009 

4 13,059 0,076 24 13,172 0,012 

5 13,155 0,096 25 13,089 0,083 

6 13,067 0,088 26 13,086 0,003 

7 13,071 0,004 27 13,026 0,06 

8 13,073 0,002 28 13,118 0,092 

9 13,069 0,004 29 13,011 0,107 

10 13,069 0 30 13,13 0,119 

11 13,088 0,019 31 13,029 0,101 

12 13,103 0,015 32 13,167 0,138 

13 13,049 0,054 33 13,023 0,144 

14 13,073 0,024 34 13,05 0,027 

15 13,081 0,008 35 13,063 0,013 

16 13,097 0,016 36 13,107 0,044 

17 13,089 0,008 37 13,026 0,081 

18 13,114 0,025 38 12,967 0,059 

19 13,156 0,042 39 13,059 0,092 

20 13,152 0,004 
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RD     vychází z průběhu klouzavých rozpětí vypočítaných dle rovnice (5.1). 

                          

                           

 Dále je nutné z vypočtených charakteristik vypočítat parametry potřebné 

k sestrojení RD     , tedy           . 

Hodnota střední přímky CL se vypočítá dle rovnice 5.2. 

      
      

 

    
                

 

Hodnota horní regulační meze UCL se vypočítá dle rovnice 5.3. 

                            

Hodnota dolní regulační meze LCL se vypočítá dle rovnice 5.4. 

                  

 Pokud jsou známy hodnoty           , následně se obvykle přichází ke grafické 

konstrukci a analýze RD pro klouzavé průměry, viz obr 39.   

 

Obr. 39 RD     pro DATA2 sestrojený v programu Statgraphics Plus 5.0 

 Z obr. 39 lze vyčíst, že je zde patrná přítomnost nenáhodných seskupení BMM, V1, 

T, viz kapitola 5.1, v datovém souboru DATA2. Tyta seskupení jsou vyznačena červeným 

rámečkem. 

 Pro konstrukci RD    je nutné vypočítat parametry potřebné k sestrojení, tedy 

          . 

Hodnota střední přímky CL se vypočítá dle rovnice 5.5. 

        
 

  
                  

 

Hodnota horní regulační meze UCL se vypočítá dle rovnice 5.7. 

                                    

Hodnota dolní regulační meze LCL se vypočítá dle rovnice 5.8. 
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 Pokud jsou známy hodnoty           , pak se obvykle přichází ke grafické 

konstrukci a analýze RD pro individuální hodnoty, viz obr 40. 

 

Obr. 40 RD    pro DATA2 sestrojený v programu Statgraphics Plus 5.0 

5.6 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení v datech pomocí 

navrženého fuzzy softwaru 

 V této kapitole bude popsán blíže navrhovaný fuzzy software. Tento software je 

navržen tak, aby vyhodnocoval přítomnost vybraných nenáhodných seskupení bodů v 

datech na základě algoritmů popsaných v kapitolách 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3. Fuzzy software byl 

naprogramován v jazyce DELPHI s využitím softwaru Borland 6.0. Tento programovací 

software umožňuje jak zpracování algoritmu pomocí programovacího jazyka, tak i 

grafický návrh uživatelského prostředí. Uživatelské prostředí použité pro navržený 

software je zobrazeno na obr. 41. 

 

Obr. 41 Uživatelské prostředí navrhovaného softwaru 

 V levém horním rohu jsou umístěny panely Výpočet fuzzy množin a Výpočet míry 

příslušnosti. Ve středu vrchní poloviny uživatelského prostředí se nachází grafický panel, 

ve kterém se zobrazují vypočtené fuzzy množiny ze vstupních dat.  V pravém horním rohu 

se zobrazují vypočtené statistické parametry a vpravo od nich je umístěn panel Konec. V 

levém dolním rohu se nachází pole, ve kterém se zobrazují vstupní data a k nim vypočtené 
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míry příslušnosti do jednotlivých fuzzy množin. V pravém dolním rohu jsou umístěny tři 

panely, pojmenované podle vybraných nenáhodných seskupení. Ke každému panelu je 

přiřazeno pole, ve kterém se zobrazuje identifikované nenáhodné seskupení. 

Po zapnutí softwaru se nejprve klikne na panel Vypočtet fuzzy množin. V tomto kroku 

z načtených dat fuzzy software  vypočítá statistické charakteristiky a zkonstruuje fuzzy 

množiny, které se zobrazí v grafickém panelu. Jejich tvar a rozmístění odpovídá, návrhu, 

který je zobrazen na obr. 33. Následně se klikne na panel Výpočet míry příslušnosti. 

V tomto kroku se pro každou načtenou hodnotu vypočítá míra příslušnosti do každé 

z fuzzy množin. Po vypočtení míry příslušností, se přechází k samotné analýze 

nenáhodných seskupení podle navržených algoritmů. Po kliknutí na každý ze třech panelů 

představující jednotlivá nenáhodná seskupení, program vyhodnotí jejich přítomnost 

v datech. Pokud se potvrdí přítomnost nenáhodného seskupení, software vypíše do pole 

pod příslušným panelem jednotlivé body spadající do konkrétního nenáhodného seskupení. 

Po dokončení vyhodnocovacího procesu se klikne na tlačítko Konec, které software 

ukončí. 

5.6.1 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení bodů v datovém souboru   

DATA1 pomocí fuzzy softwaru 

 V této kapitole bude vyhodnocen datový soubor DATA1 pomocí navrženého fuzzy 

softwaru.  

Nejprve se vyhodnotí data, ze kterých se konstruuje RD pro klouzavé průměry, viz 

tab. 10.  Vyhodnocení dat fuzzy softwarem je zobrazeno v příloze 1. Dále je nutné brát 

v úvahu, že programovací jazyk není nastaven tak, aby umožnil vyhodnocení data od druhé 

hodnoty v pořadí, jak se standardně postupuje při konstrukci a vyhodnocování RD pro 

klouzavé průměry. Proto je zde nutné ke každé analyzované hodnotě přičíst 1.    

 Z obrázku v Příloze 1 je patrné, že se v datovém souboru DATA1 pro klouzavé 

průměry se objevuje nenáhodné seskupení BMM na 13. místě a V1 na 8., 9. a 10. místě. 

Což odpovídá situaci identifikované na obr. 37. 

 Po vyhodnocení dat pro klouzavé průměry se přechází k analýze dat, ze kterých se 

kostruuje RD pro individuální hodnoty.  

 Z obrázku v Příloze 2 je patrné, že se v datovém souboru DATA1 pro individuální 

hodnoty objevuje BMM na 10. místě a V1 byla identifikována pro data na 12., 13. a 14. 

místě. 
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5.6.2 Vyhodnocení přítomnosti nenáhodných seskupení bodů datového souboru 

DATA2 pomocí fuzzy softwaru 

V této kapitole bude vyhodnocen datový soubor DATA2 pomocí navrženého fuzzy 

softwaru.  

Nejprve se vyhodnotí data, ze kterých se konstruuje RD pro klouzavé průměry. 

Vyhodnocení dat fuzzy softwarem je zobrazeno v příloze 1. Dále je nutné brát v úvahu, že 

programovací jazyk není nastaven tak, aby umožnil vyhodnocení data od druhé hodnoty v 

pořadí, jak se standardně postupuje při konstrukci a vyhodnocování RD pro klouzavé 

průměry. Proto je zde nutné ke každé analyzované hodnotě přičíst 1. 

 Z obrázku v Příloze 3 je patrné, že se v datovém souboru DATA2 pro klouzavé 

průměry, viz tab. 11, se objevuje nenáhodné seskupení BMM na 9. Místě, T na 19.- 25. 

místě a V1 na 31. 32. a 33. místě. Což odpovídá situaci identifikované na obr. 38. 

 Po vyhodnocení dat pro klouzavé průměry se přechází k analýze dat, ze kterých se 

kostruuje RD pro individuální hodnoty.  

 Z obrázku v Příloze 4 je patrné, že se v datovém souboru DATA2, viz tab. 11, pro 

individuální hodnoty neobjevuje žádné z vybraných nenáhodných seskupení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

 

ZÁVĚR 

 Tato práce byla zaměřena na představení různých přístupů aplikací metod umělé 

inteligence do co nejširšího spektra aktivit managementu kvality. Pro svou vhodnost a 

vyhodnocovací schopnost se v současné době v rámci různých aplikací nejvíce používají 

metody UI, jako fuzzy logika nebo neuronové sítě. Z představených kombinací metod 

obou disciplín se jako nejpřínosnější lze považovat propojení umělých neuronových sítí a 

metody QFD nebo právě propojení fuzzy logiky a statistické regulace procesu při analýze 

nenáhodných seskupení v regulačních diagramech. Naopak jako nejméně vhodná 

kombinace se zdá být propojení fuzzy logiky a výpočtů indexů způsobilosti při analýze 

způsobilosti procesu. 

 V první kapitole této diplomové práce byl ve stručnosti představen historický vývoj 

a definice umělé inteligence. Dále se zde nalézá stručný výčet jednotlivých metod umělé 

inteligence a popis, kde se v současnosti dosáhlo největšího pokroku v jejich aplikacích. 

 Druhá kapitola je zaměřena na popis vybraných metod umělé inteligence. 

Podrobněji zde byly popsány metody umělé inteligence jako expertní systémy, plánovací 

systémy, neuronové sítě nebo fuzzy logika. Právě fuzzy byla představena podrobněji, 

poněvadž byla využita při řešení praktické části této diplomové práce. Jsou zde zmíněny 

základní pojmy fuzzy logiky, jako například fuzzy čísla, fuzzy množiny a možné operace 

s nimi, jazyková proměnná a lingvistická aproximace nebo fuzzy regulace. 

 V třetím oddílu je popsáno propojení umělé inteligence a metod managementu 

kvality. Pro každou představenou kombinaci metod byla dodržena stejná struktura. Nejprve 

byla stručně představena klasická metoda managentu kvality a následně byly nadefinovány 

předpoklady, smysl a způsob aplikace metody umělé inteligence do konkrétní metody. 

 Ve čtvrté kapitole, byly pomocí obecných tezí zformulovány předpoklady pro 

využití metod umělé inteligence v rámci aktivit a metod využívaných v managementu 

kvality. Dále zde byly uvedeny předpoklady, které definují, v jakých situacích je vhodné 

zavést používání inteligentních systémů pro praxe organizace.   

 V poslední páté kapitole byl detailně zpracován a popsán postup, kterým lze 

prakticky implementovat vybranou metodu umělé inteligence do zvolené metody 

managementu kvality. Pro praktický projekt této diplomové práce byla zvolena kombinace 

fuzzy logiky a statistické regulace procesu. Konkrétně identifikace vybraných 

nenáhodných seskupení bodů v regulačních diagramech. Pro tento případ byl navržen 

speciální vyhodnocovací fuzzy software. Nejprve bylo nutné vybudovat znalostní 
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základnu, ze které se pak při návrhu softwaru vycházelo. Následně byly vysvětleny 

způsoby fuzzyfikace vstupní proměnné. Poté následovalo osvětlení způsobu fuzzy 

vyhodnocení zvolených nenáhodných seskupení. Nakonec byla provedena analýza 

přítomnosti nenáhodných seskupení v datech nejprve pomocí softwaru Statgraphics a 

potom pomocí navrženého fuzzy softwaru. 

 Lze konstatovat, že navržený přístup vyhodnocování nenáhodných seskupení bodů 

v regulačním diagramu s využitím fuzzy logiky je schopný na základě definovaných 

podmínek a pravidel identifikovat zvolené nenáhodné seskupení.  
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1- Vyhodnocení přítomnosti nenáhodného seskupení bodů v datovém souboru 

DATA 1 pomocí regulačního diagramu pro klouzavé průměry. 

PŘÍLOHA 2- Vyhodnocení přítomnosti nenáhodného seskupení bodů v datovém souboru 

DATA 1 pomocí regulačního diagramu pro individuální hodnoty. 

PŘÍLOHA 3- Vyhodnocení přítomnosti nenáhodného seskupení bodů v datovém souboru 

DATA 2 pomocí regulačního diagramu pro klouzavé průměry. 

PŘÍLOHA 4- Vyhodnocení přítomnosti nenáhodného seskupení bodů v datovém souboru 

DATA 2 pomocí regulačního diagramu pro individuální hodnoty. 
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