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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou stávajícího fungování statistické regulace 

procesu krimpování ve společnosti, která produkuje výrobky z velké části určené pro 

automobilový průmysl. 

Hlavním cílem práce je odhalit slabá místa v zavedené statistické regulaci procesu 

krimpování a navrhnout moţná zlepšení. 

První část bakalářské práce je soustředěna na teoretická východiska problematiky a popis 

výrobního procesu krimpování. Praktická část se zaměřuje na analýzu stávajícího stavu 

vyuţívání statistické regulace procesu, která je provedena šetřením autora za pomocí 

dotazníku. Slabá místa jsou vyhodnocena pomocí Paretovy analýzy. 

 

Klíčová slova: statistická regulace procesu, praktická aplikace na proces krimpování 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the analysis of the current functioning of statistical process control 

of crimping in a company that produces products in large part for the automotive industry. 

The revelation of weak points in implemented statistical process control of crimping and 

suggestion of possible improvements are the main objectives of this work. 

The first part of the thesis is focused on the theoretical basis of the problem and 

description of the production process of crimping. The practical part focuses on the analysis 

of current state of statistical process control, which is also supported by the originally 

designed questionnaire and its analysis. Weak points in current state of statistical process 

control are analysed using Pareto analysis. 

 

Keywords: statistical process control, the practical application of the process of crimping 
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ÚVOD 

V dnešní době je velmi těţké udrţet jakoukoliv firmu na úspěšné a stabilní úrovni, 

hlavním důvodem je přesycený trh a všudypřítomná konkurence. Stále více se také zvyšují 

poţadavky zákazníků na produkt, a proto se kvalita stala jedním z nejdůleţitějších faktorů pro 

rozhodování spotřebitelů při výběru mezi konkurenčními produkty. Proto většina firem začala 

vyuţívat právě statistické metody, které pomáhají předcházet vzniku neshodných produktů. 

Pomocí statistických metod se lépe provádí pravidelná analýza, která vede k neustálému 

zlepšování kvality výrobků. 

Mezi jiţ zmíněné statistické metody patří i statistická regulace procesu (dále jen SPC), 

která je označována za nástroj řízení procesu. Pomocí regulačního diagramu jsou v grafické 

podobě zobrazeny všechny informace o průběhu procesu. Pokud se podaří dostat proces pod 

kontrolu, tedy je statisticky stabilní, pak se mohou zákazníci spolehnout na stálou úroveň 

kvality daného výrobku. 

Bakalářská práce s názvem „Analýza aplikace statistické regulace na proces krimpování“ 

má za úkol analyzovat stávající fungování SPC krimpování. První kapitoly jsou věnovány 

teoretické problematice, popisu výrobního procesu a popisu stroje Komax, na kterých 

krimpování ve společnosti probíhá. Další kapitola popisuje současný způsob zavedení SPC 

krimpování. Cílem bakalářské práce bylo získat poznatky o současném stavu SPC a provést 

jeho šetření za pomocí dotazníku, který byl určen pro útvar řízení kvality a pro pracovníky 

strojů Komax (seřizovače), kteří měří výšku krimpu a zapisují naměřené hodnoty. Slabá a 

problémová místa stávajícího SPC jsou vyhodnocena pomocí Paretovy analýzy a jsou na ně 

navrţena moţná zlepšení.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole budou objasněny teoretické základy problematiky SPC. Mimo to je zde 

stručně popsána variabilita procesu, z nichţ vychází princip SPC a zmínka je i o samotném 

procesu. 

1.1 Proces 

V řadě oblastí organizace probíhá mnoho procesů, které jsou snadno srozumitelné, např. 

vrtání děr, plnění plechovky barvou. Ale najdou se i oblasti, kde můţe být definování procesu 

velmi obtíţné. Proces přestavuje systém s řadou přeměn vstupů do poţadovaných výstupů [1, 

s. 13]. Aţ po přesném popsání procesu mohou být stanoveni dodavatelé, vstupy, výstupy a 

zákazníci spolu s poţadavky. [2, s. 5-7]. 

Jako průběţná kontrola procesu je vyuţívána SPC, která poskytuje informace pro včasný 

zásah do procesu. Model procesu je znázorněn na obrázku 1. [2, s. 5-6] 

 

 

Obr. 1 Model procesu [2, s. 6] 
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1.2 Variabilita procesu 

Variabilita je přirozená vlastnost, s kterou se potýká kaţdý proces. Ve většině organizací 

nelze zákazníkovi poskytnout např. dva produkty, které by měly za stálých výrobních 

podmínek totoţné vlastnosti. Je to způsobeno tím, ţe na proces působí velká řada vlivů 

(náhodné a vymezitelné). [1, s. 8] 

Tyto vlivy lze rozdělit na náhodné a vymezitelné. Náhodné a vymezitelné příčiny 

variability uvádí obrázek 2. Náhodných vlivů je celá řada (např. kolísání teploty v místnosti, 

momentální psychický stav pracovníka apod.), ale kaţdý sám na proces působí malou měrou. 

Pokud působí pouze tyto vlivy, jedná se o proces ve statisticky zvládnutém stavu. 

Vymezitelné vlivy za běţných podmínek na proces nepůsobí. Pokud se však tyto vlivy 

vyskytnou, způsobují významnou odchylku kvality od stanovené úrovně a proces uţ není ve 

statisticky zvládnutém stavu. [3, s. 165-166; 4, s. 318] 

 

 

 

Obr. 2 Náhodné a vymezitelné příčiny variability [3, s. 167] 
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1.3 Statistická regulace procesu 

SPC ve většině organizací představuje pouhý sběr dat a konstrukci regulačních diagramů 

[5, s. 4.24]. Tato statistická metoda není pouze jednorázový program, který se vyuţívá při 

náhlých problémech ve firmě [1, s. 205]. SPC představuje průběţnou kontrolu, u nichţ se 

zjišťují nedostatky v procesu a moţné působící vlivy variability. Obecně se zjišťuje, zda 

regulovaná veličina odpovídá poţadované stabilní úrovni tak, aby znaky kvality produktů 

byly v souladu s poţadavky stanovených zákazníkem. Cílem SPC je udrţovat proces v 

dlouhodobě stabilním stavu. [4, s. 317] 

 

Obr. 3 Rozhodovací strom pro volbu Shewhartova regulačního diagramu [3, s. 169] 

 

Nástrojem SPC je regulační diagram, který pomáhá graficky zobrazit působící variabilitu 

procesu. Při volbě regulačních diagramů lze postupovat například podle rozhodovacího 

stromu na obrázku 3. Pokud sledovaný znak kvality je měřitelný, volíme tak i regulační 

diagramy měřením. U měřitelného znaku kvality dále vybíráme regulační diagram podle 

velikosti rozsahu výběru. Rozlišujeme tyto typy regulačních diagramů měřením: 

Jaký regulační diagram zvolit? 

Jaké jsou znaky kvality? 

Měřitelné Atributy 

Jaký je rozsah výběru? Co má být sčítáno? 

1 2 - 10 nad 10 

𝑥𝑖 , 𝑅𝑘𝑙  

 

𝑥 , 𝑅 

 
𝑥 , 𝑅 

𝑥 , 𝑠 

Neshodné 

jednotky 

Neshody 

 

Je rozsah 

výběru 

konstantní? 

NE 

Je rozsah 

výběru 

konstantní? 

NE ANO ANO 

p np u c 
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 (𝒙 ,𝑹) - regulační diagramy pro výběrový průměr a rozpětí, 

 (𝒙 , 𝒔) - regulační diagramy pro výběrový průměr a směrodatnou odchylku, 

  𝒙 ,𝑹  - regulační diagramy pro výběrový medián a rozpětí, 

 (𝒙𝒊,𝑹𝒌𝒍) – regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí. 

Je-li sledovaný znak jiného typu neţ měřitelného, jsou zvoleny regulační diagramy 

srovnáváním, a to tyto: 

 p – regulační diagram pro podíl neshodných jednotek v podskupině, 

 np – regulační diagram pro počet neshodných jednotek v podskupině, 

 c – regulační diagram pro počet neshod v podskupině, 

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

U těchto regulačních diagramů srovnáváním se posuzuje, co má být sčítáno (neshodné 

jednotky či neshody). A dále při rozhodování rozlišujeme, zda je rozsah výběru konstantní či 

nikoliv. [4, s. 317-323] 

 

1.4 Fáze statistické regulace procesu 

SPC je sloţena z těchto fází [4, s. 320]: 

I. fáze přípravné, 

II. fáze zabezpečení statistické stability procesu, 

III. fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu, 

IV. fáze dlouhodobé regulace procesu. 

 

ad I. Fáze přípravná 

V této fázi se vytváří předpoklady pro fungování SPC a je nutno zrealizovat řadu 

činností, kterými jsou: 

1. Zjištění cílů regulace a vytvoření přijatelné prostředí pro zavedení SPC. 

2. Volba sledovaného znaku nebo parametru procesu, jejíţ hodnoty se budou 

identifikovat a zaznamenávat. 

3. Stanovení přesného kontrolního místa v procesu. 

4. Volba měřící metody pro získání hodnot zvoleného znaku kvality či parametru 

procesu. 

5. Volba příhodné délky kontrolního intervalu podle vyuţívané technologie, 

rychlosti a délky výrobního cyklu. 
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6. Volba „rozsahu podskupiny“ [7, s. 44] (doporučuje se mít k dispozici pro 

regulaci měřením minimálně data z 20-25 podskupin a u regulace srovnáváním 

minimálně data z 20 -ti podskupin). 

7. Stanovení přijatelného typu regulačního diagramu uvádí například obrázek 3. 

8. Volba vhodného způsobu realizace podskupiny tak, aby působily pouze náhodné 

vlivy (vytváření podskupin z prvků, které jsou z jednoho zdroje variability). 

9. Příprava pro sběr a zápis dat (vhodný formulář). [3, s. 167-168; 4, s. 320-323; 6, 

s. 90-91] 

 

ad II. Fáze zabezpečování statistické stability procesu 

V této fázi je nutné zaručit, aby na proces působila pouze variabilita způsobena 

náhodnými vlivy. Cílem je odhalit a odstranit vymezitelné vlivy variability tak, aby se 

působení těchto vlivů v budoucnu jiţ neopakovalo. Součástí fáze je také sestrojení vhodných 

regulačních diagramů, pomocí nichţ se provádí analýza a zajišťuje se statistická stabilita 

procesu. Detailněji se regulačním diagramům věnuje kapitola 1.5.  [7, s. 44; 4, s. 324]  

 

ad III. Fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu 

Fáze se týká analýzy způsobilosti procesu, tzv. pokud je proces ve statisticky stabilním 

stavu, zkoumá se, zda je také „schopen dosahovat požadovaná kriteria zákazníka“ [4, s. 324], 

která jsou například definována pomocí tolerančních mezí. [7, s. 44] 

 Způsobilost procesu poskytuje důkaz o tom, ţe produkty vznikají ve stabilních 

výrobních podmínkách a dodrţují předepsaná kriteria kvality. Hodnocení způsobilosti tedy 

zvyšuje důvěru zákazníka, je součástí plánování kvality produktu a umoţňuje odhadnout 

pravděpodobnost výskytu neshodných produktů [8, s. 145]. K hodnocení způsobilosti se 

vyuţívají indexy způsobilosti, které dávají do poměru přípustnou variabilitu hodnot znaku 

kvality se skutečnou variabilitou. Index 𝐶𝑝  představuje míru potenciálních schopností procesu 

zaručit, aby sledovaný znak byl uvnitř tolerančních mezí. Naopak index 𝐶𝑝𝑘  se vyznačuje tím, 

ţe popisuje reálnou způsobilost procesu dodrţovat stanovené toleranční meze. [6, s. 95-96; 4, 

s. 348] 
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ad IV. Fáze dlouhodobé regulace procesu 

V této poslední fázi je proces trvale ve stabilním a způsobilém stavu. Cílem je pomocí 

regulačních diagramů upozornit na poruchy vyskytlé v průběhu stabilizovaného procesu. 

Regulační meze jsou pouţity z druhé fáze. [7, s. 45] 

 

1.5 Regulační diagram 

Regulační diagram je základní grafický nástroj SPC, který popisuje průběh událostí 

v procesu [5, s. 4.12]. Cílem je v procesu odhalit výskyt neţádoucí variability [1, s. 181]. 

Struktura regulačního diagramu je popsána na obrázku 4. Na ose x se vynášejí čísla podskupin 

a na ose y hodnoty výběrové charakteristiky, které se počítají. Dále regulační diagram 

obsahuje střední přímku (CL) a dvě regulační meze (UCL – horní regulační mez, LCL – dolní 

regulační mez). Vzdálenost těchto regulačních mezí od střední přímky je zpravidla 3 sigma 

dané výběrové charakteristiky [6, s. 83]. V některých regulačních diagramech se 

zaznamenávají i výstraţné meze (UWL – horní výstraţná mez, LWL – dolní výstraţná mez), 

jejichţ pásmo je obvykle 2 sigma od střední přímky [3, s. 171]. Jiţ zmíněné regulační meze 

(UCL, LCL) jsou voleny tak, ţe vymezují pásmo, kdy proces je pod kontrolou. 

Pokud bod „leží mimo regulační meze nebo body vykazují trendy či nenáhodná 

seskupení“ [4, s. 319] provede se zásah do procesu. Musí se vyhledat a odstranit vymezitelné 

příčiny, které nestabilitu procesu vyvolaly a následně se musí provést nápravná opatření. 

Nejčastěji vyuţívané testy vymezitelných příčin jsou uvedeny v tabulce, viz příloha 1. [1, s. 

182-183]  

Obr. 4 Struktura regulačního diagramu [6, s. 82] 

Výběrová 

charakteristik

a (průměr, 

rozpětí, podíl 

vadných,…) 

Č. podskupiny 1    2    3    .    .   

Horní regulační mez UCL 

Dolní regulační mez LCL 

Střední přímka CL 

± 3σ 

výběr. 

charakt. 
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1.5.1 Konstrukce regulačního diagramu 

Postup konstrukce regulačního diagramu je popsán na dvojici diagramů (𝒙 , 𝒔): 

1. sestrojení regulačního diagramu pro výběrovou směrodatnou odchylku, 

2. provedení analýzy regulačního diagramu, tzv. pokud se body vyskytují mimo 

regulační meze nebo se zde vyskytují trendy či nenáhodná seskupení je zapotřebí 

identifikovat vymezitelné příčiny a navrhnout opatření, které působení příčin 

eliminuje, 

3. vypuštění hodnot z regulačního diagramu, které se vyskytly mimo regulační 

meze, přepočet střední přímky (CL) a regulačních mezí (UCL, LCL), 

4. předchozí body (1, 2, 3) se opakují, tak dlouho dokud všechny body neleţí uvnitř 

regulačních mezí, 

5. sestrojení regulačního diagramu pro výběrové průměry, 

6. provedení totoţné analýzy regulačního diagramu jako v bodě 2 s tím rozdílem, ţe 

při výskytu bodů mimo meze se postup vrací do bodu 1, 

7. pokud by byl vypuštěn velký počet bodů z regulačních diagramů je zapotřebí 

provést nový sběr hodnot sledovaného znaku a sestrojit nové regulační diagramy.  

1.5.2 Analýza a interpretace regulačního diagramu 

„Pro interpretaci regulačního diagramů platí základní pravidlo“ [6, s. 86], a to takové: 

 pokud všechny body leţí uvnitř regulačních mezí UCL a LCL, proces je označen za 

statisticky stabilní a není zapotřebí provést „žádný zásah do procesu“ [3, s. 173], 

 jestliţe některý z bodů leţí mimo regulační meze UCL a LCL, proces tedy není 

statisticky stabilní a je nutné provést identifikaci vymezitelných příčin, odstranit je 

a navrhnout opatření, aby se jiţ v budoucnu tyto příčiny nevyskytly. [4, s. 319; 6, s. 

86] 

Pokud jsou v diagramu pouţity i výstraţné meze UWL a LWL, mohou kromě výše 

uvedených situací nastat ještě další dvě: 

 všechny body se nacházejí uvnitř výstraţných mezí, proces je označován za 

statisticky stabilní, 

 pokud některý z bodů leţí mezi UWL a UCL nebo LWL a LCL, hned se provede 

další výběr. Jestliţe nový bod je uvnitř výstraţných mezí není zapotřebí do procesu 

zasahovat. V opačném případě na proces působí vymezitelné příčiny a je nutno 

provést regulační zásah. [4, s. 319; 6, s. 86] 
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2 CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU 

Kapitola stručně popisuje výrobní proces lisování konektoru, na který je zavedena SPC. 

Proces je detailněji popsán na vývojovém diagramu, který zobrazuje příloha 2. Zmínka je i o 

strojích Komax, na kterých proces krimpování probíhá.  

 

2.1 Proces krimpování 

Krimpování neboli nalisování konektoru na elektrický vodič pochází z anglického slova 

crimpen, coţ v překladu znamená „plastické přetváření materiálu“ [10]. Ve společnosti se 

tato technika provádí na strojích Komax v desítkách variant (podle typu kontaktu, typu 

kabelu, průřezu vodiče a pouţitého nástroje). Tato technika slouţí ke spojení vodiče ke 

koncovce, kdy koncovka s vloţeným vodičem je deformována za pomocí tlaku. Provedení 

krimpu uvádí obrázek 5. [11] 

 

Obr. 5 Provedení krimpu [10] 

 

Vyráběný vodič se skládá z různých komponent, jakými jsou: vlastní vodič, 

krimpovací kontakt a těsnění. Kaţdá komponenta je řádně označena identifikačními kódy pro 

snadnou orientaci. Přesné umístění vodiče do konektoru je velmi důleţité pro výslednou 

kvalitu spoje. Před vloţením vodiče do automatu stroje provádí seřizovač vizuální kontrolu, 

která zajišťuje, ţe výsledný krimp vodiče nebude poškozený nebo zdeformovaný. Vodič musí 

být vkládán do automatu stroje rovně, ne šikmo. Řez ideálně zalisovaného konektoru 

Tvar před krimpováním, tzv. křídla krimpu 

Krimp vodiče 
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zobrazuje obrázek 6, ze kterého lze vizuálně zjistit několik důleţitých informací, např.: výška 

a šířka krimpu, hloubka zakřivení. Je moţné vizuálně vypozorovat i moţné vady. Samotná 

operace krimpování je velmi závislá na schopnostech seřizovače. Seřizovač je natolik 

obeznámen se strojem Komax, aby ho i jeho příslušenství zvládl bez problému pouţívat ve 

výrobě. Popis výrobního procesu je detailněji zobrazen na vývojovém diagramu, který 

zobrazuje příloha 2. [11] 

Obr. 6 Charakteristika krimpu [10] 

2.2 Stroj Komax  

Lisování probíhá na strojích Komax, které jsou plně automatické. Společnost má tři 

různé typy těchto strojů (Alpha 477, Zeta 633 a Gamma 333 PC), kaţdý z nich má aţ tři 

zpracovatelské stanice. Popis stroje Komax, přesněji Gamma 333 PC uvádí obrázek 7. Na 

těchto strojích můţe probíhat různé zpracovávání vodičů, např. krimpování, cínování, 

osazování těsnění, zkracování, odizolování, dvojitý krimp, potisk vodiče. Na stroje Komax se 

vyuţívají AMP nástroje (pro bokem vedené kontakty a koncem vedené kontakty). AMP 

nástroje jsou vţdy po kaţdé vykonané zakázce seřízeny a uchovány podle instrukcí v návodu. 

Řízení stroje Komax rozlišuje dva druhy provozu, automatický pro výrobu a Setup pro 

seřizování. Automatický provoz je charakterizován tím, ţe je při provozu stroje řízena výroba. 

Aby bylo moţno pracovat v tomto reţimu, musí být veškeré kryty zavřeny. Při reţimu Setup 

se provádí seřizovací práce, kde mohou být ochranné kryty otevřeny. [11] 

Na strojích Komax probíhá lisování konektoru a vodiče (zde probíhá měření výšky 

krimpu vodiče), ověření analyzérem (provedení zkoušky zalisování izolace do drátového 

krimpu) a odizolování vodiče (měření délky vodiče). Stroje Komax mají nainstalován 

informační systém AS400. Informační okno systému obsahuje veškeré údaje potřebné pro 

výrobu zadané zakázky. Na displeji informačního systému se zobrazuje grafická podoba 
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vyráběného vodiče, informace o velikosti dávky a průběţně informace o postupu práce. [11]

  

 

Obr. 7 Popis stroje Gamma 333 PC [11] 

 

 

Části stroje Gamma 333 PC: 

1    vyrovnávač vodičů 13  podávání kontaktů strana 2  

2    pásový posuv 14  elektrická přípojka  

3    otočná a stahovací jednotka strana 1 15  řídící skříň  

4    stříhací hlava 16  monitor  

5    otočná a stahovací jednotka strana 2 17  ovládací jednotka  

6    strana stroje 1 18  klávesnice  

7    podávání kontaktů strana 1 19  myš  

8    zpracovací stanice strana 1 20  odkládací pas a jednotka dělení dávky 

9    podávání kontaktů strana 1 21  obsluha na pracovišti  

10  strana stroje 2 22  pneumatická přípojka  

11  podávání kontaktů strana 2 23  ochranný kryt  

12  zpracovací stanice strana 2  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

SPC je ve firmě zavedeno na proces krimpování pouze při zpracované výši dávky 1499 

kusů. Proces krimpování probíhá na strojích Komax, které jsou plně automatické a mají aţ 3 

zpracovatelské stanice. Proces krimpování je detailněji popsán v kapitole 2.1 a stručně 

zobrazen na vývojovém diagramu, který uvádí příloha 2. 

Při obdrţení zakázky v papírové formě si seřizovač najde pomocí identifikačního kódu 

zakázku v informačním systému AS400, kde jsou uvedeny veškeré informace o konkrétní 

zadané zakázce, tedy vstupní materiál, nástroj a předepsaná tolerance výšky krimpu. 

Zvoleným znakem kvality je tedy výška krimpu, ovšem s odlišnými poţadavky (tolerancemi). 

Seřizovač je povinen si ověřit pomocí elektronické čtečky identifikační kód vychystaného 

materiálu s materiálem zadaným v informačním systému. Dále si seřizovač vyhledá v systému 

lisovací nástroj vhodný pro zadanou zakázku. Na nástroji je zapotřebí před zahájením výroby 

nastavit výšku krimpu vodiče podle předepsaných hodnot v systému ke kaţdé konkrétní 

zakázce. 

Hned na začátku výroby seřizovač měří výšku krimpu 3 kusů po sobě jdoucích a zapisuje 

tyto naměřené hodnoty do informačního systému AS400. Dále seřizovač toto stejné měření 

provádí v průběhu a na konci zakázky vţdy tedy po 3 kusech po sobě jdoucích. Popřípadě při 

kaţdém doplnění materiálu nebo výměně nástroje. Všechny změřené kusy jsou dány do 

svazku a označeny štítkem, který uvádí tabulka 1. Štítkem označené kusy jsou k dispozici ke 

kontrole minimálně týden. Výška krimpu je měřena mikrometrem s přesností na 0,001 mm. 

Všechny naměřené hodnoty (3 kusy po sobě jdoucí) zapisuje seřizovač do informačního 

systému AS400, který vyhodnocuje, zda jsou naměřené hodnoty výšky krimpu v 

předepsané toleranci a zároveň je výsledek měření 3 kusů po sobě jdoucích znázorněn 

graficky do regulačních mezí. Regulační meze jsou přepočítávány automaticky informačním 

systémem podle nastavené tolerance nástroje pro kaţdou dávku vyšší neţ 1499 kusů. 

Předepsaná tolerance výšky krimpu je stanovena v informačním systému podle nástroje, 

průřezu kontaktu a typu vodiče. Pokud naměřené hodnoty nesplňují předepsanou toleranci 

výšky krimpu, dojde k zablokování výroby a na displeji se objeví výstraţný signál v podobě 

červeně zabarveného pole. Seřizovač je povinen překontrolovat a seřídit nástroj a nově 

proměřit 3 kusy za sebou tak, aby naměřené hodnoty uţ byly v předepsané toleranci. Pokyny 

pro překontrolování a seřízení nástroje jsou stručně popsány v dokumentaci (typový kontrolní 

postup). Přesný popis (krok za krokem) seřízení nástroje nemá společnost nikde popsáno. 
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V průběhu směny (alespoň jednou za směnu) provede kontrolu náhodně vybraného 

pracoviště mistr, kde prověří dodrţování technologické kázně a nastavení předepsaných 

parametrů včetně náhodného přeměření výšky krimpu. Tato hodnota je pak zapsána do karty 

kontroly pracovišť, ve které je uvedena jak nominální hodnota výšky drátového krimpu, tak 

hodnota naměřená namátkovou kontrolou. 

  Statistická stabilita procesu je dlouhodobě sledována v elektronických SPC kartách, 

ke kterým mají přístup pouze pracovníci z útvaru řízení kvality. Hodnoty zaznamenané 

seřizovačem do informačního systému AS400 jsou automaticky ukládány a přenášeny do SPC 

karet, ve kterých se pak vykresluje regulační diagram za zvolené období. V SPC kartách je 

nastaven pouze klasický Shewhartův regulační diagram  𝑥; 𝑠  na všechny zakázky, jejíţ 

dávka je vyšší neţ 1499 kusů. Rozsah výběru je 3 dle měření 3 kusů po sobě jdoucích. S 

regulačními digramy se dále nepracuje, nejsou ani nijak vyhodnocovány. Společnost nemá 

k dispozici ţádný dokumentovaný postup, podle kterého by se v dané situaci, kdy je proces 

nestabilní, pracovnici z útvaru řízení kvality měli řídit.  

  

Datum  Os.číslo  

Č. zakázky  Č. operace  

Č. vzorku: 1-zač., 2-pol., 3-kon.  

Č. nástroje  

Tab. 1 Štítek ke značení vzorků pro SPC 
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4 NÁVRH DOTAZNÍKŮ 

Pomocí dotazníku byl proveden průzkum stávající aplikace SPC krimpování ve 

společnosti. Účelem dotazníku bylo získat co nejvíce informací o současném stavu SPC 

krimpování. Byly vytvořeny 2 typy dotazníků, jeden z nich byl směřován na pracovníky 

útvaru řízení kvality a druhý byl vytvořen pro pracovníky (seřizovače) strojů Komax. 

 

4.1 Dotazník pro útvar řízení kvality 

Z útvaru řízení kvality bylo osloveno dotazníky v papírové formě (příloha 3) dvanáct 

zaměstnanců. Z toho vyplněno a vráceno bylo deset dotazníků. Na vyplňování dotazníků se 

tedy podílelo 83% zaměstnanců z útvaru řízení kvality. V první části dotazníku byly otázky, 

na něţ bylo moţné zvolit odpověď v rozmezí 1 aţ 5. Toto rozmezí představuje hodnocení 

v podobě známek: 1=souhlasí, 2=spíše souhlasí, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasí, 5=nesouhlasí. 

Otázky měly přiblíţit úspěšnost zavedeného SPC ve firmě. Druhá část dotazníku je zaměřena 

na získání co nejvíce informací o prováděné SPC krimpování. Typ otázek v druhé části je jak 

otevřený, tak i uzavřený. To znamená, ţe je buď odpověď přesně stanovena a vyplňující si 

pouze vybere moţnost nebo musí vyplňující sám odpovědět pomocí vlastního komentáře. 

 

4.1.1 Vyhodnocení první části dotazníku 

V první části je kaţdá z jedenácti otázek vyhodnocena pomocí sloupcového grafu, kdy 

jednotlivé sloupce v rozmezí 1 (souhlasí) aţ 5 (nesouhlasí) zobrazují počet odpovědí. Cílem 

této části bylo získat informace o úspěšnosti zavedeného SPC ve společnosti.  
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Otázka č. 1 – Je SPC ve firmě přijímáno pozitivně, jako nástroj pro zlepšování kvality? 

Pracovníci útvaru řízení kvality hodnotí přijetí SPC ve firmě spíše negativně (Obr. 8), 

jelikoţ sedm pracovníků z deseti hodnotilo otázku průměrnou aţ podprůměrnou známkou. 

Pouze tři pracovníci hodnotí tuto otázku pozitivní či nadprůměrnou známkou. 

 

 

Obr. 8 Vyhodnocení 1. otázky 

 

Otázka č. 2 – Hlavním důvodem zavedení SPC je spokojenost zákazníka? 

Z osmi pozitivních odpovědí (Obr. 9) lze jednoznačně určit, ţe hlavním důvodem 

zavedení SPC ve firmě je jednoznačně spokojenost zákazníka. Zbylí dva pracovníci se 

domnívají podle dvou negativních odpovědí, ţe důvodem zavedení SPC není jen spokojenost 

zákazníka.  

 

 

Obr. 9 Vyhodnocení 2. otázky 
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Otázka č. 3 – Mají pracovníci dostatečné vzdělání v problematice SPC? 

Na základě výsledků z grafu (Obr. 10) lze vyhodnotit vzdělání v problematice SPC za 

podprůměrné, jelikoţ osm lidí hodnotilo tuto otázku průměrnou či podprůměrnou známkou. 

 

 

Obr. 10 Vyhodnocení 3. otázky 

 

Otázka č. 4 – Sdílí pracovníci informace o procesu a o úspěšnosti SPC? 

Osm lidí z deseti hodnotilo (Obr. 11) sdílení informací ve firmě podprůměrnou známkou. 

Tedy pracovníci nesdílí informace o procesu ani o úspěšnosti SPC. 

 

 

Obr. 11 Vyhodnocení 4. otázky 
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Otázka č. 5 – Jsou zde řádně stanoveny odpovědnosti v rámci SPC? 

Z grafu (Obr. 12) vyplývá, ţe sedm pracovníků z deseti hodnotilo otázku průměrnou 

nebo podprůměrnou známkou. To tedy potvrzuje, ţe odpovědnosti v rámci SPC nejsou 

stanoveny. 

 

 

Obr. 12 Vyhodnocení 5. otázky 

 

Otázka č. 6 - Jsou činnosti v rámci SPC prováděny v týmu? 

Pouze dva pracovníci (Obr. 13) označili, ţe se činnosti ve firmě provádějí v týmu. 

Zbytek pracovníků hodnotilo otázku průměrnou či podprůměrnou známkou. Z toho pět 

pracovníků zaznačilo, ţe se činnosti vůbec v týmu neprovádějí. 

 

  

Obr. 13 Vyhodnocení 6. otázky 
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Otázka č. 7 – Jsou data pro SPC získána náhodným výběrem? 

Z výsledku v grafu (Obr. 14) je zřejmé, ţe získávání dat je problémová oblast. Aţ osm 

pracovníků hodnotilo otázku průměrnou nebo podprůměrnou známkou. 

 

 

Obr. 14 Vyhodnocení 7. otázky 

 

Otázka č. 8 – Probíhá zpracování dat systematicky a pravidelně? 

Z grafu (Obr. 15) lze konstatovat, ţe šest z deseti pracovníků hodnotí systematičnost a 

pravidelnost zpracování dat ve firmě nadprůměrnou aţ průměrnou známkou. Je jasné, ţe 

zpracování dat probíhá systematicky a pravidelně. 

 

 

Obr. 15 Vyhodnocení 8. otázky 
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Otázka č. 9 – Jsou činnosti v rámci SPC pravidelně přezkoumávány? 

Pouze jeden z pracovníků (Obr. 16) vnímá, ţe přezkoumání je ve firmě prováděno 

pravidelně. Naopak devět tázaných povaţuje činnosti pravidelného přezkoumávání za velmi 

podprůměrné. 

 

 

Obr. 16 Vyhodnocení 9. otázky 

 

Otázka č. 10 – Jsou výstupy z SPC využívány pro neustále zlepšování? 

Z výsledků grafu lze vyčíst (Obr. 17), ţe devět z deseti pracovníků hodnotilo otázku 

podprůměrnou známkou. Výstupy z SPC nejsou nijak vyuţívány ke zlepšování. 

 

 

Obr. 17 Vyhodnocení 10. otázky 

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 (souhlasí) 2 3 4 5 (nesouhlasí)

P
o

če
t 

o
d

p
o

v
ěd

í

Stupnice hodnocení

Otázka č. 9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 (souhlasí) 2 3 4 5 (nesouhlasí)

P
o

č
e
t 

o
d

p
o

v
ě
d

í

Stupnice hodnocení

Otázka č. 10



20 

 

Otázka č. 11 – Daří se proces udržovat v regulačních mezích? 

Pouze jeden z pracovníků hodnotil otázku negativně (Obr. 18). Zbytek pracovníků 

hodnotilo otázku průměrnou či nadprůměrnou známkou. Proces se tedy daří udrţovat 

v regulačních mezích. 

 

 

Obr. 18 Vyhodnocení 11. otázky 

 

Souhrnné vyhodnocení otázek z první části dotazníku: 

Z vyhodnocení v tabulce 2 vyplývá, ţe většina otázek je hodnocena průměrnou aţ 

podprůměrnou známkou. Nejhůře ohodnoceny otázky jsou tyto: 
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Tab. 2 Vyhodnocení jednotlivých otázek 
 

Číslo otázky Průměrné vyhodnocení otázek 

1. 3,2 

2. 1,7 

3. 3,5 

4. 4,2 

5. 3 

6. 3,7 

7. 3,7 

8. 3,4 

9. 3,8 

10. 4,3 

11. 2,67 
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4.1.2 Vyhodnocení druhé části dotazníku 

V druhé části dotazníku je dvanáct otázek, které jsou vyhodnoceny pomocí výsečového 

nebo sloupcového grafu. Otázky mají 2 typy odpovědí, buď je odpověď přesně stanovena a 

vyplňující si pouze vybere moţnost odpovědi. Nebo musí vyplňující sám odpověď pomocí 

vlastního komentáře. Cílem otázek je získat co nejvíce informací o stávajícím provádění SPC 

krimpování. 

 

Otázka č. 12 – Pomohlo ve firmě zavedením SPC snížit náklady v procesu? 

Pracovníci z 22% odpověděli (Obr. 19), ţe jim zavedení SPC pomohlo sníţit náklady na 

proces. Oproti tomu 67% pracovníků zaznačilo, ţe není moţné posoudit, zda SPC sníţilo 

náklady. 

 

Obr. 19 Vyhodnocení 12. otázky 

 

Otázka č. 13 – Je ve firmě specialista na SPC? 

Z grafu (Obr. 20) je zřetelné, ţe ve firmě není specialista na problematiku SPC.  

 

 

Obr. 20 Vyhodnocení 13. otázky 
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Otázka č. 14 – Máte přesně vytvořené instrukce pro zpracování regulačních diagramů? 

Z výsledků výsečového grafu (Obr. 21) je jasné, ţe firma má vytvořené instrukce pro 

zpracování regulačních diagramů. Ale 37% pracovníků uvedlo, ţe se tyto instrukce vůbec 

nevyuţívají. 

 

 

Obr. 21 Vyhodnocení 14. otázky 

 

Otázka č. 15 – Jakým způsobem probíhá zpracování regulačních diagramů? 

Všichni pracovníci odpověděli (Obr. 22), ţe zpracování regulačních diagramů probíhá 

pouze na PC. 

 

 

Obr. 22 Vyhodnocení 15. otázky 
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Otázka č. 16 - Jaké regulační diagramy se v procesu SPC používají (popř. jaká 

kombinace)? 

 Pět pracovníků odpovědělo (Obr. 23), ţe v procesu jsou vyuţívány Shewhartovy 

regulační diagramy a tato odpověď byla dále upřesněna o kombinaci regulačních diagramů a 

to  𝑥; 𝑠 . Jeden pracovník zaznačil, ţe se vyuţívají jiné regulační diagramy neţ Shewhartovy. 

A tři pracovníci vůbec netuší, jaké jsou regulační diagramy vyuţívány. 

 

 

 Obr. 23 Vyhodnocení 16. otázky 

 

Otázka č. 17 – Je ověřováno dodržování postupů pro provádění SPC? 

Pracovníci z útvaru řízení kvality (Obr. 24) z 71% odpověděli, ţe se dodrţování postupů 

ověřuje. 

 

 

Obr. 24 Vyhodnocení 17. otázky 
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Otázka č. 18 – Jak často za směnu probíhá kontrola (z vedení) na strojích Komax? 

Největší počet pracovníků odpovědělo (Obr. 25), ţe kontrola z vedení probíhá jednou za 

směnu. 

 

Obr. 25 Vyhodnocení 18. otázky 

 

Otázka č. 19 - Čím je měřena výška krimpu a jaká je přesnost měřidla? 

Na otázku odpovědělo devět pracovníků (Obr. 26). Z toho šest pracovníků odpovědělo, 

ţe výška krimpu je měřena mikrometrem s přesností na 0,001 mm. Další tři pracovníci 

napsali, ţe je výška krimpu měřena úchylkoměrem a mikrometrem s přesností na 0,001 mm. 

 

 

Obr. 26 Vyhodnocení 19. otázky 
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Otázka č. 20 - Jak často probíhá kalibrace měřidla, kterým se měří výška krimpu? 

 Na otázku odpovědělo osm pracovníků, ţe kalibrace měřidla probíhá jednou ročně (Obr. 

27). Zbylí dva pracovníci netuší, jak často kalibrace probíhá. 

 

 

Obr. 27 Vyhodnocení 20. otázky 

 

Otázka č. 21 -  Jakým způsobem jsou navrhována nápravná opatření? 

Jako odpověď (Obr. 28), ţe se nápravná opatření stanovují v týmu, uvedli čtyři 

pracovníci. Jeden z pracovníků odpověděl, ţe nápravná opatření jsou popsána v interním 

předpisu. Zbytek pracovníků uvedlo, ţe opatření nejsou vůbec navrhována nebo neví, jakým 

způsobem. 

 

 

Obr. 28 Vyhodnocení 21. otázky 
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Otázka č. 22 - Jaké školení probíhá na problematiku SPC? 

Na tuto otázku (Obr. 29) odpověděli čtyři pracovníci, ţe školení probíhá externě pro 

technickou kontrolu. Zbytek pracovníků neví, jaké školení na SPC probíhá. A jedna 

z odpovědí také byla, ţe neprobíhá ţádné školení. 

 

 

Obr. 29 Vyhodnocení 22. otázky 

 

Otázka č. 23 – Co by mělo být náplní školení pro zlepšení SPC? 

Podle čtyř pracovníků (Obr. 30), by měla být náplň školení zaměřena na seřizovače. 

Další dva pracovníci odpověděli, ţe školení by mělo být určeno pro všechny pracovníky, kteří 

se podílejí na SPC. A jeden pracovník napsal, ţe by náplní školení mělo být celkové 

proškolení všech zaměstnanců. 

 

 

Obr. 30 Vyhodnocení 23. otázky 
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4.2 Dotazník pro pracovníky (seřizovače) 

Pracovníci (seřizovači) byli rovněţ osloveni dotazníky v papírové formě, viz příloha 4. 

Počet oslovených byl šestnáct, který se shoduje s vyplněním a vrácením dotazníků. První část 

dotazníku obsahuje otázky uzavřené, které zjišťují teoretické znalosti pracovníků (seřizovačů) 

v problematice SPC. U některých otázek, při zvolení moţnosti „ANO“ je nutné 

zkonkretizovat dále zadanou otázku. Druhá část dotazníku je zaměřena na získání informací 

o provádění měření a zapisování hodnot výšky krimpu (sledovaného znaku kvality). 

4.2.1 Vyhodnocení první části dotazníku 

Tato část má pět otázek, které se zaměřují na teoretické znalosti problematiky SPC u 

pracovníků obsluhující stroje Komax. Typ otázek je uzavřený a ve třech případech lze otázku 

doplnit o vlastní komentář. 

 

Otázka č. 1 – Víte, co je statistická regulace procesu neboli SPC? (Pokud „ANO“, víte                   

k čemu slouží?) 

Pracovníci z 60% odpověděli (Obr. 31), ţe ví co je SPC. Pokud pracovníci zaznačili 

moţnost „ANO“, měli otázku ještě dále zkonkretizovat o vlastní komentář (Obr. 32). Čtyři 

pracovníci odpověděli, ţe SPC slouţí ke sledování výšky krimpu. Další dva napsali, ţe SPC 

slouţí ke značení vzorků 9x za směnu. Jako další z odpovědí byla, ţe SPC slouţí 

k pravidelnému měření hodnot. Zbylých 40% pracovníků neví, co je SPC.  

 

 

Obr. 31 Vyhodnocení 1. otázky 
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Obr. 32 Vyhodnocení 1. otázky 

 

Otázka č. 2 -  Víte, co to jsou regulační diagramy? (Pokud ANO, k čemu slouží?) 

  Z pracovníků (Obr. 33) pouze 36% ví, co jsou regulační diagramy, ale nikdo z nich na 

doplňující otázku (k čemu slouţí) uţ neodpověděl. Zbylá část pracovníků, tedy 64% vůbec 

neví, co to regulační diagramy jsou. 

 

 

Obr. 33 Vyhodnocení 2. otázky 
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Otázka č. 3 – Bylo Vám poskytnuto dostatečné vzdělání a trénink v oblasti používání 

krimpovacího stroje (Komax)? 

Z výsečového grafu (Obr. 34) je zřejmé, ţe 87% pracovníků zaznačilo moţnost „ANO“, 

tedy jim bylo poskytnuto dostatečné vzdělání a trénink v oblasti pouţívání krimpovacího 

stroje. 

 

 

Obr. 34 Vyhodnocení 3. otázky 

 

Otázka č. 4 – Jak dlouho probíhá doba školení na strojích Komax? 

Doba školení na strojích Komax, podle největšího počtu odpovědí (Obr. 35) probíhá více 

jak 2 dny. 

 

 

Obr. 35 Vyhodnocení 4. otázky 
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Otázka č. 5 – Dohlíží nějaký dozor na nově příchozí pracovníky? (Pokud ANO, kdo je 

tím dozorem?) 

Pracovníci z 87% zaznačili moţnost „ANO“ (Obr. 36). Tedy na nově příchozí 

pracovníky dohlíţí dozor. Na doplňující otázku odpovědělo dvanáct pracovníků (Obr. 37), z 

toho osm napsalo, ţe na nově příchozí pracovníky dohlíţí sluţebně starší seřizovač. 

 

 

Obr. 36 Vyhodnocení 5. otázky 

 

 

 

Obr. 37 Vyhodnocení 5. otázky 
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4.2.2 Vyhodnocení druhé části dotazníku 

Druhá část dotazníku se skládá ze třinácti otázek, které jsou zaměřeny na získání co 

nejvíce informací o provádění měření výšky krimpu a zapisování hodnot do informačního 

systému AS400. Typ otázek je jak uzavřený, tak i otevřený. 

 

Otázka č. 6 – Řídíte se dodržování postupů pro měření výšky krimpu? 

Z výsečového grafu je zřejmé (Obr. 38), ţe 81% pracovníků se řídí dodrţováním postupů 

měření výšky krimpu. 

 

 

Obr. 38 Vyhodnocení 6. otázky 

 

Otázka č. 7 - Jak často měříte výšku krimpu? 

 Dvanáct pracovníků odpovědělo (Obr. 39), ţe výšku krimpu měří vícekrát za směnu. 

Zbylí pracovníci odpověděli, ţe měří výšku krimpu 3x za směnu. 

 

 

Obr. 39 Vyhodnocení 7. otázky 
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Otázka č. 8 – Jaké měřidlo/měřidla se používají pro měření výšky krimpu? 

Na tuto otázku odpovědělo patnáct pracovníků (Obr. 40). Z toho osm z nich napsalo, ţe 

měří výšku krimpu mikrometrem a úchylkoměrem. Dalších sedm pracovníků odpovědělo, ţe 

měří výšku krimpu mikrometrem. 

 

 

Obr. 40 Vyhodnocení 8. otázky 

 

Otázka č. 9 – Víte, že měřidlo na měření výšky krimpu je seřízené? 

  Z výsledků výsečového grafu (Obr. 41) lze konstatovat, ţe 80% pracovníků ví, ţe 

měřidlo je seřízené. 

 

 

Obr. 41 Vyhodnocení 9. otázky 
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Otázka č. 10 – Jak často probíhá kalibrace měřidla pro měření výšky krimpu? 

  Na tuto otázku odpovědělo patnáct pracovníků, z toho jedenáct napsalo, ţe kalibrace 

měřidla výšky krimpu probíhá jednou za rok.  Zbylé odpovědi jsou uvedený ve sloupcovém 

grafu (Obr. 42). 

 

 

Obr. 42 Vyhodnocení 10. otázky 

 

Otázka č. 11 – Zaznamenáváte naměřené hodnoty výšky krimpu? (Pokud ANO, kam 

jsou zaznamenávány?) 

 Z grafu lze vyčíst (Obr. 43), ţe 94% pracovníků zaznamenává naměřené hodnoty výšky 

krimpu. Pokud vyplňující zvolil moţnost „ANO“ dále musí k otázce doplnit vlastní komentář, 

kam se zaznamenávají naměřené hodnoty. Nejvíce pracovníků odpovědělo (Obr. 45), ţe 

naměřené hodnoty zaznamenávají do informačního systému AS400. 

 

 

Obr. 43 Vyhodnocení 11. otázky 
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Obr. 44 Vyhodnocení 11. otázky 

 

Otázka č. 12 – Je měření výšky krimpu prováděno pravidelně, podle předepsaných 

frekvenci měření? 

Pracovníci z 94% odpověděli (Obr. 45), ţe měření výšky krimpu provádí pravidelně, 

podle předepsaných frekvencí měření. 

 

 

Obr. 45 Vyhodnocení 12. otázky 
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Otázka č. 13 – Kolik měření výšky krimpu proběhne za 1 směnu? 

Osm pracovníků odpovědělo (Obr. 46), ţe měření výšky krimpu proběhne minimálně 3x 

za zakázku. Zbylí pracovníci odpověděli, ţe počet měření je stanoven dle zadané zakázky. 

 

 

Obr. 46 Vyhodnocení 13. otázky 

 

Otázka č. 14 – Upozorňuje Vás nějak informační systém, že jste naměřili hodnotu mimo 

stanovenou toleranci? (Pokud ANO, jak?) 

Pracovníci z 87% odpověděli (Obr. 47), ţe je systém AS400 upozorňuje po překročení 

stanovené tolerance výšky krimpu. Z odpovědí ve sloupcovém grafu (Obr. 48) lze vyčíst, ţe 

při překročení stanovené tolerance se na obrazovce systému AS400 zobrazí červené pole a tím 

pracovníky upozorní, ţe měřená výška krimpu neodpovídá stanovené toleranci. 

 

 

Obr. 47 Vyhodnocení 14. otázky 
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Obr. 48 Vyhodnocení 14. otázky 

 

Otázka č. 15 – Víte před měřením výšky krimpu jakou toleranci by měla mít 

předepsaná hodnota? 

 Pracovníci z 94% odpověděli (Obr. 49), ţe znají předepsanou toleranci výšky krimpu 

zadané zakázky. 

 

 

Obr. 49 Vyhodnocení 15. otázky 
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Otázka č. 16 – Co děláte, když se naměřená hodnota vyskytuje mimo toleranci? 

Na otázku odpovědělo patnáct pracovníků (Obr. 50). Z toho dvanáct odpovědělo, ţe 

pokud se naměřená hodnota vyskytuje mimo stanovenou toleranci, provedou seřízení nástroje. 

 

 

Obr. 50 Vyhodnocení 16. otázky 

 

Otázka č. 17 – Zapisujete naměřené hodnoty, které se vyskytly mimo toleranci? 

Z výsledků grafu lze vyčíst (Obr. 51), ţe 81% pracovníků naměřené hodnoty, které jsou 

mimo toleranci nikam nezapisují. 

 

 

Obr. 51 Vyhodnocení 17. otázky 
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Otázka č. 18 - Chodí namátkové kontroly a přeměřují výšku krimpu? (Pokud ANO, jak 

často za směnu?) 

Pracovníci z 64% odpověděli (Obr. 52), ţe namátkové kontroly chodí a přeměřují výšku 

krimpu. Z výsledků sloupcového grafu (Obr. 53) šest pracovníků odpovědělo, ţe namátkové 

kontroly chodí jednou za směnu. 

 

 

Obr. 52 Vyhodnocení 18. otázky 
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5 SLABÁ MÍSTA VE STÁVAJÍCÍM SPC 

5.1 Paretova analýza 

Na základě výsledků z dotazníků byly stanoveny nejzávaţnější příčiny, viz tabulka 3, 

které ovlivňují současný stav SPC. Tyto nejzávaţnější příčiny byly seřazeny podle počtu 

negativně zaznamenaných odpovědí a jsou uvedeny v tabulce 4 zároveň s výpočtem 

kumulativních a relativních četností. Následně byl sestrojen Paretův diagram, který uvádí 

obrázek 54. Pro stanovení „ţivotně důleţité menšiny“ bylo zvoleno kriterium 50/50. 

Kritérium pro určení hranice vymezuje nejzávaţnější příčiny, na které je třeba se zaměřit a 

navrhnout na ně nápravná opatření. 

 

Tab. 3 Stanovení moţných příčin v současné SPC 

Ozn. Možná příčina Četnost 

A Nedostatečné vzdělání pracovníků v oblasti SPC 7 

B Pracovníci nesdílí informace o procesu a o úspěšnosti SPC 8 

C Činnosti nejsou prováděny v týmu pracovníků 6 

D Data nejsou získána náhodným výběrem 6 

E Zpracování dat neprobíhá systematicky a pravidelně 4 

F Činnosti v rámci SPC nejsou pravidelně přezkoumávány 9 

G Ve firmě není specialista na problematiku SPC 5 

H Kontrola pracovníků probíhá pouze 1 krát za směnu 6 

 

Tab. 4 Údaje pro sestrojení Paretova diagramu 

Četnost Označení Kumulativní četnost Relativní kumulativní četnost [%] 

9 F 9 18 

8 B 17 33 

7 A 24 47 

6 C 30 59 

6 D 36 71 

6 H 42 82 

5 G 47 92 

4 E 51 100 

Celkem 51 - - 
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Obr. 54 Paretův diagram 

 

Podle kritéria 50/50 byly stanoveny nejzávaţnější příčiny, a to tyto: 

1. činnosti v rámci SPC nejsou pravidelně přezkoumávány, 

2. pracovníci nesdílí informace o procesu a o úspěšnosti SPC, 

3. nedostatečné vzdělání pracovníků v oblasti SPC, 

4. činnosti nejsou prováděny v týmu pracovníků. 

5.1.1 Návrh nápravných opatření 

 Pro jednotlivé příčiny, které pomocí Paretova diagramu vycházejí jako „ţivotně důleţitá 

menšina“, byla navrhnuta tato nápravná opatření: 

 

1. Činnosti v rámci SPC nejsou pravidelně přezkoumávány (příčina F) 

V tomto případě je přijatelné stanovit tým pracovníků, který se bude zabývat 

problematikou SPC krimpování. Vhodné je zavést např. matici odpovědnosti, kterou 

zobrazuje tabulka 5. V matici jsou přesně zobrazeny (pomocí značek) odpovědnosti za 

jednotlivé činnosti. 
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Činnosti 

Pracovník (udělení funkce) 

Seřizovač 
Směnový 

mistr 

Pracovník z útvaru 

řízení kvality 

Asistent 

managera kvality 

Měření zvoleného znaku Z    

Záznam naměřených hodnot Z    

Kontrola sběru a záznamu dat  Z S  

Vyhodnocení dat   Z  

Přijetí nápravných opatření S S Z  

Ověření splnění nap. opat.   S Z 

 

Vysvětlivky:  Z….zodpovědnost  S….spolupráce 

 

2. Pracovníci nesdílí informace o procesu a o úspěšnosti SPC (příčina B) 

Za pomocí průběţných školení zajistit, aby pracovníci (z útvaru řízení kvality, seřizovači 

stroje Komax) přistupovali pozitivně k aktivitám spojených se SPC a tímto upevňovali a 

zlepšovali své znalosti v dané problematice. Za pomocí např. informačních nástěnek nebo 

vhodných zaměstnaneckých mítinků by se mělo zviditelňovat moţné zlepšování SPC. 

 

3. Nedostatečné vzdělání pracovníků v oblasti SPC (příčina A) 

Většina příčin v SPC je spojena s lidským faktorem, buď mají pracovníci nedostatečné 

vzdělaní či zkušenosti v problematice SPC. Nebo jejich vykonání práce je nedůsledné a málo 

pečlivé. V tomto případě je nutné se zaměřit v rámci školení na přesné dodrţování postupů, 

předpisů a pravidelně ověřovat jejich plnění práce, coţ můţe znamenat zapojení dalšího 

pracovníka.  

  

4. Činnosti nejsou prováděny v týmu pracovníků (příčina C) 

Stanovení týmu pracovníků z útvaru řízení kvality, kteří budou mít jasně danou 

pravomoc a odpovědnost za jednotlivé činnosti SPC. S tímto souvisí bod 1, viz výše. V čele 

týmu by měl být specialista na SPC nebo pověřená osoba, která bude mít při jakémkoliv 

rozhodování nebo vyskytlém problému hlavní slovo. 

 

 

 

Tab. 5 Návrh matice odpovědnosti 
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5.2 Další nápravná opatření 

 Po další analýze formou konzultace s pracovníky z útvaru řízení kvality se objevila 

následující problémová místa v zavedeném SPC krimpování.  

 

Nevhodně zvolený Shewhartův regulační diagram  𝑥; 𝑠  

 Jelikoţ proces krimpování má poměrně krátký výrobní cyklus, je tedy vhodné pouţít 

jiný regulační diagram, a to cílový regulační diagram. Ten patří mezi „Short Run“ regulační 

diagramy. [3, s. 248-249] 

Cílové regulační diagramy se pouţívají v situaci, kdy lze popsat výrobu takto: výrobky 

mají stejný zvolený znak, ovšem liší se poţadavky (tolerancemi), výrobní dávky jsou malé. 

Vzhledem k rozsahu výběru, by měl být pouţit buď cílový regulační diagram pro výběrové 

průměry a regulační diagram pro výběrová rozpětí  𝑥 , 𝑅  nebo lze pouţít i cílový regulační 

diagram pro výběrové průměry a regulační diagram pro výběrové směrodatné odchylky (𝑥 , 𝑠). 

[3, s. 249] 

 

Regulační diagramy nejsou nijak vyhodnocovány 

Na začátku vyhodnocování regulačních diagramů budou sestaveny přesné odpovědnosti 

za jednotlivé činnosti. Viz výše v tabulce 5 je návrh matice odpovědnosti. Vyhodnocovat 

regulační diagramy bude pracovník z útvaru řízení kvality. Při zjištění, ţe bod neleţí uvnitř 

regulačních mezí, upozorní mistra seřizovačů. Ten spolu se seřizovačem bude identifikovat 

příčinu a navrhne nápravná opatření. Jednotlivé příčiny a k nim navrţena nápravná opatření 

budou zapisována do seznamu, který bude slouţit jako pomůcka pro další identifikaci příčin. 

Asistent managera kvality bude dohlíţet, zda navrţená nápravná opatření byla splněna.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současný stav SPC krimpování, nalézt slabá a 

problémová místa, která průběh SPC negativně ovlivňují a navrhnout na ně nápravná 

opatření.  

Hlavním východiskem pro tuto práci byla teoretická část, která vychází z odborných 

literárních děl z oblasti statistických metod a řízení kvality. 

Praktická část začíná stručnou charakteristikou výrobního procesu krimpování, který je 

také zobrazen na vývojovém diagramu (viz příloha 2), a popisem stroje Komax, na kterém 

proces probíhá. Dále následuje podrobná analýza zavedeného SPC krimpování. Analýza byla 

zaloţena jednak na důkladném popisu stávajícího SPC ve společnosti, tak i autorem 

zpracovaném dotazníkovém šetření. Závěrečná kapitola se věnuje vyhodnocení dotazníku, 

kde byly jednotlivé otázky vyhodnoceny za účelem rozpoznat slabá a problémová místa 

reálného stavu SPC. Slabá a problémová místa, která negativně ovlivňují SPC krimpování 

jsou vyhodnocena pomocí Paretovy analýzy a jsou na ně navrţena moţná zlepšení. 

 Výstupem z praktické části je návrh nápravných opatření na slabá a problémová místa, 

která byla vyhodnocena nejen z dotazníku. Za nejzávaţnější problémové místo se povaţuje to, 

ţe společnost nijak nevyhodnocuje regulační diagramy. Tudíţ byla sestavena matice 

odpovědnosti, která zobrazuje odpovědnosti za jednotlivé činnosti a dále byl navrţen 

přibliţný postup, jak bude vyhodnocování regulačních diagramů probíhat. Další ze závaţných 

problémů byl nevhodně zvolený Shewhartův regulační diagram, jelikoţ proces krimpování 

má poměrně krátký výrobní cyklus, je vhodnější pouţít „Short Run“ regulační diagramy. 

Přesněji tedy cílový regulační diagram. V neposlední řádě je velmi podstatným problémem 

také lidský faktor. Nedostatečné vzdělání, zkušenosti v problematice SPC či nedůsledné a 

málo pečlivé vykonání práce jen přispívají ke statisticky nestabilnímu stavu. V rámci 

pravidelných školení se bude nutné zaměřit na přesné dodrţování postupů, předpisů a také 

pracovníkům (seřizovačům) objasnit přibliţnou podstatu SPC. Pravidelně se bude také 

kontrolovat plnění práce seřizovačů, coţ můţe znamenat zapojení dalšího pracovníka.  
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Situace v regulačním 

diagramu 

Popis Možné vymezitelné příčiny 

 

Body mimo 

regulační 

meze 

Regulační diagram (R) 

- zvětšení rozptylu vlivem změny v prvcích 

procesu v daném okamţiku 

- změna měřidla, kontrolora 

- vylepšení dat 

Regulační diagram (𝑥  ) 
- proces se posunul právě u dané podskupiny 

- změna měřícího systému 

 

9 bodů za 

sebou leţí 

nad CL nebo 

pod CL 

Regulační diagram (R) 

- zvětšení /zmenšení rozptylu vlivem změny 

v prvcích procesu  

- změna měřidla, kontrolora 

- vylepšení dat 

Regulační diagram (𝑥  ) 
- změna měřidel, způsobu měření 

- změna prvků procesu 

 

6 bodů za 

sebou stoupá 

nebo klesá 

(trend) 

Regulační diagram (R) 

- zvětšení /zmenšení rozptylu vlivem změny 

v prvcích procesu  

- změna měřidla, kontrolora 

- vylepšení dat 

Regulační diagram (𝑥  ) 
- opotřebení nástroje 

 

15 bodů leţí 

v řadě za 

sebou ve 

vnitřní třetině 

pásma mezi 

regulačními 

mezemi 

Oba regulační diagramy 

- nesprávně vypočtené meze 

- nesprávně zakreslené body 

- nesprávně kalibrované měřidlo 

- podskupiny obsahují výrobky ze dvou a 

více strojů 

- zlepšení procesu 

 

Příloha 1 - Nejčastěji vyuţívané testy vymezitelných příčin [4] 



 

 

 

 

N

E 

SPC (statistická 

regulace procesu) 

ZAČÁTEK 

VSTUPUJÍCÍ MATERIÁL 

KONTROLA 

materiálu 

NASTAVENÍ LISOVACÍHO 
NÁSTROJE 

NASTAVENÍ VÝŠKY 

KRIMPU  

KONTROLA (MĚŘENÍM) 
VÝŠKY KRIMPU 

NASTAVENÍ ANALYZÉRU 

KONTROLA 
ANALYZÉRU 

NASTAVENÍ ODIZOLOVÁNÍ 

KONTROLA 
ODIZOLOVANÉHO 

VODIČE 
 

TAHOVÁ ZKOUŠKA 
KONTAKTU 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

NE 

 

ANO 

KONEC 

Příloha 2 - Vývojový diagram výrobního procesu krimpování [11] 



 

 

 

Dotazník pro útvar řízení kvality: 

 

Dotazník je anonymní a všechna data budou vyuţívána pouze jako podklad pro mou bakalářskou 

práci. Předem děkuji za Vámi věnovaný čas! 
 

1 = souhlasím     2 = spíše souhlasím       3 = nevím     4 = spíše nesouhlasím        5 =nesouhlasím 

  

1. Je SPC ve firmě přijímáno pozitivně, jako nástroj pro zlepšování 

kvality?     

 

2. Hlavním důvodem zavedení SPC je spokojenost zákazníka?   

 

3. Mají pracovníci dostatečné vzdělání v problematice SPC? 

 

4. Sdílí pracovníci informace o procesu a o úspěšnosti SPC? 

 

5. Jsou zde řádně stanoveny odpovědnosti v rámci SPC? 

 

6. Jsou činnosti v rámci SPC prováděny v týmu? 

 

7. Jsou data pro SPC získána náhodným výběrem? 

 

 

8. Probíhá zpracování dat systematicky a pravidelně? 

 

9. Jsou činnosti v rámci  SPC pravidelně přezkoumávány? 

 

10. Jsou výstupy z SPC vyuţívány pro neustále zlepšování? 

 

11. Daří se proces udrţovat v regulačních mezích? 

 

12. Pomohlo ve firmě zavedení SPC sníţit náklady 

v procesu? 

 

13. Je ve firmě specialista na SPC?   

 

14. Máte přesně vytvořené instrukce pro zpracování regulačních diagramů? 

 

 

 

15. Jakým způsobem probíhá zpracování 

regulačních diagramů?  

 

Příloha 3/1 - Dotazník pro pracovníky z útvaru řízení kvality 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ANO NE NELZE POSOUDIT 

ANO NE 

ANO (vyuţívají se) ANO (nevyuţívají se) NE 

Pouze na PC Na PC i 

manuálně 



 

 

16. Jaké regulační diagramy se v procesu SPC pouţívají (popř.   

jaká kombinace)? 

................................................................................................. 

 

17. Je ověřováno dodrţování postupů pro provádění SPC? 

 

 

18. Jak často za směnu probíhá kontrola (z vedení) na strojích Komax? 

 

………………………………………………………………………. 

 

19. Čím je měřena výška krimpu a jaká je přesnost měřidla? 

 

………………………………………………………………………….. 

 

20. Jak často probíhá kalibrace měřidla, kterým se měří výška krimpu? 

 

……………………………………………………………………… 

  

21. Jakým způsobem jsou navrhovaná nápravná opatření?  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

22. Jaké školení probíhá na problematiku SPC? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

23. Co by mělo být náplní školení pro zlepšení SPC?  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Příloha 3/2 - Dotazník pro pracovníky z útvaru řízení kvality   

Shewhartovy Jiné 

ANO NE 



 

 

 

Dotazník pro pracovníky (seřizovače): 

 

Dotazník je anonymní a všechna data budou vyuţívána pouze jako podklad pro mou bakalářskou 

práci. Předem děkuji za Vámi věnovaný čas! 

 

1. Víte co je statistická regulace procesu neboli SPC? (Pokud ANO, víte k čemu 

se pouţívá?) 

……………………………………………………………………………… 

 

2. Víte co to jsou to regulační diagramy? (Pokud ANO, k čemu slouţí?) 

 

…………………………………………………………………… 

3. Bylo Vám poskytnuto dostatečné vzdělání a trénink v oblasti pouţívání krimpovacího stroje 

(Komax)? 

 

4. Jak dlouho probíhá doba školení na stojích Komax? 

 

5. Dohlíţí nějaký dozor na nově příchozí 

pracovníky?(Pokud ANO, kdo je tím dozorem)?  

 

……………………………………………………………………. 

 

6. Řídíte se dodrţování postupů pro měření výšky krimpu? 

 

7. Jak často měříte 

výšku krimpu? 

 

8.  Jaké měřidlo/měřidla se pouţívají pro měření výšky krimpu? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

9. Víte, ţe měřidlo na měření výšky krimpu je seřízené? 

 

10. Jak často probíhá kalibrace měřidla pro měření výšky krimpu? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

11. Zaznamenáváte naměřené hodnoty výšky krimpu? (Pokud ANO, kam jsou 

zaznamenávány?) 

…………………………………………………………………….. 

Příloha 4/1 - Dotazník pro pracovníky (seřizovače) 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

1 den 2 dny Více jak 2 dny 

ANO NE 

ANO NE Občas 

1x  za směnu 2x za směnu 3x za směnu Více x za směnu 

ANO NE NEVÍM 

ANO NE 



 

 

12. Je měření výšky krimpu prováděno pravidelně, podle předepsaných frekvencí měření? 

 

13. Kolik měření výšky krimpu proběhne za 1 směnu?  

…………………………………………………………. 

 

14. Upozorňuje Vás nějak informační systém, ţe jste naměřili 

hodnotu mimo stanovenou toleranci?(Pokud ANO, jak?)  

…………………………………………………………………… 

15. Víte před měřením výšky krimpu jakou toleranci by měla mít 

naměřená hodnota? 

 

 

16. Co děláte, kdyţ se naměřená hodnota vyskytuje mimo toleranci? 

 

……………………………………………………………… 

17. Zapisujete naměřené hodnoty, které se vyskytly mimo 

toleranci? 

 

 

18. Chodí namátkové kontroly a přeměřují výšku krimpu? (Pokud 

ANO, jak často za směnu?) 

………………………………………………………………………. 

 

Příloha 4/2 - Dotazník pro pracovníky (seřizovače) 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE Občas 

ANO NE 


