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Anotace 

Disertační práce se zaměřuje na oblast monitorování a řízení vysoce způsobilých 
procesů s hlavním zřetelem na atributivní znaky kvality. Praktické zpracování práce vychází 
z provedení rozsáhlé analýzy, jejímž cílem bylo poskytnout souhrnný přehled, jaké typy 
regulačních diagramů, jakožto vhodné nástroje pro monitorování a řízení procesů, jsou 
popisovány v odborných publikacích, nabízeny statistickými softwary, školeny v rámci kurzů 
s tématikou statistických metod a používány v podnikové praxi. Dále jsou rozebrány 
procedury navržené pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, vyhodnoceny 
jejich silné a slabé stránky jak pro měřitelné znaky kvality, tak pro atributy. Procedury jsou 
popsané pro kontrolu jednoho znaku kvality i pro simultánní sledování více znaků kvality 
najednou. 

Dále se práce věnuje tématu volby parametrů regulačního diagramu označovanému 
jako navrhování regulačního diagramu. Detailně jsou popsány různé existující přístupy 
navrhování regulačního diagramu. Tato část slouží jako teoretické východisko pro vytvoření 
vlastního semi-ekonomického návrhu pro stanovení optimálního parametru r u CCC-r 
regulačního diagramu. Pro vlastní návrh bylo nasimulováno několik ukázkových situací  
a návrh byl také ověřen v reálných podmínkách podnikové praxe. Součástí práce je  
i vytvořená počítačová podpora pro sestrojení regulačních diagramů CCC, CQC a CCC-r, 
jejíž součástí je i možnost stanovení optimálního parametru r u CCC-r diagramu dle vlastního 
návrhu. 

Klíčová slova: vysoce způsobilé procesy, kumulované počty shodných jednotek, navrhování 
regulačního diagramu, CCC-r diagram 

  



 

 

Annotation 

A dissertation thesis is focused on an area of high yield process monitoring and control 
with main focus on attributive quality characteristics. A practical part results from the 
performed extensive analysis its aim was to provide an overall overview what type of control 
charts as a suitable tool for process monitoring and control are described in specialized 
publications, offered in statistical software, trained in terms of courses with a topic of 
statistical methods and used in real practice. The procedures designed for high yield process 
monitoring and control with their strengths and weaknesses are described for both, 
measurable quality characteristics and attributes. The procedures are described for the 
monitoring of single quality characteristic and also for simultaneous monitoring of multiple 
quality characteristics. 

Further the thesis deals with the theme of control chart parameters option known as the 
control chart design. Various existing approaches to control chart design are described in 
detail. This part serves as a theoretical basis for a creation of the own semi-economical design 
to determine optimal parameter r of CCC-r control chart. Numbers of situations have been 
simulated for the created design and it has also been verified at conditions of real practice. 
The created computer support for CCC, CQC, CCC-r control charts, which enables to 
determine the optimal parameter r of CCC-r chart according to the created design, is also 
presented. 

Key words: high yield processes, cumulative counts of conforming items, control chart 
design, CCC-r chart 
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Úvod 

S rozvojem nových technologií a důrazem kladeným na aktivity neustálého zlepšování 
a zeštíhlování procesů se zvyšují i požadavky na úroveň procesů. Snahou těchto aktivit je, aby 
procesy dosahovaly excelence, tzn. vysoké způsobilosti. Způsobilost procesu, s anglickým 
termínem „process capability“, definovaná jako schopnost procesu trvale poskytovat výrobky 
splňující stanovené požadavky kvality, dostává nové přívlastky s anglickými termíny „high 
quality, high yield, high sigma“.  

Disertační práce se zaměřuje na oblast monitorování a řízení procesů dosahujících 
vysoké způsobilosti, přičemž hlavní zřetel je kladen na atributivní znaky kvality. I přesto, že 
jsou atributivní znaky kvality na pomyslném žebříčku až za měřitelnými znaky, v posledních 
letech získávají na oblibě a je jim věnována stále větší pozornost. Přispívá k tomu i prostředí 
dnešního silného konkurenčního trhu, které nutí k neustálému snižování nákladů. Mnohdy 
bývá ekonomicky výhodnější regulovat procesy prostřednictvím atributivních znaků v režimu 
Go / NoGo, než všechny znaky kvality měřit. 

Cílem této disertační práce je zanalyzovat regulační diagramy navržené pro 
monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů pro měřitelné i atributivní znaky kvality, 
navrhnout ekonomický model pro stanovení optimálního parametru pro zvolený regulační 
diagram, vytvořit aplikaci pro počítačovou podporu zatím méně známých regulačních 
diagramů vhodných pro procesy dosahujících vysoké způsobilosti v případě atributivních 
znaků kvality a nasadit tyto procedury do přímého aplikačního použití. 

Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce byly definovány následovně: 

• Analýza současných trendů monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů  
v případě měřitelných i atributivních znaků kvality. 

• Rozbor vlastností, silných a slabých stránek jednotlivých procedur určených pro 
monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, představení méně známých 
procedur přizpůsobených pro tyto procesy v případě atributivních znaků kvality. 

• Rozbor současných trendů simultánního sledování více atributivních znaků kvality. 
Propojení problematiky simultánního sledování více znaků kvality s metodou 
kumulovaných součtů shodných jednotek (CCC data). 

• Vytvoření ekonomického návrhu pro stanovení optimálního parametru r u CCC-r 
regulačního diagramu. 

• Vytvoření aplikace pro počítačovou podporu diagramů CCC, CQC a CCC-r, 
umožňující také stanovení optimálního parametru r u CCC-r regulačního diagramu 
podle vytvořeného návrhu. 

• Ověření navržené aplikace v podmínkách reálné praxe. 
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1 Statistické monitorování a řízení procesů 

Statistické monitorování a řízení procesů představuje důležitou proceduru v řízení 
kvality. Jedná se o preventivní nástroj řízení kvality, který pomáhá rozpoznat, zda na proces 
působí vymezitelná příčina. Díky včasnému odhalení významných odchylek v procesu od 
předem stanovené požadované úrovně umožňuje realizovat nápravné akce. Základním 
nástrojem statistického monitorování a řízení procesů jsou regulační diagramy.  

Obecně snahou všech aktivit řízení kvality je snížit počet výskytu „chyb“ v realizaci 
procesu a dosáhnout idey „nulových vad“ s originálním termínem „zero defect“. Tato idea je 
předním atributem pro přežití firmy v dnešním silném konkurenčním prostředí, kdy jsou firmy 
schopny pomocí vyspělých automatizovaných procesů produkovat tisíce kusů za den. Aby 
výrobci uspokojili primární zájem svých zákazníků (definovanou kvalitu produktu za 
rozumnou cenu), musí jejich procesy dosahovat vysoké výkonnosti. Snahou je, aby procesy 
dosahovaly excelence, tzn. vysoké způsobilosti. Tento trend s sebou přináší nové přívlastky 
pro procesy s anglickými termíny „high quality, high yield, high sigma“.  

Tématikou „high quality, high yield, high sigma“ procesů se zabývá cela řada 
zahraničních odborných publikací (jako příklad lze uvést zdroje [25, 27, 33, 68]). České 
ekvivalenty uvedených pojmů by mohly být „vysoce jakostní, vysoce výkonné, vysoce 
způsobilé“ procesy. Ve zdrojích [26, 27, 33, 84] jsou vysoce způsobilé procesy definovány 
jako procesy, jejichž úroveň výskytu chyb (neshodných jednotek / neshod) se vyskytuje 
v řádu desítek PPM (Parts Per Milion). Tzn., úroveň výskytu neshodných jednotek / neshod 
je velmi nízká. Vyjádřeno pomocí úrovně sigma se jedná o procesy s úrovní sigma větší než  
3 (tab. 1). 

Tab. 1: Úroveň sigma, hodnoty indexů způsobilosti Cp a Cpk, počty neshodných jednotek 
v PPM pro různé hodnoty sigma [26] 

Úroveň sigma Index Cp Index Cpk 
Neshodné jednotky pro různé sigma v řádu PPM 

Proces centrovaný na μ Posun o 1,5σ 

3 1,00 1,00 2700 66810 
4 1,33 1,33     63   6210 
5 1,67 1,67            0,57     233 
6 2,00 2,00              0,002            3,4 

 

 

2 Současné trendy statistického monitorování a řízení procesů 

V rámci statistického monitorování a řízení procesů lze volit z řady regulačních 
diagramů. Teorie regulačních diagramů je běžným tématem statistických publikací, publikací 

Vysoce způsobilé procesy 
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věnujících se strategiím zlepšování, náplní kurzů a školení s touto tématikou. Možnost tvorby 
regulačních diagramů nabízí i řada statistických softwarů a lze říci, že jsou s velkou oblibou 
hojně využívány v podnikové praxi. Pro zmapování stavu, jaké typy regulačních diagramů 
jsou používány pro monitorování a řízení procesů, byla provedena rozsáhlá analýza, která 
pokrývá tyto oblasti: typy regulačních diagramů doporučované na základě odborných 
knižních publikací, typy regulačních diagramů nabízené v menu statistických softwarů, typy 
regulačních diagramů vyučované v rámci kurzů, školení a tréninků věnujících se této 
problematice, typy regulačních diagramů používané v podnikové praxi. Dílčím cílem je 
potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že metodám navrženým pro monitorování a řízení vysoce 
způsobilých procesů je věnovaná malá pozornost. 

První dílčí analýza byla zaměřena na odborné knižní publikace. Výběr charakteru 
publikací byl zvolen s ohledem na běžného uživatele, pro kterého jsou knižní publikace 
dostupnější než články v odborných časopisech. Druhá dílčí analýza se zaměřovala na 
statistické softwary, které jsou nedílnou součástí pro aplikaci statistických metod. Do studie 
byly zahrnuty více i méně známé produkty. Další dílčí část analyzovala náplň kurzů a školení 
s tématikou statistických metod. Analyzovaný vzorek zahrnoval české i zahraniční školící 
společnosti. Poslední část analýzy mapuje stav v podnikové praxi. Pomocí sestaveného 
dotazníku byly osloveny firmy působící na českém trhu.  

U všech dílčích analýz byl stejný cíl, a to zjistit, které typy regulačních diagramů jsou 
doporučovány, nabízeny a používány. Všechny přinášejí velmi podobné závěry. Největší 
měrou jsou ve všech případech zastoupeny tradiční Shewhartovy regulační diagramy jak pro 
regulaci měřením, tak pro regulaci srovnáváním. V již mnohem menší míře jsou potom 
uváděny i jiné typy regulačních diagramů (CUSUM, EWMA, MAMR, Short-Run diagramy, 
Hottelingův diagram). Z provedené analýzy je zřejmý fakt, že v širokém povědomí jsou stále 
na prvním místě pro monitorování a řízení procesu zakotveny tradiční Shewhartovy regulační 
diagramy, které jsou schopny odhalit pouze větší sporadické odchylky v procesu (2σ od 
požadované úrovně) [48]. 

Výsledky jednotlivých dílčích průzkumů potvrdily hypotézu, že metodám navrženým 
pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů je věnovaná malá pozornost. Proto se 
disertační práce zaměřuje na oblast monitorování a řízení procesů, které jsou charakteristické 
velmi malými změnami v parametrech sledovaného znaku kvality, nebo je nutné pracovat 
s velmi nízkým výskytem chyb.  

3 Monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů v případě 
měřitelných i atributivních znaků kvality 

3.1 Měřitelné znaky kvality 

Jednou z nevýhod tradičních Shewhartových regulačních diagramů je, že pracují 
pouze s informacemi obsaženými v posledním bodě (poslední hodnotě výběrové 
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charakteristiky) vynášeném do regulačního diagramu a tím ignorují mnoho informací 
z předcházejících hodnot. Tato skutečnost vede k tomu, že nejsou citlivé k malým a středním 
změnám v procesu (0,5σ – 1,5σ) [45]. 

Pro rychlou detekci malých a středních změn procesu je třeba vybírat z jiných 
kategorií regulačních diagramů. Vhodnými diagramy v těchto podmínkách jsou např.: 

• regulační diagram CUSUM, 
• klasický regulační diagram EWMA, 
• modifikované regulační diagramy. 

3.2 Atributivní znaky kvality 

Jak bylo uvedeno výše, v případě měřitelných znaků kvality jsou vhodnou volbou 
regulační diagramy CUSUM, EWMA či modifikované diagramy, které jsou schopné odhalit 
malé změny v procesu. V případě atributivních znaků kvality byly také vytvořeny techniky 
pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, které, jak vyplynulo z provedené 
analýzy, zůstávají v praxi zatím neznámé. Přitom použití tradičních Shewhartových diagramů 
pro monitorování těchto procesů přináší spíše řadu nevýhod: 

• signál stavu nestability při výskytu jediné neshodné jednotky / neshody, 
• neschopnost odhalit zlepšení procesu, 
• vyšší frekvence zbytečného signálu, 
• neschopnost odhalit náhlé zhoršení procesu. 

Vhodnými diagramy v těchto podmínkách jsou: 

• CCC diagram (diagram kumulovaného počtu shodných jednotek),  
• CCC-r diagram (diagram kumulovaného počtu shodných jednotek do nalezení r-té 

neshodné jednotky),  
• CQC diagram (diagram kumulovaného množství). 

Do uvedených diagramů, které jsou svojí strukturou stejné jako tradičně používané 
Shewhartovy regulační diagramy, jsou vynášeny hodnoty kumulovaných součtů shodných 
jednotek vždy, když je testováním nebo kontrolou zjištěna neshodná jednotka / neshoda.  
U CCC-r diagramu je vynášena hodnota kumulovaného součtu shodných jednotek do nalezení 
r-té neshodné jednotky. Jelikož jsou sledovány počty shodných jednotek, potom bod ležící 
nad UCL signalizuje zlepšení procesu. Naopak bod ležící pod LCL je signálem možného 
zhoršení procesu. 

V rámci celkového shrnutí regulačních diagramů pro měřitelné i atributivní znaky 
kvality, které byly navrženy pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, lze 
definovat následující silné a slabé stránky (tab. 2, tab. 3). 
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Tab. 2: Silné a slabé stránky regulačních diagramů pro měřitelné znaky kvality 

Silné stránky Slabé stránky 

Metoda CUSUM je citlivější na malé a 
střední odchylky v procesu (0,5σ – 1,5σ), 
které detekuje 2-4x rychleji při stejném 
rozsahu výběru než tradiční Shewhartovy 
regulační diagramy. 

Těmto metodám není věnována taková 
pozornost jako tradičním Shewhartovým 
diagramům, tudíž jsou méně známé a méně 
často používané v podnikové praxi. 

Metoda CUSUM je schopna přesněji určit 
okamžik vzniku a velikost odchylky 
v procesu. 

Metoda CUSUM je náročnější na sestrojení a 
interpretaci. 

Je spojena s nižšími náklady na kontrolu při 
stejném riziku zbytečného signálu α tím, že 
se kontroluje méně jednotek ve výběru. 

Metoda CUSUM není vhodná pro detekci 
větších odchylek v procesu (větších než 
1,5σ). 

Metoda je hodně variabilní, lze ji použít na 
různé typy dat a různá testová kritéria. 

 

Při vhodném nastavení parametru λ a L je 
diagram EWMA dostatečně robustní vůči 
nesplnění předpokladu normality dat. 

 

Tab. 3: Silné a slabé stránky regulačních diagramů pro atributivní znaky kvality 

Silné stránky Slabé stránky 

Za účelem posouzení stability / nestability 
procesu není nutné provádět výběr o předem 
definované velikosti, což v případě velkého 
výběru není praktické z ekonomického 
hlediska. 

Uvedené regulační diagramy nejsou součástí 
běžně dostupných publikací s tématikou 
SPC, stejně tak nejsou náplní kurzů a 
školení. 

Stabilita / nestabilita procesu se posuzuje při 
výskytu neshodné jednotky, tudíž je možné 
odhalit náhlé zhoršení procesu. 

Chybí počítačová podpora pro uvedené 
regulační diagramy. 

Uvedené regulační diagramy jsou schopné 
detekovat i zlepšení procesu. 

Neznalost uvedených diagramů v podnikové 
praxi. 

Vhodné pro procesy, kde je prováděná 100% 
on-line kontrola. 
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4 Simultánní sledování více znaků kvality v případě CCC dat 

Regulační diagramy jmenované v předešlé kapitole jsou vhodné pro posouzení 
procesů, ve kterých je sledován pouze jeden znak kvality (jedna proměnná). Nicméně 
v praktických podmínkách existuje řada procesů, ve kterých je pro hodnocení procesu 
nezbytné sledovat více znaků kvality současně.  

Problematika simultánního sledování několika znaků kvality je označována jako 
vícerozměrná kontrola kvality, která bere v úvahu vztahy mezi sledovanými znaky kvality. 
Většina prací zabývající se tématikou vícerozměrného sledování procesu je opět zaměřována 
spíše na měřitelné znaky kvality než na atributivní znaky. Ale i pro atributy již bylo 
zpracováno několik postupů. Zatím jen několik z nich ale bylo aplikováno také na CCC data, 
která jsou charakteristická pro podmínky vysoce způsobilých procesů [5, 47].  

V posledních letech roste zájem o techniky vhodné pro simultánní monitorování  
a řízení vysoce způsobilých procesů. Do popředí zájmu se dostávají i atributivní znaky, 
protože v některých případech může být mnohem ekonomičtější vyhodnocovat proces na 
základě rozhodovacího přístupu Go / NoGo, než všechny znaky měřit [47]. 

Jednou z navrhovaných možností, jak monitorovat vysoce způsobilý proces v případě 
atributů, je přístup pracující se dvěma regulačními diagramy, a to  CCC diagramem, který 
monitoruje interval mezi výskytem dvou po sobě jdoucích neshodných jednotek,  
a c diagramem, který sleduje výskyt neshod na zjištěné neshodné jednotce. U tohoto modelu 
se předpokládá, že mezi CCC a c daty neexistuje žádná závislost a dále, že na neshodné 
jednotce se může vyskytnout pouze jeden typ neshody [47]. Kromě těchto omezení se další 
nevýhoda aplikace tohoto přístupu ukazuje v případech, kdy dojde ke zhoršení CCC dat  
a zlepšení c dat ve stejnou dobu, takže může dojít ke zkreslení celkového výsledku posouzení 
stavu stability procesu [47]. 

Autoři Niaki a Abbasi [47] navrhli nový způsob simultánního sledování atributů. 
Jejich metoda vychází z předpokladu, že běžně používané regulační diagramy pro atributy 
předpokládají normální rozdělení sledovaného znaku. Atributy se obvykle řídí zešikmeným 
binomickým nebo Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti, která mohou být ale při 
splnění určitých podmínek aproximována normálním rozdělením. Toto je základní myšlenkou 
i pro vysoce způsobilé procesy, kde se kumulované počty shodných jednotek (tedy CCC data) 
řídí zešikmeným geometrickým rozdělením. Navrhovaná metoda vychází z myšlenky 
nalezení vhodné transformační funkce, jejímž výstupem je vektor řídící se vícerozměrným 
normálním rozdělením s parametry vektorem středních hodnot a kovarianční maticí. Po 
transformaci dat dostáváme vstupní data řídící se vícerozměrným normálním rozdělením, pro 
které je možné použít existující diagram χ2. 

Jako většina technik, i vícerozměrné regulační diagramy mají svoje výhody  
a nevýhody, které jsou popsány v následující tabulce (tab. 4). 
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Tab. 4: Shrnutí silných a slabých stránek vícerozměrných regulačních diagramů 

Silné stránky Slabé stránky 

Jestliže mezi sledovanými znaky kvality 
existuje vtah, potom vícerozměrné regulační 
diagramy představují komplexnější 
monitorování procesu než individuální 
diagramy. 

Počítačová podpora pro uvedené regulační 
diagramy. Co se dostupnosti v statistických 
softwarech týká, zatím převládá Hottelingův 
regulační diagram. 

Vícerozměrné regulační diagramy jsou více 
citlivé na odhalení změny v procesu 
v případě závislých znaků kvality, které 
individuální regulační diagramy nemusí ani 
odhalit. 

Téměř nulová míra využívání těchto 
diagramů v podnikové praxi, viz výsledky 
vyplývající z průzkumu uvedeného 
v kapitole 2. 

 Náročnější interpretace bodu ležícího mimo 
regulační meze, je nutné využívat další 
doprovodné techniky pro následnou analýzu. 

 U některých diagramů se pracuje pouze 
s horní regulační mezí, tzn., není možné 
detekovat obojí – zhoršení i zlepšení procesu. 

5 Navrhování regulačních diagramů 

Důležitou fází vlastní implementace regulačního diagramu je stanovení jeho 
parametrů. Stanovení parametrů je označováno jako navrhování regulačního diagramu  
a nejčastěji se týká parametrů: n – velikosti výběru, h – délky kontrolního intervalu (doba 
mezi dvěma výběry), k – vzdálenost regulačních mezí (počet směrodatných odchylek od 
centrální přímky) [67]. Některé diagramy vyžadují mimo jiné i stanovení parametrů pro ně 
specifických, např. u CCC-r regulačního diagramu je to volba parametru r. V podstatě lze 
definovat čtyři následující způsoby: 

• použít pravidla stanovená Shewhartem, 
• brát v úvahu statistická kritéria, 
• brát v úvahu ekonomická kritéria, 
• kombinovat statistická i ekonomická kritéria [67]. 

Každý ze jmenovaných způsobů má své výhody i nevýhody týkající se jednoduchosti 
použití, statistických vlastností nebo ekonomických ukazatelů. Navrhování regulačních 
diagramů se věnovala řada autorů, bylo zpracováno několik přístupů s různými předpoklady. 
Někteří autoři předpokládají, že proces pokračuje během šetření vymezitelné příčiny a opravy 
procesu, zatímco jiní uvažují, že je proces během těchto aktivit zastaven. Někteří 
maximalizují zisky, zatímco druzí minimalizují náklady. Jsou uvažovány nejrůznější 
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kategorie nákladů. Společná symbolika nebo společné rysy jednotlivých návrhů většinou 
neexistují. Většina autorů se zabývá regulačními diagramy pro výběrový průměr  
a rozpětí, neboť použití této dvojice diagramů v praxi převládá. Existují také návrhy, které 
jsou univerzálně použitelné pro různé typy regulačních diagramů [36]. 

Nejpopulárnější v praxi je heuristický přístup vycházející z pravidel Shewharta. Tento 
způsob v případě měřitelných znaků kvality pracuje s rozsahem výběru o velikost 4 nebo  
5 jednotek, regulační meze jsou voleny ve vzdálenosti 3 směrodatné odchylky od centrální 
přímky. Délka kontrolního intervalu není přesně stanovená, závisí na konkrétních 
podmínkách [48]. Jednoznačné stanovení parametrů je zřejmě hlavním důvodem, proč tento 
postup v praxi převládá.   

Další možností je stanovit regulační diagramy s ohledem na statistická kritéria. Dle 
tohoto přístupu jsou parametry n a k voleny tak, aby hodnoty ARL0 a ARL1 dosahovaly 
určitých hodnot. Volba těchto parametrů tedy vychází z předem stanovených hodnot rizik 
zbytečného a chybějícího signálu. Délka kontrolního intervalu se určí buď na základě hodnoty 
ATS (průměrná doba vedoucí k signálu), je-li definována, nebo na základě praktických 
podmínek a zkušeností [67].  

Parametry regulačního diagramu jsou velice často voleny na základě statistických 
kritérií v kombinaci s praktickými zkušenostmi. Volba parametrů regulačního diagramu má 
ale ekonomické důsledky v podobě různých nákladů. Jako příklad lze uvést náklady na výběr  
a testování, náklady související s šetřením vymezitelné příčiny nebo falešného signálu, 
náklady na odstranění vymezitelné příčiny. Z tohoto důvodu je logické věnovat se návrhu 
regulačního diagramu i z ekonomického úhlu pohledu. Je-li tedy regulační diagram navržen 
na základě ekonomických kritérií, hovoří se o ekonomickém návrhu regulačního diagramu. 
Cílem tohoto přístupu je stanovit parametry n, h a k tak, aby náklady / zisky (záleží na 
zvoleném kritériu optimality) spojené s aplikací regulačních diagramů byly minimální / 
maximální [67, 89]. Z ekonomických modelů lze uvést např. Duncanův model, který byl ale 
zpracovaný pouze pro regulační diagram pro výběrové průměry. Toto omezení řeší model 
autorů Lorenzen a Vanceho, jejichž L-V model je univerzálně použitelný na různé typy 
regulačních diagramů bez ohledu na monitorovanou statistiku. Ekonomickým návrhem 
Shewhartových regulačních diagramů pro atributy se zabýval Von Collani, který uvažuje 
volbu parametrů diagramu tak, aby dlouhodobý zisk z vyrobené jednotky byl maximální. 

Ekonomickým návrhem CCC diagramu se zabývali autoři Xie a Goh [86], jejichž 
model vychází s Duncanova modelu. Výše zmínění autoři ve spolupráci s autorem Tang 
vytvořili další ekonomický návrh pro CCC diagram, tentokráte s použitím univerzálního L-V 
modelu. Ekonomickým návrhem CCC-r diagramu se zabývali Xie, Goh a Kuralmani [87]  
a dále autoři Ohta a spol. [60]. U CCC-r diagramu vstupuje oproti klasickému CCC diagramu 
v  úvahu ještě parametr r, který udává počet neshodných jednotek do nalezení r-té neshodné. 
Zatímco prvně jmenovaná skupina autorů volí parametr r jako předem definovanou hodnotu 
(přičemž za vhodné považují rozpětí 2-5), druzí jmenovaní autoři pracují s r jako  
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s jedním z optimalizovaných parametrů spolu s délkou kontrolního intervalu h a vzdáleností 
dolní regulační meze l (opět pro zjednodušení je uvažována pouze dolní regulační mez). 

Jak již bylo uvedeno, regulační diagramy bývají navrženy na základě statistických 
kritérií v kombinaci s praktickými zkušenostmi. Takovýto návrh nebere v úvahu ekonomické 
aspekty. Naopak ekonomický návrh zohledňující ekonomické aspekty zase neuvažuje 
statistické vlastnosti. Woodall [83] poukázal na skutečnost, že mnoho ekonomických návrhů 
má nežádoucí statistické vlastnosti v podobě vyššího rizika zbytečného signálu  
v porovnání se statistickým návrhem. Řešením je Sanigův návrh [67] kombinující jak 
statistická, tak ekonomická hlediska. Takovýto návrh je označován jako ekonomicko-
statistický [72].  

6 Vlastní semi-ekonomický návrh regulačního diagramu CCC-r 

Pro CCC-r diagram platí, že čím je hodnota parametru r vyšší, tím se diagram stává 
citlivější k menším změnám v podílu neshodných jednotek p. A současně, čím je hodnota  
r vyšší, tím více kusů je nutné odebrat ke kontrole / testování pro posouzení stavu procesu 
(statisticky stabilní / nestabilní). 

Při navrhování CCC-r diagramu se hledají parametry: délka kontrolního intervalu  
h, dolní regulační mez LCL (primární zájem je kladen na odhalení zhoršení procesu)  
a parametr r, který je specifikem tohoto diagramu. Tento parametr bývá u některých návrhů 
volen jako fixní hodnota [87]. Oproti klasickým návrhům odpadá volba velikosti výběru  
n, protože v době automatizované výroby se předpokládá on-line kontrola. Z tohoto důvodu je 
uvažována velikost výběru rovna jedné. 

Při vlastním navrhování CCC-r diagramu se vychází z poznatků existujících modelů. 
Vytvořený návrh spadá do kategorie semi-ekonomického modelu, protože dva parametry jsou 
stanovené, a to délka kontrolního intervalu h a dolní regulační mez LCL  
a optimalizovaným parametrem je r, tj. počet neshodných jednotek pozorovaných před 
vynesením kumulovaného počtu shodných jednotek do regulačního diagramu. 

6.1 Předpoklady vlastního návrhu regulačního diagramu CCC-r 

Ve vlastním návrhu jsou uvažovány následující předpoklady, přičemž některé vychází 
z předpokladů existujících návrhů, některé jsou přizpůsobeny pro vlastní návrh. 

• Proces začíná ve stavu statisticky stabilním, který koresponduje s úrovní procesu 
s podílem neshodných jednotek, nepůsobí-li vymezitelná příčina.  

• Proces může mít více stavů statisticky nestabilních s tím, že každý je vázán s jinou 
vymezitelnou příčinou.  

• Proces není samo-opravitelný. 
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• Cyklus procesu je definovaný jako časová perioda od začátku produkce (nebo po 
obnově) ve stavu I po odhalení a eliminaci vymezitelné příčiny poté, co dojde ke 
zhoršení procesu a proces přejde ze stavu I do stavu II. 

• Stav I značí proces statisticky stabilní se známým podílem neshodných jednotek  
pI. Stav II značí proces statisticky nestabilní se známým podílem neshodných jednotek 
pII.. Platí nerovnost pII > pI. 

• Doba trvání τ, kdy je proces statisticky stabilní, je proměnná řídící se exponenci álním 
rozdělením s parametrem λ. 

• Primární zájem je kladen na odhalení nárůstu podílu neshodných jednotek p. Tzn. pro 
optimální návrh je uvažována jenom dolní regulační mez LCL. 

• Dolní regulační mez LCL je počítána pro známý podíl neshodných jednotek ve stavu  
I a definovanou hodnotu α. 

• Délku kontrolního intervalu h uživatel volí dle konkrétních podmínek svého procesu. 
Lze ji volit na základě např. délky výrobního cyklu, dle způsobu realizace výběru / 
následného testování, dle zkušeností s frekvencí výskytu působení vymezitelné příčiny 
atd. 

• Rozsah výběru je roven jedné, což odpovídá podmínkám automatizované výroby s on-
line kontrolou / testováním. 

• Optimalizovanou veličinou je parametr r. 

6.2 Nákladová funkce vlastního návrhu regulačního diagramu CCC-r 

Vlastní návrh regulačního diagramu CCC-r vychází z výše popsané úvahy. S rostoucí 
hodnotou parametru r se diagram CCC-r stává citlivější k malým změnám v podílu 
neshodných jednotek p. Nicméně, protože je s rostoucím r potřeba zkontrolovat více jednotek 
pro vynesení bodu do regulačního diagramu k posouzení stavu statistické stability procesu, 
současně rostou náklady spojené s kontrolou / testováním. Z tohoto důvodu je vhodné zabývat 
se volbou optimální hodnoty parametru r. 

Dále budou uvažovány dvě kategorie nákladů, přičemž první charakterizuje náklady 
spojené s produkcí neshodných jednotek (citlivost regulačního diagramu) a druhá kategorie 
prezentuje náklady na kontrolu / testování. 

S rostoucí hodnotou parametru r je diagram citlivější pro odhalení nárůstu podílu 
neshodných jednotek, který je indikátorem zhoršení procesu. Nárůst v podílu neshodných 
jednotek je odhalen, může začít analýza / oprava procesu a jeho vrácení ze stavu II do stavu  
I. Tím klesají náklady spojené s produkcí neshodných jednotek. Tato kategorie nákladů bude 
značená jako E[NJ] a počítána ze vztahu: 

Očekávané náklady spojené s produkcí neshodných jednotek 

𝐸[𝑁𝐽] = 𝑔𝐼𝐼𝐸[𝐴𝐼𝐼]ℎ𝜈 , (1) 
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kde jednotlivé výrazy představují: 

gII – náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II, 

𝐸[𝐴𝐼𝐼]  – celkový počet výběrů, když je proces ve stavu II, počítaný dle vztahu: 

𝐸[𝐴𝐼𝐼] =
1

1 − 𝛽
 , (2) 

β představuje pravděpodobnost chyby II druhu, počítanou dle vztahu: 

𝛽 = 1 −��𝑘 − 1
𝑟 − 1� 𝑝𝐼𝐼

𝑟 (1 − 𝑝𝐼𝐼)𝑘−𝑟
𝐿𝐶𝐿

𝑘=𝑟

 , (3) 

pII – podíl neshodných jednotek ve stavu II, 

h – délka kontrolního intervalu, 

ν – počet kusů vyprodukovaných za časovou jednotku operace. 

 Výše uvedený vztah (1) vychází z původního návrhu od autora Von Collaniho [79], 
který aplikovali také autoři Ohta a spol. [60] ve svém návrhu. Oproti těmto návrhům, které 
vyjadřují nákladovou funkci z pohledu zisků, je tento návrh pojatý z pohledu nákladů. 
Zmínění autoři dále vyjadřují zisk jak ve stavu I, tak ve stavu II.  

Tyto náklady zahrnují náklady na výběr a kontrolu / testování. Čím je parametr  
r vyšší, tím více jednotek musí být zkontrolováno / otestováno, aby bylo možné posoudit 
statistickou stabilitu procesu. Vztah opět vychází z původního návrhu od autora Von 
Collaniho [79]. Ve srovnání s původním návrhem je ale zjednodušen o velikost výběru, který 
je v tomto případě roven 1. Tato kategorie nákladů bude značena jako E[KT] a počítána ze 
vztahu: 

Očekávané náklady na kontrolu / testování 

𝐸[𝐾𝑇] = 𝑎𝐸[𝑥] , (4) 

kde jednotlivé výrazy představují: 

a – jednotkové náklady na kontrolu / testování, 

E[x] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 
jednoty, počítaný ze vztahu: 

𝐸[𝑥] =
𝐸[𝐴𝐼]𝐸[𝑥𝐼] + 𝐸[𝐴𝐼𝐼]𝐸[𝑥𝐼𝐼]

𝐸[𝐴𝐼 + 𝐴𝐼𝐼]
  , (5) 

E[xI] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 
jednotky ve stavu I, počítaný dle vztahu: 
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𝐸[𝑥𝐼] =
𝑟(1 − 𝑝𝐼)

𝑝𝐼
   , (6) 

E[xII] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 
jednotky ve stavu II, počítaný dle vztahu: 

𝐸[𝑥𝐼𝐼] =
𝑟(1 − 𝑝𝐼𝐼)

𝑝𝐼𝐼
   , (7) 

E[AI] představuje průměrný počet výběrů, když je proces ve stavu I, počítaný dle vztahu: 

𝐸[𝐴𝐼] =
1

𝑒𝜆ℎ − 1
   , (8) 

Pro ilustraci je úvaha se zobrazením dvou kategorií nákladů zjednodušeně vyjádřena 
graficky (obr. 1).  

 

 

Obr. 1: Schematické zobrazení dvou kategorií nákladů vlastního návrhu 

Celková nákladová funkce je dána součtem dvou kategorií nákladů: 

𝐸[𝐶] = 𝐸[𝑁𝐽] + 𝐸[𝐾𝑇]. (9) 

Cílem optimalizační úlohy je stanovit optimální parametr r* tak, aby celkové náklady 
𝐸[𝐶] byly minimální. Rozebereme-li detailně vztahy (1), (4) a (9) dostáváme parametry 
návrhu: 
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r – počet neshodných jednotek pozorovaných před vynesením kumulovaného součtu 
shodných jednotek do diagramu. 

Optimalizované parametry: 

gII – náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II, 

Vstupní nákladové parametry: 

a – jednotkové náklady na kontrolu / testování (posouzení stavu procesu). 

pI – podíl neshodných jednotek ve stavu I, 

Vstupní parametry procesu: 

pII – podíl neshodných jednotek ve stavu II, 

LCL – dolní regulační mez, 

h – délka kontrolního intervalu, 

ν – počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace, 

λ – parametr exponenciálního rozdělení, 

α  – pravděpodobnost chyby I druhu. 

6.3 Algoritmus optimalizační úlohy pro stanovení optimálního parametru r u 
CCC-r diagramu 

Algoritmus pro stanovení optimálního parametru r u CCC-r diagramu podle 
navrženého modelu je ukázán na následujícím příkladu. Hodnoty vstupních parametrů 
vychází z reálného procesu v automobilovém průmyslu. Byly nadefinovány následující 
vstupní parametry: 

• podíl neshodných jednotek ve stavu I pI    → 0.0002 
• podíl neshodných jednotek ve stavu II pII    → 0.0010 
• náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II gII → 90 Kč/h 
• jednotkové náklady na kontrolu / testování a   → 0.4 Kč/ks 
• délka kontrolního intervalu h     → 10 s = 0.003 h 
• počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace ν → 300 ks/h 
• parametr exponenciálního rozdělení λ    → 0.0125 
• pravděpodobnost chyby I druhu α     → 0.0027 

Nejdříve byly vypočítány náklady spojené s produkcí neshodných jednotek E[NJ] 
podle vztahu (1) pro hodnoty parametru r od 1 do 10. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v  
tab. 5. 
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Tab. 5: Náklady spojené s produkcí neshodných jednotek E[NJ] pro hodnoty r 1 ÷ 10 

r E[NJ] 
1 11 606.25 Kč 
2 2 793.10 Kč 
3 880.43 Kč 
4 393.20 Kč 
5 222.53 Kč 
6 151.69 Kč 
7 117.56 Kč 
8 100.12 Kč 
9 90.81 Kč 

10 85.90 Kč 

 

Grafické zobrazení nákladů E[NJ] je uvedeno na obr. 2. 

 

Obr. 2: Náklady spojené s produkcí neshodných jednotek E[NJ] pro zvolené hodnoty 
parametru r 

 Dále byly vypočítány náklady na kontrolu / testování pro posouzení statistické stability 
procesu podle vztahu (4) opět pro hodnoty parametru r od 1 do 10. Vypočítané hodnoty jsou 
uvedeny v  tab. 6. 
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Tab. 6: Náklady na kontrolu / testování E[KT] pro hodnoty r 1 ÷ 10 

r E[KT] 
1 1 991.05 Kč 
2 3 995.07 Kč 
3 5 996.84 Kč 
4 7 997.24 Kč 
5 9 997.18 Kč 
6 11 996.93 Kč 
7 13 996.59 Kč 
8 15 996.21 Kč 
9 17 995.79 Kč 

10 19 995.36 Kč 

 

Grafické zobrazení nákladů E[KT] je uvedeno na obr. 3. 

 

Obr. 3: Náklady na kontrolu / testování E[KT] pro zvolené hodnoty parametru r 

 Celková nákladová funkce počítaná dle vztahu (9) představuje součet dvou výše 
uvedených kategorií nákladů. Výsledné hodnoty celkových nákladů E[C] pro zvolené hodnoty 
parametru r jsou uvedeny v tab. 7. 
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Tab. 7: Celkové náklady E[C] pro hodnoty r 1 ÷ 10 

r E[C] 
1 13 597.30 Kč 
2 6 788.17 Kč 
3 6 877.28 Kč 
4 8 390.44 Kč 
5 10 219.70 Kč 
6 12 148.61 Kč 
7 14 114.15 Kč 
8 16 096.33 Kč 
9 18 086.60 Kč 

10 20 081.26 Kč 

 

Grafické zobrazení celkových nákladů E[C] je uvedeno na obr. 4. 

 

Obr. 4: Celkové náklady E[C] pro zvolené hodnoty parametru r 

 V dalším kroku je hledána taková optimální hodnota parametru r*, pro kterou je 
celková nákladová funkce E[C] minimální. Optimalizační úloha probíhá ve vytvořené aplikaci 
v prostředí MATLAB GUI. Pro vyhledání minima je použita funkce min ([Min E(C), Index r] 
=  min  (E(C)), která vyhledává z vektoru celkových nákladů E[C] minimální hodnotu  
a rovněž index, neboli pořadí, na kterém se tato minimální hodnota nachází. V tomto případě 
index představuje hledaný parametr r. 

 V uvedeném příkladě je optimální hodnota parametru r*, pro kterou jsou celkové 
náklady E[C] minimální, rovna 2 (r* = 2).  
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7 Počítačová podpora pro sestrojení diagramů CCC, CQC, CCC-r 

Důležitou roli při aplikaci statistických metod a nástrojů hraje počítačová podpora. 
V kapitole 2 je uvedený průzkum, který se zaměřoval na zmapování nabídky možnosti 
sestrojení regulačních diagramů ve vybraných statistických softwarech. Žádný z mapovaných 
softwarů nenabízí možnost sestrojení některého z regulačních diagramů představených 
v kapitole 3. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace, která ve svém menu nabízí možnost 
sestrojení diagramů CCC, CQC a CCC-r. Pro každý uvedený diagram se počítají regulační 
meze a sestrojí graf. Pro CCC-r diagram umožňuje i stanovení optimálního parametru r pro 
zadané vstupní hodnoty podle vlastního semi-ekonomického návrhu. Aplikace byla vytvořena 
v prostředí MATLAB GUI. Hlavní menu vytvořené aplikace je uvedeno na obr. 5. 

 

 

Obr. 5: Hlavní menu aplikace 

 

Po zvolení vybraného regulačního diagramu uživatel do levé části okna zadá vstupní 
hodnoty parametrů, které jsou nutné pro výpočet regulačních mezí. Po zadání vstupních 
hodnot a stisknutí tlačítka „Vypočítat“ se spočítají regulační meze pro konkrétní hodnoty. Pro 
vykreslení regulačního diagramu uživatel stiskne tlačítko „Nahraj.xlsx“. Po kliknutí na 
tlačítko dojde k otevření okna pro vyhledávání souborů *.xlsx, ve kterém jsou procesní data 
uložena. Po zvolení souboru a následném načtení dojde k naimportování procesních dat do 
vytvořené aplikace a zobrazení regulačního diagramu (obr. 6). 
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Obr. 6: Sestrojený regulační diagram CCC 

Na stejném principu funguje sestrojení diagramů CCC-r a CQC. Kromě výpočtu 
regulačních mezí a sestrojení grafu aplikace nabízí i možnost stanovit optimální parametr  
r pro CCC-r diagram na základě vlastního návrhu. Po zvolení nabídky pro volbu parametru  
r se zadají vstupní parametry do levé části okna. Po stisknutí tlačítka „Vypočítat“ se zobrazí 
optimální hodnota parametru r, která je spojena s minimálními celkovými náklady a zároveň 
se spočítají regulační meze CCC-r diagramu (obr. 7). 
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Obr. 7: Zadávací okno pro volbu parametru r 

 

8 Ověření navržené aplikace v podmínkách podnikové praxe 

Vlastní návrh pro stanovení optimálního parametru r CCC-r diagramu byl 
implementován ve firmě působící na českém trhu, která je dodavatelem do automobilového 
průmyslu. Jako konkrétní příklad byl zvolen proces elektronické montáže, jejímž výstupem je 
sub-montáž pro výrobu EGR senzoru. EGR (Exhaust Gas Recirculation) je proces ve 
spalovacím motoru, při kterém je část výfukových plynů přiváděna zpět do sání a opět se 
účastní procesu spalování. 

Pro stanovení optimálního parametru r regulačního diagramu byly nadefinovány  
vstupní parametry a dosazeny do navržené aplikace (obr. 8). 
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Obr. 8: Optimální hodnota parametru r* pro konkrétní podmínky 

Dle navržené aplikace dostáváme pro konkrétní podmínky optimální hodnotu 
parametru r* rovnu 3. Z tab. 8 (obr. 9) lze porovnat celkové náklady E[C] pro různé hodnoty 
r. Z uvedených výsledků lze vidět, že celkové náklady jsou nejvyšší pro r = 1, postupně 
klesají po r = 3 a poté se začínají opět navyšovat. 

Tab. 8: Celkové náklady E[C] pro různé hodnoty r  

r 1 2 3 4 5 

 
     

E[C]     14 554.40 Kč     6 488.33 Kč     6 068.37 Kč     7 227.10 Kč     8 736.30 Kč  
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Obr. 9: Celkové náklady E[C] pro různé hodnoty r 

Závěr 

Disertační práce na téma „Uplatnění vybraných statistických metod v podmínkách 
vysoce způsobilých procesů“ se zaměřuje na oblast monitorování a řízení vysoce způsobilých 
procesů. Toto téma se v době neustálého rozvoje technologií a tlaků kladených na procesy 
dosáhnout vysoké úrovně stává vysoce aktuální. Hlavní zřetel je stále brán na měřitelné znaky 
kvality. Disertační práce se orientuje především na atributivní znaky s cílem rozšířit povědomí 
o zatím méně známých navržených technikách pro monitorování a řízení procesu  
a nasadit tyto procedury do aplikačního použití. 

Praktické zpracování práce vychází z provedených analýz. Cílem bylo zmapovat 
stávající stav monitorování a řízení procesů jak v případě měřitelných znaků kvality, tak 
v případě atributů. Za účelem provedení prvotní analýzy byl provedený průzkum, jehož 
snahou bylo pokrýt co nejširší spektrum oblastí. Průzkum byl proveden v oblastech 
odborných knižních publikací, statistických softwarů, náplní kurzů a školení a podnikové 
praxe. Cílem bylo poskytnout souhrnný přehled, jaké typy regulačních diagramů, jakožto 
nástroje vhodné pro monitorování a řízení procesů, jsou popisovány v knižních publikacích, 
nabízeny v menu statistických softwarů, školeny v rámci kurzů s tématikou statistických 
metod a používány v podnikové praxi. Analýza odborných knižních publikací čerpá 
z publikací věnujících se jak samotně tématice statistické regulace procesu, tak publikací Six 
Sigma, která je v dnešní době velice populární a hodně rozšířená a usiluje právě o dosažení 
vysoké způsobilosti procesu. 

Dále se analýza zaměřila na statistický software, který při aplikaci statistických metod 
hraje důležitou roli, a kterých je na trhu nabízena celá řada. Studie se opět zaměřovala na 
regulační diagramy, které jsou jednotlivými statistickými softwary nabízeny. Za účelem 
rozšíření znalostí svých zaměstnanců firmy hojně využívají nabídek různých kurzů a školení, 
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ať už při zavádění vybrané strategie zlepšování nebo při aplikaci vybraných nástrojů řízení 
kvality. Opět bylo cílem zhodnotit, jaké typy regulačních diagramů jsou v rámci kurzů  
a školení vyučovány. Posledním bodem analýzy byl průzkum provedený v samotné 
podnikové sféře. Cílová skupina oslovených firem byla zvolena tak, aby zahrnovala firmy 
různých velikostí z různých průmyslových odvětví.  

Všechny studie přinášejí velmi podobné závěry. Z provedených analýz je zřejmý fakt, 
že v širokém povědomí jsou stále na prvním místě pro monitorování a řízení procesu 
zakotveny tradiční Shewhartovy regulační diagramy a metodám navrženým pro monitorování 
a řízení vysoce způsobilých procesů je věnovaná jen malá pozornost. 

Disertační práce se věnuje regulačním diagramům vhodným pro monitorování a řízení 
vysoce způsobilých procesů. Nejprve jsou uvedeny techniky pro měřitelné znaky kvality.  
Více pozornosti je věnováno atributivním znakům kvality. I pro atributy již byly navrženy 
techniky pro monitorování a řízení procesů dosahujících vysoké úrovně, ale jak ukázaly 
výsledky studie, v praxi zůstávají zatím neznámé. Na závěr kapitoly jsou vyhodnoceny silné  
a slabé stránky regulačních diagramů pro měřitelné i atributivní znaky. 

Následující část práce se zaměřuje na simultánní sledování více znaků kvality 
v případě CCC dat. V této části jsou popsány existující techniky pro simultánní sledování více 
znaků kvality. Jenom několik jich zatím bylo přizpůsobeno na CCC data. Toto téma se 
těší oblibě zatím jenom na půdě akademické. Běžně dostupná odborná knižní literatura tuto 
tématiku zatím nepokrývá, stejně tak chybí v rámci nabídek kurzů a školení. Ty se orientují 
především na klasický Hottelingův regulační digram, který není ani nabízený ve všech 
statistických softwarech a aplikace v podnikové praxi je zatím nulová. Pokud bychom chtěli 
zvýšit povědomí v podnikové praxi, mělo by být toto téma zahrnuto do odpovídajících běžně 
dostupných publikací, regulační diagramy pro CCC data by měly být součástí statistického 
software a s osvětou v podnikové praxi by měly začít školící firmy, které by toto téma 
zahrnovaly do náplní svých kurzů a školení. Teprve potom se tyto pro praxi „nové“ techniky 
dostanou k běžnému uživateli. 

Dále se práce věnuje stanovení optimálních parametrů regulačního diagramu, které 
bývá označováno jako navrhování regulačního diagramu. Existují různé způsoby, jak stanovit 
parametry regulačního diagramu, pro každý způsob existuje několik modelů. V této části jsou 
detailně popsány různé existující modely, rozebrány jejich předpoklady, porovnány vstupní  
a výstupní parametry. Každý model má svoje výhody i nevýhody týkající se jednoduchosti 
použití, statistických vlastností nebo ekonomických ukazatelů. Této části je věnována větší 
pozornost, protože slouží jako teoretické východisko pro vytvoření vlastního návrhu stanovení 
optimálního parametru zvoleného regulačního diagramu. 

Následně je představen vlastní návrh regulačního diagramu CCC-r. Vytvořený návrh 
lze zařadit do kategorie semi-ekonomických modelů, protože ze tří hledaných parametrů jsou 
dva zvoleny heuristickým přístupem, tzn. dle konkrétních podmínek procesu  
a optimalizovaným parametrem zůstává jeden parametr, který je hledán s ohledem na 
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ekonomické ukazatele. Cílem této práce bylo navrhnout takový model, který bude uživatelsky 
zajímavý především pro podnikovou praxi. Nejprve byly nadefinovány předpoklady, na 
kterých je vlastní návrh založen a dále byly definovány dvě kategorie nákladů vycházející 
z principu fungování CCC-r regulačního diagramu, ze kterých je počítána celková nákladová 
funkce. Algoritmus optimalizační úlohy je ukázán na konkrétním příkladu. Pro vlastní návrh 
stanovení optimálního parametru r u CCC-r diagramu bylo nasimulováno několik 
modelových situací. V jednotlivých situacích byly měněny vstupní parametry za účelem 
zjistit, jak jejich změna ovlivňuje celkové výsledky.  

Pro počítačovou podporu diagramů CCC, CQC a CCC-r byla vytvořena vlastní 
aplikace. Součástí aplikace je i možnost stanovení optimálního parametru r u CCC-r diagramu 
podle vytvořeného návrhu. Jak již bylo zmíněno, současné statistické softwary dostupné na 
trhu nenabízejí možnost sestrojení výše uvedených diagramů, což může být jedním z důvodů, 
proč jsou tyto diagramy v praxi zatím neznámé. Nejlepší způsob, jak dostat tyto diagramy do 
povědomí, je nejenom zvýšit počet publikací s touto tématikou, ale nabídnout je uživatelům 
prostřednictvím statistického softwaru.  

Vytvořený vlastní návrh a počítačová aplikace byly ověřeny v reálných podmínkách 
při výrobě elektronických součástek dodávaných v automobilovém průmyslu. 

• Zmapování současného stavu monitorování a řízení procesů pro měřitelné i atributivní 
znaky kvality. 

Celkový přínos disertační práce lze shrnout do několika hlavních bodů: 

• Shrnutí existujících procedur pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů 
doplněný o rozbor vlastností a výčet silných a slabých stránek, a to jak pro sledování 
jednoho znaku kvality, tak pro simultánní sledování více znaků kvality. 

• Shrnutí existujících přístupů pro stanovení parametrů regulačních diagramů doplněný 
o rozbor vlastností a srovnání parametrů jednotlivých modelů. 

• Vytvoření vlastního semi-ekonomického návrhu pro stanovení optimálního parametru 
r u CCC-r regulačního diagramu. 

• Vytvoření aplikace pro počítačovou podporu CCC, CQC a CCC-r diagramů 
umožňující také stanovit optimální parametr r u CCC-r diagramu dle vytvořeného 
návrhu. 

• Ověření navržené aplikace v podmínkách podnikové praxe. 
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