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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá zlepšením výstupní kontroly při výrobě polotovaru 

sloupku řízení. Výchozím bodem práce byla analýza systému měření pro atributivní 

neměřitelné znaky. Specifika tohoto druhu analýzy byla v návrhu parametrů samotné analýzy, 

jelikoţ pouţití běţných postupů zde nebylo moţné. Informace, které byly získány z této 

analýzy a z pozorování procesu, poslouţily jako zdroj návrhů na zlepšení. Tyto návrhy byly 

rozebrány po finanční a časové náročnosti jejich aplikace.  

Klíčová slova: analýza systému měření, atributivní znaky, návrhy na zlepšení 

 

Abstract 

 Diploma thesis deal with improve output inspection in the production of steering 

column semi product. Starting point of thesis was a design of measurement system analysis 

for attributive non measurable characters. Design of analyse was specific, because standard 

procedure couldn´t be used. Information, which was received from the analyse and from 

process observation, was used as a source of opportunities to improve. Opportunities was 

discussed financially and by the time severity of their application.  

Key words: measurement system analysis, attributive characteristic, opportunities to improve 
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Úvod 

 Téma diplomové práce vzniklo jako poţadavek výrobce polotovarů sloupků řídích 

tyčí, který se potýká s nízkou výkonností kontroly atributivních znaků jakosti. Úkolem bylo 

nalézt moţnosti zlepšení výstupní kontroly polotovaru sloupku řízení, které jsou vyţadovány 

zákazníkem.   

 Analýza systému měření atributivních znaků má četná specifika, na které se musí brát 

ohled. Tento způsob rozhodování se často volí jako ulehčení a zrychlení rozhodovací funkce 

operátora, ale volí se i v případě, kdy není moţné sledovaný znak nijak kvantifikovat. Právě 

nemoţnost kvantifikace je případ, kterým se práce zabývá. Diplomová práce vychází 

z výsledků analýzy systému měření a navrhuje způsob zlepšení výstupní kontroly. 

 V rámci praktické části je popsána analýza, která byla provedena v reálném prostředí. 

Na základě výsledků jsou identifikovány příleţitosti ke zlepšení. V další části bylo navrţeno, 

jak tyto příleţitosti vyuţít s ohledem na časovou a finanční náročnost.  
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1 Analýza systému měření – MSA 

 Analýza vznikla jako příručka QS 9000. Jejím úkolem je analyzovat systém měření  

a identifikovat, zda je samotný systém měření vyhovující. V dnešní době se analýza systému 

měření rozšířila ze skupiny výrobců amerických automobilů (AIAG) do většiny výrobních 

odvětví. Důvodem je stále větší tlak na přesnost, kvalitu a stabilitu výroby. Těţko lze vyrobit 

výrobek odpovídajících parametrů, kdyţ není moţné adekvátně změřit jeho poţadované 

parametry.  

 Jak je uvedeno výše, tato analýza se neorientuje pouze na samotná měřidla, ale na celý 

proces měření. Do procesu měření je moţno například zakomponovat: měřidla, operátory, 

způsob samotného měření, podmínky měření, přípravky potřebné k uchycení, software… 

Kaţdá z těchto částí můţe mít vliv na kvalitu naměřených hodnot, které se dále pouţívají pro 

rozhodovací proces.  

Mezi rozhodovací procesy, které jsou na přesnosti dat závislé, lze uvést například seřizování 

procesů nebo samotné statistické řízení procesu, které je na MSA analýze přímo závislé. V 

zásadě se rozhoduje, zda se sledovaná výběrová charakteristika pohybuje  

ve stanovených regulačních mezích. V případě, kdy sledovaná charakteristika vybočí 

z regulačních mezí, dochází k regulaci procesu tak, aby se znak navrátil do poţadovaných 

mezí. V případě, ţe bude nízká kvalita dat, můţe dojít k falešnému signálu, který zapříčiní 

zbytečnou regulaci procesu, která můţe mít za následek výrobu neshodného produktu, 

popřípadě můţe nastat situace, ţe bude shodný produkt prohlášen za neshodný. Dalším 

případem závislým na kvalitě dat můţe být snaha odhalit korelaci dvou či více vstupů  

do procesu. V případě, ţe vstupní data nebudou odpovídat skutečnosti, se můţe jevit korelace 

jako nevýznamná nebo naopak.  

 Jak ale poznat, ţe jsou data, která získáváme zvoleným systémem měření kvalitní? 

Například pokud jde zobrazit naměřené hodnoty sledovaného znaku grafickou formou, lze 

sledovat rozloţení jednotlivých hodnot. Pokud jsou data soustředěná okolo jediné hodnoty, je 

moţno předpokládat, ţe pravá hodnota sledovaného znaku leţí s vysokou pravděpodobností 

v tomto místě. Na druhou stranu pokud jsou data rozprostřena na větší ploše, nelze s vysokou 

pravděpodobností určit místo výskytu pravé hodnoty.  

Proces měření zahrnuje celou řadů vstupů, které mohou kvalitu dat ovlivnit. Toto  

je způsobeno interakcí procesu měření a jeho okolí. Pokud je interakce vysoká, nejsou 
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naměřená data relevantní k rozhodování, jelikoţ vnější vlivy můţou zakrývat pravou 

variabilitu výrobního procesu. [5] 

 

1.1 Definice důležitých pojmů 

 K tomu, aby šlo detailně popsat chování systému měření je zapotřebí nadefinovat 

základní pojmy, které se budou dále v textu vyskytovat. 

Měření: 

„Přiřazování čísel nebo hodnot hmotným věcem za účelem prezentování jejich vzájemných 

vztahů s ohledem na konkrétní vlastnosti.“ [1] 

Měřidlo: 

„Je to zařízení používané k měření; často se používá jako označení zařízení využívaného 

v dílnách; zahrnuje i zařízení s dobrou/zmetkovitou stranou tzv. kalibr“ [1] 

Systém měření: 

„ Jedná se o soubor přístrojů nebo měřidel, etalonů, operací, metod, přípravků, personálu, 

softwaru, prostředí a předpokladů používaných ke kvantifikaci jednotky měření nebo  

ke stálému posuzovaní měřené stěžejní charakteristiky; úplný proces používaný k získání 

měření.“ [1] 

Etalon: 

„Standard, který se používá jako základ pro porovnávání. Jeho hodnota je známá 

s přijatelnými mezemi nejistoty a přijímá se jako pravá.“ [1] 

Práh citlivosti, čitelnost, rozlišitelnost: 

„Jedná se o nejmenší odečitatelnou jednotku z měřidla. Je to neměnná vlastnost měřidla  

a uvádí se jako jednotka měření.“ [1] 
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Pojmy, které souvisí s variabilitou polohy: 

Strannost:  

„Strannost je definována jako rozdíl mezi pozorovaným průměrem měření a referenční 

hodnotou. Jedná se o systematickou chybu měření.“  

 

Obr. 1 Strannost [2] 

Stabilita: 

„Změna strannosti v čase.“ 

 

Obr. 2 Stabilita [3] 

Opakovatelnost: 

„Variabilita měření získaných jedním měřícím zařízením, pokud jej operátor použije 

několikrát u měření identické charakteristiky i téhož dílu.“ [2] 

Reprodukovatelnost: 

„Variabilita průměrů měření provedených různými operátory při použití stejného měřidla  

při měření stejné charakteristiky u jednoho dílu.“  [2] 
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1.2 Definice sledovaných znaků  

 Statistický znak je verbálně nebo numericky vyjádřená určitá vlastnost produktu. 

Metodická příručka Analýza systému měření (MSA), která je přeloţená a publikovaná 

Českou společností pro jakost, rozlišuje dva typy znaků a to variabilní a atributivní. Základní 

rozdíl mezi těmito znaky je v tom, ţe variabilní znaky mohou nabývat všech hodnot 

v rozmezí určitého intervalu (například délka, hmotnost či teplota), zatímco atributivní znaky 

nabývají jen určitých hodnot intervalu (počet vyrobených kusů, počet vad). Další podobou, 

kterou mohou atributivní znaky nabývat, je podoba kategorií (Ano/Ne; Dobrý/Špatný). Tento 

způsob lze aplikovat v případě, ţe sledovaná veličina nelze vyjádřit pomocí měřitelné 

charakteristiky. Jako příklad lze uvést sledování trhlin na povrchu trubky nebo kvalitu 

povlaku na povrchu. 

V této práci je řešena situace, kdy se kontrola provádí sledováním právě atributivních znaků. 

Některé sledované znaky je sice moţno vyjádřit číselně ale zjištění skutečných hodnot by bylo 

náročné po finanční i časové stránce. Více o sledovaných znacích bude uvedeno v kapitole 

zabývající se analýzou současného stavu. 

 

1.3 Typy analýz dle příručky MSA 

 V rámci analýzy systému měření lze vyhodnocovat celou řadu vlastností procesu. 

Mezi nejpouţívanější typy analýz patří: 

1. Pro měřené proměnné: 

a) určování stability 

b) strannosti 

c) linearity 

d) opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

2. Pro kontrolu srovnáváním 

a) Metoda analýzy rizik 

b) Analytická metoda 

3. Nereplikovatelné systémy 
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V nejčastějších případech se jedná o tzv. replikovatelné systémy pro měřené proměnné. 

V těchto případech se dá systém měření analyzovat ve více směrech. Tyto směry jsou 

uvedeny výše.  Konkrétně se jedná o typy analýz, které jsou zařazeny výše pod bodem 1.  

Pro přiblíţení je jedna z analýz tohoto typu upřesněna v následující kapitole. 

Další charakteristika, podle které lze rozdělit jednotlivé typy analýz je způsob sledování 

zvolené charakteristiky. Můţe nastat situace, ţe se sledovaná charakteristika nedá účinně 

přeměřit pomocí měřidla. V takových případech lze mluvit o atributivních znacích produktu. 

Mezi takové znaky lze zařadit například kvalitu povrchu, barvu nebo povrchové vady. Pro 

takto sledované charakteristiky se vyuţívá kontrola srovnáváním, která bude blíţe rozvedena 

v dalších kapitolách, jelikoţ se jedná o metodu, která bude analyzována.  

Podstatným hlediskem rozdělení, je jiţ zmíněná replikovatelnost systému. Jedná  

se o vlastnost, kdy se po naměření hodnot nezmění stav zkoušeného dílu a můţe se tedy 

zkouška opakovat. Mezi zkoušky, které nejsou replikovatelné, patří destruktivní zkoušky  

a zkoušky, které mění své vlastnosti po přezkoušení. Jedná se například o metalografické 

zkoušky, zkoušky tvrdosti, tahové zkoušky či zkoušky těsnosti. [1] 

 

1.3.1 Určení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti R&R  (GRR) 

 Tento typ analýzy se patří mezi nejpouţívanější k měření způsobilosti měření. Tato 

analýza je prováděna na skutečných výrobcích. Průběh metody spočívá v opakovaném měření 

jednoho rozměru několika kusů výrobků pomocí několika operátorů. Toto měření probíhá 

opakovaně. Výsledkem by mělo být zjištění opakovatelnosti tj. variability měření  

při opakovaném měření stejného dílu jedním pracovníkem. Dalším výstupem je zjištění 

reprodukovatelnosti tj. variability v průměrech měření provedených různými operátory  

za pomocí stejného měřicího přístroje pro měření stejné charakteristiky na stejném výrobku. 

Tyto charakteristiky mohou být posuzovány jednotlivě ale vyšší vypovídající schopnost má 

jejich kombinace, tzv. celková variabilita měření, která je vyjádřena v procentech vzhledem 

k toleranci výrobku popřípadě k variabilitě procesu. [4] [8] 



7 

 

K vyhodnocení celkové variability slouţí jednoduchá tabulka: 

Tabulka 1 Vyhodnocení výsledků GRR (R&R) a ndc [1] 

Pokud je GRR% ˂ 10 Systém měření je přijatelný 

10 ˂ GRR% ˂ 30 
Systém je podmínečně přijatelný.  

(Se souhlasem zákazníka) 

GRR% ˃ 30 Systém je nepřijatelný 

ndc ≥ 5 Systém měření je přijatelný 

 

Mezi další vlastnost systému, která je touto analýzou vyhodnocována, je rozlišitelnost 

měřidla. Tato vlastnost je vyjádřena počtem rozlišitelných tříd, které lze dokázat měřidlem 

identifikovat. Označení tohoto parametru je NDC, coţ je zkratka z anglického výrazu Number 

of Distinguishable Class – počet rozlišitelných tříd. Jako spodní hranice přípustnosti je brán 

minimální počet pěti tříd.   

Postupy analýzy GRR: 

 Tato analýza můţe být řešena více způsoby. Kaţdý z níţe uvedených způsobů  

je něčím charakteristický a pouţívá se podle poţadavků uţivatele.  

1. Metoda zaloţená na rozpětí 

Jedná se o modifikovanou studii spojitého měřidla, která umoţňuje rychlou 

aproximaci variability měření. Metoda vyhodnocuje pouze celkovou variabilitu 

 a nerozkládá ji na opakovatelnost a reprodukovatelnost. Vyuţívá se spíše jako způsob 

rychlé kontroly, zda nedošlo ke změně GRR. 

2. Metoda zaloţená na průměru a rozpětí 

Jak vyplývá z názvu, metoda je zaloţená na sledování průměru a rozpětí. Tento 

způsob poskytuje odhady obou dvou sledovaných vlastností tím, ţe je schopen rozloţit 

celkovou variabilitu systému. Nevýhodou ale je, ţe nedokáţe popsat jejich interakci.  
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3. Metoda ANOVA 

ANOVA je standartní statistická metoda. Tato metoda se pouţívá, chceme-li určit 

jeden ze čtyř zdrojů variability. Konkrétně se jedná o variabilitu dílu, operátora, a 

interakcí mezi operátorem a dílem. Dále se jedná o chybu replikace způsobenou 

samotným měřidlem.  

1.4  Metoda srovnáváním 

 Jedná se o metodu, kdy výsledek měření odpovídá jedné z konečného počtu kategorií. 

Jako příklad můţeme uvést pouţití etalonů pro hodnocení kvality povrchu, kdy výsledky jsou 

ve formě jakostních tříd nebo klasické kalibry s dobrou a zmetkovitou stranou. Bohuţel můţe 

nastat problém v případě zajištění odpovídajícího počtu referenčních vzorků, jelikoţ jak  

je uvedeno výše, v případě pravých atributivních znaků nelze naměřit pravé hodnoty. V těchto 

případech se hodnotí riziko špatného nebo nekonzistentního rozhodnutí operátorů. K tomu 

slouţí dle příručky dva přístupy a to analýza testu hypotéz a teorie detekce signálu. V obou 

případech nedochází ke kvantifikaci variability systému měření a z tohoto důvodu se vyţaduje 

přímý souhlas zákazníka s touto metodou.   

Velice důleţitým prvkem při analýze systému měření by měla být minimalizace vnějších 

vlivů, které by mohly ovlivnit rozhodování operátorů včetně ergonomického výzkumu. [1] 

1.4.1 Definice „šedé“ oblasti měřidla 

 Při měření pomocí kalibrů popř. etalonů se průběţně mění pravděpodobnost, 

ţe se operátor ve svém rozhodnutí zmýlí. Pravděpodobnost je o to vyšší, čím více se skutečná 

hodnota blíţí hraniční hodnotě. Oblast, ve které je vysoká pravděpodobnost, ţe se operátor 

rozhodne chybně, se nazývá oblastí šedou. Tuto oblast můţeme vidět na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Šedé oblasti měřidel a zóny označení vzorků 
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V těchto místech je vyšší pravděpodobnost vzniku chybných rozhodnutí operátora. Chyba 

rozhodnutí můţe být dvojího typu. V prvním případě se jedná o chybu, kdy operátor prohlásí 

vadný kus za dobrý a nevyřadí jej – tzv. chybějící signál, v druhém případě operátor vyřadí 

dobrý díl – zbytečný signál. Pravděpodobnost chyby je logicky nejvyšší v oblasti šedé zóny. 

Na obrázku č. 4 je graficky znázorněna pravděpodobnost přijetí dílu za pouţití kalibru. 

 

 

Obr. 4 S-křivka výkonnosti měřidla popisující závislost pravděpodobnosti přijetí (P) na 

velikosti sledované charakteristiky 

 

Tato křivka je pojmenovaná podle písmene S, kterému se svým tvarem blíţí. Z obrázku 

vyplývá, ţe pravděpodobnost přijetí dílu se nemění skokově, ale postupně se zvyšuje. Změna 

pravděpodobnosti probíhá právě v šedé zóně měření. Cílem vylepšení procesu měření by měla 

být snaha zúţit šedou zónu na co nejmenší šíři. Důvodem je fakt, ţe rozhodování uvnitř této 

zóny by se dalo označit za náhodné.  

Kvůli této skutečnosti je nutno nadefinovat strukturu vzorků, které budou slouţit k provedení 

samotné analýzy. V případě, ţe zvolíme vzorky z oblastí, které odpovídají zónám I a III na 

obrázku č. 3Obr. 3, nám s vysokou pravděpodobností vyjde, ţe systém měření je dostatečný. 
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Naopak v případě, kdy se pouţije vysoké procento vzorků z oblasti odpovídající zóně II, je 

velké nebezpečí, ţe shoda operátorů bude nízká, coţ se projeví na výsledcích analýzy.  

Další problematickou částí můţe být stanovení příslušné referenční hodnoty vzorků. 

V případě atributivních znaků, které lze přeměřit, stačí k určení referenční hodnoty vyuţít 

měřidlo pro měření proměnných s přijatelnou variabilitou. Problém můţe nastat při stanovení 

referenčních hodnot pro pravé atributivní znaky, jelikoţ určení skutečné hodnoty závisí  

na subjektivním posouzení. V tomto případě by měl referenční hodnotu vzorků identifikovat 

člověk, který je řádně vyškolen např. expert přímo pověřený zákazníkem. [1, 5, 6] 

 

1.4.2 Výběr vzorků 

 Výběr vzorků zásadně určuje úspěšnost této metody. Vliv na výsledek má jak zóna, 

 ze které budou vzorky vybrány, tak jejich mnoţství. V první fázi sběru vzorků je třeba 

důkladně nadefinovat, kolik vzorků bude potřeba a z jaké budou oblasti. Je důleţité brát 

v potaz všechny vlivy, které budou na operátora v průběhu analýzy působit.  

Je kontraproduktivní, pokud je obtíţnost odhalení neshodného produktu během analýzy vyšší, 

neţ je obtíţnost odhalení neshodného produktu během běţného provozu, protoţe dochází  

ke zkreslení výsledků zkoušky.  

 Mnoţství testovaných vzorků není přesně definováno, ale studie uvádí, ţe větší počet vzorků, 

má vyšší vypovídací hodnotu. 

 

1.4.3 Sestavení tabulek 

 Tabulky jsou ve formě jednoduché matice, která zobrazuje rozhodnutí jednotlivých 

operátorů. Pokud operátor označí díl jako shodný, označí se v soupisu vzorků číslem „1“, 

pokud je ovšem vzorek označen jako neshodný, označí se číslem „0“. Po vyhodnocení všech 

vzorků operátorem, jsou tato rozhodnutí zaznamenána do příslušné tabulky. V rámci těchto 

tabulek je moţno porovnat jednotlivé operátory mezi sebou, nebo porovnat rozhodnutí 

operátora s referenční hodnotou vzorku, kterou přesně určí příslušný odborník.  
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Detailnější popis tabulek je na obrázku č. 5. 

 

Obr. 5 Kříţová tabulka porovnávající operátory mezi sebou 

Vysvětlivky: 

1. Suma vzorků, které operátor A označil jako neshodné („0“) 

2. Suma vzorků, které operátor A označil jako shodné („1“) 

3. Suma vzorků, které operátor B označil jako neshodné („0“) 

4. Suma vzorků, které operátor B označil jako shodné („1“) 

5. Očekávaný počet daného rozhodnutí obou operátorů vzhledem k velikosti testovaného 

souboru.  Tato část se spočítá z následujícího vztahu: 

    (   )     (     )  (1) 

    (   )      (
  

   
 
  

   
)       ̅̅̅̅  (2) 

Kde:  n – celková velikost testovaného souboru 

 p – pravděpodobnost daného jevu 

 A0 – pravděpodobnost, ţe operátor A označí vzorek jako neshodný 

 B0 – pravděpodobnost, ţe operátor B označí vzorek jako neshodný 

 

6. Suma všech testovaných vzorků 



12 

 

1.4.4 Vyhodnocení shody mezi operátory  

 Vyhodnocení systému měření u této metody má svá specifika. V rámci analýzy 

systému měření atributivních znaků je posuzována shoda operátorů s referenční hodnotou 

nebo porovnávána shoda jednotlivých operátorů mezi sebou. Cílem je určit spolehlivost a 

efektivitu rozhodování operátorů. Hlavním problémem, který můţe v rámci této metody 

nastat, je způsob vyjádření shody operátorů mezi sebou a shody operátora s referenční 

hodnotou. Ať uţ zvolíme jakoukoliv metodu, je nutné pochopit, co ovlivňuje výslednou 

hodnotu a co nám tato hodnota říká.  

Sestrojme si jednoduchou kříţovou tabulku a odpovězme si na otázku: 

Tabulka 2 Kříţová tabulka; OPS očekávaný počet shod 

Porovnání mezi operátory A a 
B 

B 
celkem 

0 1 

A 

0 A B 
B1=A+B 

OPS E F 

1 C D 
B2=C+D 

OPS G H 

celkem A1=A+C A2=B+D N=A+B+C+D 

 

Když operátoři posuzují sérii stejných dílů a rozdělují je do dvou skupin na shodné (1) a 

neshodné (0). Do jaké míry se shodují? 

Intuitivní koeficient korelace (ICC): 

 Jedná se o nejjednodušší způsob vyjádření míry shody, který jde vyjádřit jako suma 

shodných rozhodnutí vztaţená na jeden kus. Bohuţel tato míra můţe být velice zavádějící, 

v případě ryze náhodných rozhodnutí můţe tento koeficient ukazovat poměrně vysokou 

hodnotu. Tuto míru bych doporučovat pouţít pouze v případě vysoce proškolených operátorů 

s časem ověřenou spolehlivostí. Koeficient se dá vyjádřit vzorcem: 

 

     (   )    (3) 
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Definice φ dle Fleisse 

 V roce 1981 nadefinoval Fleiss jako míru shody operátora koeficient φ, který je 

definován jako váţený rozdíl součinů na hlavních diagonálách. Tento koeficient se můţe 

pohybovat v rozpětí od -1 do 1 kdy: 

                     

                                   

                   

Výpočet je následující: 

   
       

               
 (4) 

 

Kdy označení odpovídá Tabulka 2 

 

Definice kappa dle Cohena 

 Cohen v roce 1960 nadefinoval koeficient kappa (dále jen kappa) pomocí dvou 

proměnných Po a Pe kdy: 

    
                          

                        
 
   

 
 (5) 

a 

    
                             

                        
  

   

 
 (6) 

Tyto koeficienty se pouţívají pro výpočet samotného koeficientu kappa 

kdy: 

    
     

    
 (7) 

 Kappa můţe nabývat hodnot od -1 do 1. 

V případě, ţe kappa nabývá záporných hodnot, lze mluvit o neshodě operátorů. Pokud se 

hodnota ukazatele blíţí k jedné, lze mluvit o shodě operátorů. V případě, ţe se kappa 

pohybuje kolem nuly, to znamená, ţe rozhodování operátorů je čistě náhodné. Pro posouzení 
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míry shody se vyuţívá rozhodovací tabulka, které rozděluje míru shody na 6 tříd od špatné aţ 

po velmi dobrou shodu. Tuto tabulku nadefinovali Landis a Koch (viz Tabulka 3) [5] 

Tabulka 3 Posouzení míry shody dle koeficientu kappa 

˂0,00 špatná 

0,00 - 0,20 nepatrná 

0,21 - 0,40 přiměřená 

0,41 - 0,60 mírná 

0,61 - 0,81 podstatná 

0,81 - 1,00 velmi dobrá 

Index AC1 

 Koeficient kappa má bohuţel nevýhodu v tom, ţe jeho vypovídací schopnost se můţe 

lišit v závislosti na sloţení vzorků. V případě, ţe budeme mít dva případy kříţových tabulek, 

kde je hodnota ICC a počet vzorků na stejné úrovni, můţe nastat situace, kdy velikost kappa 

bude znatelně rozdílná. Rozdíl mezi studiemi je v tom, ţe v prvním případě je počet dobrých a 

špatných kusů zhruba stejný, zatímco v druhém případě je vyrovnanost dobrých a špatných 

kusů minimální. V prvním případě, tedy za vyrovnaného počtu dobrých a špatných kusů, bude 

kappa dosahovat výrazně niţších hodnot, neţ v případě druhém. Řešení tohoto problému 

nabízí právě index AC1 (Gwet,2001), který je odolnější. Výpočet indexu je podobný indexu 

kappa: 

     
    

    
 (8) 

kdy: 

   
   

 
 (9) 

       (    ) (10) 

    
       

  
 (11) 

Označení neznámých odpovídá hodnotám označených v tabulce č. 2. Po vypočtení hodnoty, 

která nabývá hodnot od -1 do 1. Pro vyhodnocení slouţí stejná kritéria a tabulka jako pro 

koeficient kappa určeného podle Cohena. 
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1.4.5 Analytická metoda 

 Jedná se o metodu, pomocí které je posuzována opakovatelnost a strannost měření. 

Obecným postupem analytické metody je zjišťování referenčních hodnot vybraných dílů. Tato 

měření se opakují a jednotlivá rozhodnutí jsou zaznamenána. Sleduje se celkový počet splnění 

zvolených kritérií pro daný díl.   

V první fázi je třeba zajistit vzorky, které budou slouţit k analýze systému měření. Analytická 

metoda má svá specifika pro výběr vzorků. Parametr, který se bude vyhodnocovat, musí být 

měřitelný tak, abychom mohli stanovit jeho referenční hodnotu. Postup pro výběr vzorků: 

1. Počet dílů je stanovený na 8 a v první fázi jsou rozděleny tak, aby pokrývaly výrobní 

rozpětí.  

2. Kaţdý z dílů je 20x proměřen a je zaznamenán počet přijetí (a) 

3. Výsledky, kterých se dosáhne, mají splňovat tyto poţadavky:  

a. nejmenší díl nesmí být ani jednou přijat → a = 0  

b. největší díl musí být vţdy přijat → a = 20 

c. zbylých 6 dílů náleţí intervalu 1≤ a ≤ 19 

4. V případě, ţe se při prvním ekvidistantním rozdělení tak nestane, musí se upravit 

výběr následně: 

a.  jako hraniční se určí takové, které jako první splní podmínky pro nejmenší 

 a největší díl 

b. zbylý interval se ekvidistantně rozdělí na 6 částí  

c. proces vyhodnocení se opakuje. 

5. Po ukončeném výběru dílů nastává výpočet pravděpodobnosti přijetí podle rovnic: 

kdyţ: 

     →           

 
 

 
          →     

     

 
 

 
 

 
     →         

 
 

 
           →     

     

 
 

      →           
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6. Pomocí pravděpodobnostního papíru a vypočtených hodnot pro pravděpodobnost 

jednotlivých vzorků sestavíme přímku, která nejlépe daným bodům přiléhá. 

7. Výpočet strannosti probíhá tak, ţe se od hodnoty odpovídající dolní toleranční mezi 

odečte hodnota, která odpovídá p´a = 0,5 

 

                                       (      
     ) (12) 

 

8. Výpočet opakovatelnosti probíhá odečtem referenčních hodnot odpovídajícím 

p´a=0,995 a p´a= 0,005. Rozdíl těchto hodnot se musí ještě podělit korelační 

součinitelem, který odpovídá výběru 20 vzorků, s hodnotou 1,08 

 

                
  (      

       )   (      
       )

    
 (13) 

 

9. Posledním krokem je ověření toho, zda se vypočtená strannost výrazně liší od nuly. 

K tomuto účelu pouţijeme statistiku: 

 

   
        |         |

               
 (14) 

  

Pokud je hodnota této statistiky větší neţ 2,093(t0,02519), strannost se výrazně liší od  nuly.  

1.5 Vyhodnocení účinnosti dle matematického modelování 

 Vyhodnocení shody operátorů dle MSA (AIAG Manual) pomocí operátoru kappa 

můţe být dle Emese Vágó zavádějící. Jako důvod uvádí špatný pohled na data měření, špatné 

pouţití Bayesova teorému a špatné provázání kříţových tabulek a analytické metody. 

Jako řešení navrhuje zavést matematické modelování spojené s grafickým znázorněním. Jedná 

se o metodu GPC – gauge performance curve. Model vychází z logaritmu logistické  

funkce – funkce logit. Tato funkce nám umoţní lineárně vyjádřit vztah mezi 

pravděpodobností přijetí a referenční hodnotou vzorku. [7] 
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 Pomocí této metody lze přesněji vyjádřit šíři šedé zóny a strannost měření. Funkci lze 

vyjádřit jako: 

 

     (  )    
  

    
       

        
      (15) 

 

Kdy:     pravděpodobnost přijetí dílu s referenční hodnotou x i-tým operátorem 

   konstanta modelu 

 x referenční hodnota 

   
  efekt i-tého operátora  

    efekt dílu 

   
    interakce mezi i-tým operátorem a dílem 

 

Velikost šedé zóny a její poloha je ovlivněna jak operátorem, tak samotným měřením. Kdyţ 

jsou následně porovnáni jednotliví operátoři pomocí GPC (Gauge performance curve), je 

moţno vidět rozdílnost jednotlivých operátorů. Sleduje se šíře šedé zóny, strannost měření a 

jejich interakce. Na Obr. 6 můţeme vidět čtyři situace, ve kterých se mění vliv operátora nebo 

jeho interakce s dílem.  

 

Z Obr. 6 jde vypozorovat následující: 

 s rostoucím vlivem operátora klesá reprodukovatelnost měření (a) 

 interakce mezi dílem a operátorem ovlivňuje nejen tvar S-křivky ale také její polohu. 

Na obrázku b můţeme sledovat, ţe tvar křivky je jiný a tudíţ můţeme usoudit,  

ţe se změnila vlivem interakce opakovatelnost měření. 

 v některých případech můţe interakce vybalancovat strannost systému. Můţe nastat 

případ, kdy operátoři s jinou opakovatelností budou mít stejnou reprodukovatelnost 

svého měření (c)  
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 na druhou stranu můţe nastat opačný případ, kdy se pomocí interakce efekt strannosti 

měření znásobí. (d) 

 

Obr. 6 Rozdílné situace při GPC analýze [7] 

V praxi můţeme graficky porovnat jednotlivé operátory – viz Obr. 7, čímţ můţe být 

například eliminováno případné riziko budoucích neshod tím, ţe bude přoškolen operátor A, 

který má výraznou šíři šedé zóny.  

 

Obr. 7 Porovnání operátorů [7] 
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1.6 Bonderizace 

 Proces bonderizace neboli fosfátování se zavádí jako příprava pro taţení trubek za 

studena s cílem sníţit vnitřní pnutí kovového dílu. Vyuţívá se především pro nelegované 

oceli. Poţadovanou funkcí bonderizační mezivrstvy je zajistit dostatečné svázání povrchu 

trubky a příslušného maziva. Pokud je vrstva maziva dobře ukotvená, má za úkol sníţit 

koeficient tření, oddělit polotovar a průvlak, redukovat a odvádět teplo, které vzniká třením a 

zajistit hladký povrch po přepracování. Pokud je pouţito vhodné mazivo, omezí se opotřebení 

průvlaků, čímţ klesá i zmetkovitost produktů. Současně klesá i riziko zadření povrchu a roste 

pevnost tvářených dílů. Pouţívané maziva, většinou se jedná o stearany, během reakce 

s mezivrstvou vytvoří povlak z kovového mýdla. Bohuţel i tato metoda má svá rizika. Při 

vytvoření vrstvy mýdla vzniká problém, jak tuto vrstvu po taţení odstranit. Běţným 

způsobem je chemická procedura v kombinaci s přeţíháním nad 910°C, coţ ale způsobí 

nauhličení povrchu, které zvýší mezikrystalovou korozi. Jako řešení se jeví vyuţívat 

kvalitnějších maziv, ale tím se zvyšuje finanční náročnost. Proto se tohoto procesu vyuţívá 

především ve sloţitějších procesech výroby jako je například mnohonásobné taţení drátů a 

trub. [9, 10]. 
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2 Analýza současného stavu 

 Druhá kapitola přiblíţí problematiku finální kontroly produktů na výstupu z 

bonderizační linky, které se tato diplomová práce týká. V této části bude postupně 

představena mapa procesu výroby, podrobný popis bonderizace a popis moţných vad, které  

se mohou vyskytnout.  

2.1 Mapa procesů výroby polotovaru 

 Výroba polotovaru řídicí tyče probíhá spojitým procesem. Tento proces začíná 

dělením ocelových pásů a končí balením finálního výrobku.  Kompletní popis celého procesu, 

od začátku do konce, by zabral velkou část této práce. Z tohoto důvodu bude kompletní 

proces zjednodušen tím, ţe se přeskočí úvodní část výroby polotovaru a blíţe se rozvede část 

samotného tváření jiţ svařené trubky. Důvodem zjednodušení je také fakt, ţe většina chyb, 

které se na výrobku mohou projevit, vzniká právě ve fázi tváření. 

Jako cíl MSA analýzy je proces finální kontroly, protoţe právě v této fázi je vyloučeno 

nejvyšší mnoţství neshodných produktů. Je nutné si uvědomit, ţe se jedná o poslední operaci 

před expedicí, takţe pokud se prohlásí shodný produkt za neshodný, musíme ke škodě na 

ztrátě materiálu připočíst i škodu, která je navázána na hodnotu práce, která byla na produktu 

provedena během celého procesu. Informace byly shromaţďovány při výrobě produktu 

s výrobní délkou 206,5 mm. 

 

 

 

Obr. 8 Polotovar TB AM 42.7xd38.1-206.5 (Grimm, 2014) 

.  
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 Tento výrobek pochází z rodiny jedenácti polotovarů řídicích tyčí. Vybrán byl z důvodu 

největších výrobních objemů. Polotovar je určen pro výrobu řídicích tyčí pro vozy Renault 

Clio, které jsou vyráběny v Nizozemí. Podoba produktu je na obrázku č. 8. 

 Proces, kterým tyto polotovary vznikají, je přiblíţen na obrázku č. 9. Jedná  

se o proces výroby podélně svařovaných trubek, které jsou za studena taţeny na přesný 

rozměr. Schéma začíná jiţ svařenou trubkou, která prochází normalizačním ţíháním.  

Po přeţíhání je provedeno první moření pomocí série van s chemickými činidly. Následnému 

taţení předchází takzvané upíchnutí, kdy je konec trubky upraven lisem tak, aby jej mohla 

taţná stolice co nejlépe uchytit. Po protaţení průvlakem na přesný rozměr se konce odstraní. 

Taţení za studena je náročná operace, při které je do značné míry deformovaná struktura 

materiálu. Následuje proto další ţíhání při normalizační teplotě. Poté, co je trubka přeţíhána, 

pokračuje přes rovnací stroj do stanoviště NDT, kde probíhá analýza povrchových vad  

a kontrola vnějšího průměru. Poté, co jsou trubky shledány jako shodné, pokračují na dělící 

stroj, který trubku nakrátí na příslušný rozměr a vytvoří poţadované úkosy dle výkresové 

dokumentace. Pro kontrolu nastavení stroje probíhá výběrová kontrola na měřícím  

stroji, který pomocí kontaktní metody provede kontrolu všech rozměrů. Následuje  

finální bonderizace a 100 % koncová kontrola operátory. Tato fáze je popsána v následující 

kapitole 2. 2. 
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Obr. 9 Proces výroby polotovaru, čísla označují jednotlivé kontrolní body 
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2.2 Stanoviště finální kontroly 

  

 Toto stanoviště je umístěno na samotném konci procesu bonderizace. Během tohoto 

procesu vzniká fosfátová vrstva. Úkolem stanoviště finální kontroly je balení výrobků  

a kontrola atributivních znaků výrobku. Mezi atributivní znaky patří kvalita fosfátové vrstvy  

a povrchové vady výrobku. Analýza systému měření byla provedena právě pro toto 

stanoviště, které je zobrazené na obrázku č. 10. 

 

 

Obr. 10 Stanoviště finální kontroly (Grimm, 2014) 

 

Před samotnou kontrolou a tříděním polotovarů nastává proces samotné bonderizace. V první 

fázi jsou přivezeny polotovary z dělící linky ve sběrných koších (Gitterbox) na začátek 

bonderizační linky, kde jsou jednotlivé polotovary umístěny na tzv. koše (Obr. 11). Na kaţdý 

koš je umístěno přesně 240 ks ve dvou patrech.  
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Tyto koše slouţí jako nosiče polotovarů během samotného procesu nanášení fosfátové vrstvy.  

 

Obr. 11 Polotovary umístěné na koše (Grimm, 2014) 

 

Proces nanášení spočívá v postupném namáčení a moření košů v kádích (Obr. 12) 

s chemickými činidly.   

 

Obr. 12 Koše při přemístění na bonderizační linku (Grimm, 2014) 



25 

 

Na obrázku č. 13 jsou vidět polotovary umístěné na koši během moření v chemické lázni. 

Koše jsou přemísťovány pomocí portálových jeřábů. 

 

Obr. 13 Moření polotovarů v koších (Grimm, 2014) 

 

Finální fází procesu bonderizace je sušení, po kterém je koš odstaven na stanovišti finální 

kontroly (Obr. 14). Operátoři provedou finální kontrolu a vytřídí špatné kusy.  

 

Obr. 14 Koše na finálním pracovišti (Grimm, 2014) 
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Postupně jsou všechny díly roztřízeny na shodné a neshodné kusy, které jsou ukládány  

do příslušných gitterboxů (viz Obr. 15) podle balícího předpisu tak, aby bylo zamezeno 

vzniku vad během ukládání a transportu k zákazníkovi. Po uloţení polotovarů do gitterboxů, 

jsou tyto kusy odeslány na expedici. 

 

Obr. 15 Uloţené kusy polotovaru dle balícího předpisu (Grimm, 2014) 

 

Parametry výroby: 

 nepřetrţitý třísměnný provoz 

 na kaţdou směnu je jeden aţ dva operátoři, podle rozsahu zakázky 

 průměrná denní dávka je 7 – 7,5 tisíc kusů. 

 operátor za směnu odbaví průměrně 10 košů, coţ dělá 2400 kusů 

 operátor kontroluje 27 moţných vad 

 průměrný čas na kontrolu a uloţení produktu je zhruba 12 sekund. 
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2.3 Sledované vady  

 Během celého procesu existuje poměrně velké mnoţství příleţitostí ke vzniku vad.  

I kdyţ je vynaloţeno velké úsilí se těmto vadám vyhnout, mohou se na výrobcích objevit.  

Soupis vad a jejich moţných zdrojů je uveden v tabulce č. 4. 

Tabulka 4 rozdělení vad. 

Třída Skupina Kód Vada místo vzniku 

Vada vstupního materiálu 

povrch a necelistvost   

  122 
 

šupiny a pleny 1 

  123 
 

přeložky 1 

  124 
 

prohloubeniny 1 

  125 
 

otlaky, jizvy 1 

  126 
 

zaválcované okuje 1 

  128 
 

rýhy, poškrábání 1, 2 

  129   porezivění 1 

tvarové vady výrobku 
vady tváření profilu a trubek   

  311   přímost 3, 4, 5  

Vady svaru a související 

vady svaru   

  411 
 

chybějící/ neúplný svar 3 

  417 
 

trhliny ve svaru 3 

  421 
 

nezachycený příčný svar 3 

vady výronku   

  435   vadný/ chybějící otřep výronku 3 

Vady povrchu 

vady vzniklé 
tvářením     

  511 
 

zatlačené okuje 1, 3, 6 

  512 
 

rýhy, poškrábání 3, 4, 5, 7, 9 

  513 
 

mechanické poškození 9 

  514 
 

zadřený povrch 1, 3, 4 

  515 
 

trhliny ve svaru 3, 4 

  516 
 

zaválcovaný povrch 3, 5 

  517 
 

vadný povrch po žíhání 6 

koroze   

  521 
 

koroze při výrobě 3, 5, 10 

konzervace   

  532 
 

Nadměrná konzervace 3, 10 

bonderizace   

  551 
 

chybějící bonderizace 6, 10 

  552   vadný povrch po bonderizaci 6, 10 

Vady dělení a úpravy 
konců 

frézování   

  622 
 

chybějící odjehlení 7 

  625   Otřepy na konci úkosu 7 

Vady značení, balení a 
dodání 

vadné značení   

  811 
 

nesprávné údaje na štítku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 

  812   záměna evidenčních štítků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 

1 – výrobce pásu; 2 - podélná dělící linka; 3 - svařovací linka, redukovna; 4 - tažné stolice;  

5 - rovnačka; 6 - mořírna, žíhací pec; 7-  dělící centrum, pila; 9 - skladování a manipulace;  

10 - konzervace/ bonderizace; 12 - balení a expedice 



28 

 

Tabulka č. 4 obsahuje všechny druhy vad, které se mohou na výrobku vyskytnout. Četnost 

vad je sledována v evidenčním systému a liší se v závislosti na konkrétním produktu. Systém 

je nastaven tak, ţe se zaznamená ta vada, kvůli které byl produkt vyloučen. Není vyloučeno, 

ţe výrobek měl při vyloučení více vad. Aby se vyšetřila četnost a objem daných vad, byla 

provedena analýza dat za období od 11.3 do 1. 8. 2013. Výsledek analýzy je zaznamenán sérií 

grafů a tabulek uvedených níţe.  

2.3.1 Objem vad 

 Při sledování objemu vad bylo rozlišováno počet vadných kusů vzhledem 

k celkovému počtu vyrobených kusů.  

Tabulka 5 Objem vad za dané období 

Vada 122 124 125 128 435 511 512 514 622 625 

Absolutní četnost 262 101 351 585 549 12578 36331 1277 99 11 

% četnost 0,50% 0,19% 0,67% 1,12% 1,05% 24,12% 69,67% 2,45% 0,19% 0,02% 

Celkový objem: 505300 ks Celkový počet vad: 52144 ks 
 

Celkový počet vad: 10,32% 

 

 

Obr. 16 Graf objemu vad 

Vyhodnocení - Tabulka 5: 

 Z celkového počtu 52 144 vad jsou nejvyšší mírou zastoupeny vady tváření. 

Konkrétně se jedná o vady s označením 511 (zatlačené okuje), 512 (rýhy, poškrábání)  

a 514 (zadřený povrch). V součtu tyto vady zabírají 96,25% z celkového objemu vad.  
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Celkový objem je přes 10%, coţ je dle vedení výrobního závodu neuspokojivé číslo. Vedení 

má podezření, ţe operátoři mají vysokou míru zmetků z důvodu tzv. zbytečného signálu, coţ 

je prohlášení dobrého kusu na špatný. Toto byl jeden z důvodů aplikace MSA analýzy. 

2.3.2 Četnost vad 

 Při sledování četnosti jednotlivých vad rozlišujeme, kolikrát se daná vada objevila  

ve výrobní dávce. Vyjádření míry četností vad pomocí kusů jednotlivých vad můţe být 

scestné, jelikoţ celkový objem výrobních dávek se můţe lišit. Navíc, některé chyby můţou 

být způsobeny procesní chybou, která nebyla včas objevena. Z tohoto důvodu byla sledována 

četnost, se kterou se jednotlivé vady objevovaly v rámci jednotlivých výrobních dávek.  

Tabulka 6 četnost jednotlivých vad 

Vada 122 124 125 128 435 511 512 514 622 625 

absolutní četnost 2 1 5 6 7 146 212 25 1 2 

% četnost 0,49% 0,25% 1,23% 1,47% 1,72% 35,87% 52,09% 6,14% 0,25% 0,49% 

Celkový počet vad: 407 
          

 

 

Obr. 17 Graf četnosti vad 

Vyhodnocení -Tabulka 6 

 Z celkového počtu 407 vad bylo celkem 94,10 % způsobeno tvářením. Toto číslo 

koresponduje s číslem, které bylo získáno sledováním objemu vad. Rozloţení jednotlivých 

vad způsobených tvářením je také zhruba stejný (Obr 17).  
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2.3.3  Paretova analýza 

 Abychom odhalili vady, které mají majoritní podíl, byla provedena Paretova analýza. 

Při analýze dat došlo k sloučení vad 512 a 128, které jsou označeny jako rýhy a poškrábání. 

Místo vzniku není operátor schopen rozeznat, proto došlo ke sloučení. V tabulkách 5 a 6 byla 

vada s označením 128 zastoupena zhruba 1,5% četností výskytu. Z tohoto důvodu došlo 

k přiřazení této vady k vadě 512. Navíc, tato vada byla nahlášena pouze v jedné dávce, 

z čehoţ lze usuzovat, ţe mohlo jít o nevhodné označení operátorem. Pro zjištění 

nejdůleţitějších vad, byla provedena právě tato analýza. 

 

 

Obr. 18 Paretova analýza četnosti výskytu vad 

 

Vyhodnocení Paretovy analýzy 

 Z obrázku vyplývá fakt, ţe rozloţení četností vad je nerovnoměrné. Kdybychom  

se měli drţet Paretova principu 80/20, analyzovány budou pouze vady 511 a 512, které jsou 

pro tento produkt nejvýznamnějším znakem.  

218 146 25 7 5 2 2 1 1 

53,56 

89,43 
95,58 97,30 98,53 99,02 99,51 99,75 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

512 511 514 435 125 122 625 124 622

R
e

la
ti

vn
í k

u
m

u
la

ti
vn

í č
et

n
o

st
 %

 

A
b

so
lu

tn
í č

et
n

o
st

 

vada a její označení 

Paretova analýza vad 



31 

 

2.4 Evidence špatných kusů: 

 

 Pokud operátor odhalí špatný kus, musí jej vyřadit. Současně ale musí identifikovat 

vadu a dle příslušných instrukcí ji pojmenovat. K pojmenování příslušných vad slouţí tabulka 

na třídění vad, kde jsou vady roztříděny podle typu vady a označeny pomocí třímístného čísla. 

Tyto počty jsou zaneseny do systému, který vady eviduje. Aby nedošlo k chybám při 

rozlišování jednotlivých vad, je sestaven fotografický vzorník jednotlivých vad, který je 

k dispozici přímo na pracovišti. Vzorník vad obsahuje i moţné zdroje vad. Bohuţel ale 

přisouzení zdroje vady je vţdy na odhadu operátora. Sestavení souboru fyzických 

referenčních vzorků není moţné, jelikoţ dochází k degradaci fosfátové vrstvy na povrchu 

vzorku. Navíc, některé vady se dají rozpoznat pouze díky bavlněným rukavicím, které jsou 

povinnou výbavou operátora, čímţ dochází k otěru.  

 

V současné praxi nebyl na pracovišti zaveden ucelený formát formuláře na zaznamenávání 

vad. Z tohoto důvodu byl po konzultaci s operátory navrţen formulář, který byl po sérii 

připomínek ze strany operátorů optimalizován, zaveden do systému. Pomocí tohoto formuláře 

bylo docíleno větší přehlednosti při zaznamenávání vad a zamezeno tak vnášení chyb do 

sbíraných dat. Formulář se skládá z tří částí, kdy kaţdá část reprezentuje jednotlivou směnu. 

Dále jsou jednotlivé směny rozděleny na jednotlivé gitterboxy. V kaţdém gitterboxu se 

sleduje jeho evidenční číslo, počet dobrých kusů, celkový počet vadných kusů a četnost 

jednotlivých vad. Finální verzi formuláře je zobrazena na Obr. 19. Formulář byl zaveden 

koncem roku 2013. Zavedení bylo provedeno zprvu v testovacím reţimu, aby bylo moţné 

provést jeho optimalizaci.  
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Obr. 19 Záznam výskytu neshodných produktů 
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2.5 Plán kontroly a řízení 

 Tak jako kaţdý výrobek má i tento vlastní kontrolní plán, ve kterém jsou zaznamenány 

všechny kontroly, které jsou ve výrobním procesu zahrnuty. Během výroby je naplánováno 17 

kontrol, kdy se kontrolují různé parametry. Přímá kontrola povrchu je zavedena jiţ v samém 

počátku a to při vstupní kontrole pásu. Dále v procesu se kvalita povrchu hodnotí ještě na 

dalších sedmi místech, neţ se produkt dostane na konec procesu, kde je finální kontrola. 

Rozpis kontrol po svaření je důkladněji shrnut níţe a čísla kontrol odpovídají obrázku č. 9.  

Kontroly: 

1. vstupní kontrola 

Kontrola svařených trubek, která probíhá před normalizačním ţíháním. Kontrola 

vyřazuje především špatně svařené trubky a trubky, které byly procesem svařování 

poškozeny například otlačeny. Součástí svařování je i postupné zkroucení rovného 

pásu do tvaru trubky. Tato deformace probíhá kontinuálně pomocí série kladek, které 

se mění svůj tvar i vzdálenost. Kontrolované znaky jsou: 

 vnější průměr (posuvné měřidlo) 

 povrch (vnitřní výronek, rýhy, promáčkliny) 

 tloušťka stěny (tloušťkové měřidlo) 

 

2. taţení 

Taţení za studena se provádí přes průvlak, který má přímý vliv na povrch trubky. 

V případě, ţe průvlak je poškozen, můţe dojít ke vzniku povrchových vad. Z tohoto 

důvodu je zavedena kontrola rýh a promáčklin. Dále se pak měří, zda bylo dosaţeno 

poţadovaných parametrů dle výkresu. Kontrolované znaky jsou: 

 vnější průměr (posuvné měřidlo) 

 povrch (rýhy, promáčkliny) 

 tloušťka stěny (tloušťkové měřidlo) 

3. ořezání 

U této operace dochází odstranění upravených konců, které jsou z technologického 

hlediska nutné, jelikoţ slouţí k uchycení trubky k taţné stolici. Během odřezání můţe 

dojít k poškození v místě odřezání. Kontrolované parametry: 

 povrch (rýhy, promáčkliny) 
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4. rovnání 

Předešlé operace mohou ovlivnit přímost trubek. Je to způsobeno rozdílností struktury 

v rámci trubky a uvolnění napětí, které zůstává v trubce z deformací během tváření. 

Tento problém částečně řeší homogenizační ţíhání, které sjednocuje zrno a uvolňuje 

napětí. Nedokáţe ale tyto vlivy odstranit dokonale. Z tohoto důvodu je jako navazující 

proces zavedeno rovnání, které navrací trubce poţadované vlastnosti. Jelikoţ je ale 

rovnání mechanickým procesem, můţe dojít k situaci, ţe se mírně změní rozměry 

trubky. Rovnání probíhá v rovnacím centru, kdy trubka opakovaně projíţdí sérii 

kladek, viz Obr. 20. Kontrolované rozměry jsou:  

 vnější průměr (mikrometr) 

 vnitřní průměr (dutinoměr) 

 povrch (rýhy, promáčkliny) 

 

 

Obr. 20 Rovnací stolice [13] 
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5. NDT 

Na této diagnostické stanici dochází k laserovému měření průměrů všech trubek  

a kontrole kvality svaru na defektomatu, který pomocí změn v magnetickém poli 

dokáţe odhalit i trhlinu, která je 2mm pod povrchem. Jedná se o plně 

automatizovanou činnost spojenou s automatickým vyhazovačem vadných kusů. 

Kontrolované znaky jsou: 

 kontrola svaru 

 vnější průměr (laser). 

6. přesné dělení 

Do této fáze veškeré operace probíhaly na polotovaru o délce 4200 milimetrů. Nyní 

dochází k dělení polotovaru na poţadovanou délku a k tvorbě úkosů dle výkresové 

dokumentace (Obr. 21). 

 rozměry podle PIS (part inspection standart) – výkresová dokumentace 

 

Obr. 21 Výrobní výkres produktu 

Parametry: 

 délka (l) = 206,5mm vnější průměr (D) =  42,7mm  

 vnitřní průměr (d) =  38,1 délka vnitřního úkosu (h) =  0,5 x 45° 

 vnější úkos (z) =  0,5 x 45° válcovitost (v) =  0,1 

 Kolmost (k) =  0,1  
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7. Bonderizace 

Tato operace probíhá v sérii van v rámci jedné operační linky. Do jednotlivých van se 

postupně vkládají koše spolu s výrobky přesně podle technologického postupu, který 

je popsán v rámci detailního technologického postupu (DTP).  

V rámci kontroly se sledují vady příchozího materiálu, jako jsou rýhy, otlaky či stopy 

po odřezání výronku jsou nepřípustné. Drobné vady, které vzniknou při manipulaci, 

mohou být přijaty. Během chemické úpravy by měl být materiál dokonale očištěn a 

zbaven okují. Materiál, který prošel procesem správně, vykazuje na povrchu čirou 

voskovitou vrstvu náchylnou na znehodnocení – nutné pouţívat bavlněné rukavice. 

Kontrolované rozměry jsou: 

 souvislá vrstva 

 povrch (rýhy, promáčkliny) 

8. Balicí linka 

V rámci balení výrobků do gitterboxů dochází k 100% kontrole výrobků, kdy operátor 

vyřazuje všechny vady, které mohly během procesu vzniknout. Povinností operátora je 

tyto vady evidovat a předat je do systému. Finální kontrola je detailně popsána v rámci 

kapitoly 2.2. Kontrolované znaky: 

 povrch (vše) 

3 Návrh a provedení studie systému kontroly polotovaru  

 Tato kapitola je praktickou částí diplomové práce, která spočívá v návrhu a provedení 

studie pro výrobní podnik. Podle výsledků studie byly navrţeny kroky pro nápravná opatření 

a návrhy systémových opatření. Návrh MSA analýzy vychází z příručky MSA- analýza 

systému měření, kterou přeloţila a publikovala Česká společnosti pro jakost. Pro potřeby 

tohoto měření se přistupuje ke vzorkům bez ohledu na typ vady. Rozlišuje se pouze to, zda  

je vzorek vadný či nikoliv. Další částí je vyhodnocení shody operátorů podle Fleisse. Tato 

metoda nebude součástí auditu a slouţí pouze pro potřeby podniku. Pro tuto metodu  

je uţ potřeba rozlišit, o kterou vadu se konkrétně jedná. 

3.1 Návrh analýzy MSA 

 Jak je uvedeno výše, analýza měla původně vycházet přesně z příručky. Z důvodů 

poţadavků podniku, musela být tato analýza pozměněna tak, aby podmínky kontroly byly  

co nejblíţe reálném stavu. Tato představa ale kolidovala s ideálním stavem. Během návrhu 

studie bylo nutno vyřešit následující otázky: 
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Výběr vzorků: 

1. Kolik vzorků je ideální, pro provedení studie? 

2. Jaké by měly vzorky být? 

3. Kdo vzorky vybere? 

4. Jakým způsobem se vzorky označí? 

Průběh analýzy: 

1. Kdy se studie provede? 

2. Kolik operátorů, se bude na studii podílet? 

3. Jak bude studie realizována? 

4. Jak zaručit náhodné rozdělení? 

5. Kde se studie povede? 

Vyhodnocení studie: 

1. Jak budeme posuzovat výsledky? 

2. Co nám studie říká? 

3. Jsou výsledky relevantní? 

3.2 Výběr vzorků 

 Zásadním problémem bylo vybrat správné vzorky k provedení analýzy. Jiţ norma říká, 

ţe je potřeba minimalizovat vnější vlivy prostředí tak, aby krom samotného systému měření 

nemělo na výsledek nic vliv. Důleţité bylo najít kompromis mezi statistikou, poţadavky 

reálného podniku a poţadavkům auditora.  

Z pohledu auditora: 

Analýza systému měření musí být provedena dle platného standardu a musí odpovídat 

reálným podmínkám podniku. Dále je pak důleţité, zda je proces měření způsobilý či nikoliv. 

Auditor nebere ohled na fakt, zda operátor rozliší jednotlivé vady od sebe ale na to, zda  

je operátor schopen odlišit vadné kusy od dobrých. 

Z pohledu statistiky: 

 Je nutné omezit jiné vlivy na výsledek, neţ je vliv samotného systému měření. 

Z tohoto důvodu by bylo nejvhodnější provést analýzu v určitém čase za stejných podmínek 

pro všechny operátory. Tento princip opakovatelnosti by měl platit i pro samotný proces 

vyhodnocování tak, aby se zajistil stejný rozhodovací čas pro všechny. Z pohledu definice 
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vzorků by bylo ideální, aby měl vzorek přesně stanovenou referenci. Kdyţ je reference 

měřitelná, dá se určit právě měřením. Kdyţ reference měřitelná není, nastupuje role experta, 

který určí kaţdému vzorku referenci. Tento expert by měl vţdy rozhodnout stejně. 

K rozpoznání schopnosti operátora rozpoznat dané chyby bychom museli provést MSA  

na kaţdou vadu zvlášť.  

Z pohledu podniku: 

 Podnik měl dva důvody, proč chtěl provést MSA analýzu. Prvním důvodem byl 

poţadavek auditora a druhým byly reklamace zákazníka. Z tohoto důvodu, bylo navrţeno toto 

téma ke zpracování. Při prvních konzultacích bylo dohodnuto, ţe se bude MSA orientovat  

na potřeby podniku s tím, ţe bude podle výsledku navrhnuto nápravné opatření. Analýza, 

kterou podnik schválí, musí přesně reprezentovat reálné podmínky tak, aby nápravná opatření 

byla maximálně reálná a přinesla zisk v podobě vyšší účinnosti kontroly. Dalším aspektem, 

který byl podnikem poloţen, byl fakt, ţe analýza musí být provedena za běţného provozu, 

jelikoţ nebyla moţnost provést odstávku výroby. Tímto se vytvořil tlak na minimální moţný 

počet vzorků v testovacím souboru. 

Řešení: 

 Všechny tři skupiny měly své poţadavky na sběr vzorků pro analýzu. Norma 

doporučuje minimálně 50 kusů, které 3 operátoři proměří vţdy 3 krát. Vzorky, které budou 

vybrány, musí pocházet ze všech zón. To znamená, ţe pro kaţdou vadu by měli být vybráni 

zástupci, kteří odpovídají dobrým kusům, špatným kusům a kusům, které leţí v šedé zóně. 

Jako první řešení se nabízelo vytvořit skupinu vzorků ze všech vad, které odpovídají 

poţadavkům uvedených výše. Tato situace nebyla reálná, jelikoţ máme 27 moţných vad,  

a kdybychom vybrali ke kaţdé vadě 3 kusy, soubor vzorků by čítal 81 ks vzorků. Analýza 

s tímto počtem vzorků sice není neproveditelná, ale analýza by neodpovídala reálnému 

prostředí, jelikoţ některé vady nebyly v průběhu sledovaného období vůbec objeveny. 

Dalším krokem bylo vytvořit poměrové zastoupení vad, které se v rámci sledovaného období 

vyskytly. K posouzení poslouţila analýza současného stavu, která byla upravena do tabulky 7. 

Tabulka byla vytvořena pro skupinu 18 vzorků. Toto číslo bylo zvoleno z důvodu, ţe celkový 

soubor je rozdělen rovnoměrně na dobré kusy, špatné kusy a sporné kusy, které se dělí ještě 

na dobré a špatné. Celkově čítal daný soubor 54 kusů. 
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Tabulka 7 Poměrové zastoupení vad ve vzorcích  

vady: 122 – šupiny a pleny; 124 – prohloubeniny a vyvýšeniny; 125 – otlaky a jizvy; 435 – 

vadný nebo chybějící ořez výronku; 511- zatlačené okuje; 512 – rýhy a poškrábání; 514 – 

zadřený povrch; 625 – chybějící odjehlení; 625 – otřep na konci úkosu 

 

Z tabulky je patrné, ţe majoritní zastoupení budou mít vzorky, které nesou vady způsobené 

tvářením. Tato skutečnost byla prokonzultována s podnikovým vedením a bylo dohodnuto,  

ţe se upustí od kompletního zastoupení vad s tím, ţe budou ponechány aspoň chyby 

způsobené tvářením. Pokud bychom vycházeli z opravdu poměrového zastoupení, tak  

by nebyla analýza moţná, jelikoţ vada číslo 514 by byla nedostatečně zastoupena, jelikoţ 

potřebujeme aspoň 3 kusy k analýze – špatný, sporný ale dobrý a sporný ale uţ špatný. Navíc 

analýza rozpoznání jednotlivých vad by byla značně nevyrovnaná. 

Na základě tohoto faktu byly pozměněny podmínky pro sběr vzorků a byl odsouhlasen fakt, 

ţe vady tváření budou zastoupeny rovným dílem a to v počtu vţdy 18 kusů.  

skupina vady povrch a necelistvost výronek vady tváření frézování Suma 

vada 122 124 125 435 511 512 514 622 625   

četnost 2 1 5 7 146 218 25 1 2 407 

četnost ve skupině 8 7 389 3 407 

% 0,5 0,2 1,2 1,7 35,9 53,6 6,1 0,2 0,5 100 

% na skupinu 2,0 1,7 95,6 0,7 100 

% ve skupině 25,0 12,5 62,5 100,0 37,5 56,0 6,4 33,3 66,7   

zastoupení 
vadných na 
skupinu 

0,35 0,31 17,20 0,13 18,00 

vadných jednotlivě 0,09 0,04 0,22 0,31 6,46 9,64 1,11 0,04 0,09 18,00 
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Výběr vzorků: 

 Samotným výběrem vzorků byla pověřena nejzkušenější operátorka, která se samotné 

analýzy ani nezúčastnila. Tento fakt potvrdil nezaujatost při výběru vzorků. Po dohodě 

s vedoucím směny byly vzorky odkládány a označovány dle schématu vystavenému  

na pracovišti. Výňatek schématu a pravidel můţete vidět níţe. 

 

Pravidla sběru vzorků: 

 Sběr probíhá nahodile operátory dle výskytu vad. 

 Vzorky musí obsahovat pouze jednu vadu. 

 Skupinu A tvoří vzorky, které jsou jasně špatné, a jsou tedy vyřazeny jako vadné. 

 Skupinu B tvoří sporné vzorky, těsně za hranici přípustnosti, a jsou tedy vadné. 

 Skupina C tvoří sporné vzorky, těsně nad hranici přípustnosti, a jsou vyhovující. 

 Skupina D tvoří vzorky, které jsou bezvadné, jsou tedy vyhovující. 

 Vzorky budou uloţeny do příslušných přepravek. 

 Počty vzorků s příslušnými vadami jsou uvedeny v tabulce níţe 

Tabulka s počty vzorků 

Vada zatlačené okuje, otlak rýhy, poškrábání zadřený povrch 

Označení 511 512 514 

A 6 6 6 

B 3 3 3 

C 3 3 3 

D 6 6 6 

 

 

Označení vzorků: 

 Metodika poţaduje, aby kaţdý vzorek byl řádně označen tak, aby operátor nebyl 

schopen rozpoznat podle označení, jednotlivé vzorky od sebe. V úvahu přicházely nejrůznější 

nápady, avšak jako konečné řešení bylo zvoleno označení dle čárového kódu. V první fázi 

mělo být ke čtení čárových kódů poslouţit čtecí zařízení – mobilní telefon s aplikací ke čtení 

čárových kódů. 
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Řešení bylo ale mírně upraveno tak, aby samotné čtení nebylo zdlouhavé. Finální verze 

čárového kódu i s klíčem k jeho přečtení naleznete na obrázku 22. 

 

 

Obr. 22 Čtení čárového kódu (Grimm, 2014) 

Po vygenerování všech čárových kódů pomocí softwaru MS Excel (Obr. 23), byly tyto kódy 

nalepeny na vzorek pomocí izolační pásky tak, aby nepřekrývaly vady výrobku. Čárový kód 

se skládá z tří částí, kdy první a poslední dvojčíslí je zcela náhodné, druhý a třetí znak nese 

číslo výrobku a poslední částí je znak, který udává oblast, ze které vzorek pochází. Oblasti 

jsou označeny: 

 +  →  označení pro vyhovující výrobky 

 -  →  označení pro neshodné výrobky 

 x  → označení pro sporné výrobky pocházející ze šedé zóny 
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Obr. 23 Logika označení vzorku 

Finální podobu označení vzorků lze vidět na obrázku č. 24. Pomocí tohoto označení lze 

identifikovat vzorek ale vzhledem k časové tísni, které jsou operátoři během analýzy 

vystaveni, je identifikace samotným operátorem nepravděpodobná.  

 

Obr. 24 Označené vzorky (Grimm, 2014) 

3.3 Průběh analýzy 

 V této kapitole je popsán kompletní průběh analýzy. V první fázi proběhla příprava 

vzorků, které byly důkladně označeny. Toto je popsáno v kapitole 3. 2. Další fází bylo zajistit 

průběh samotné analýzy. Finální podoba byla následující. Byly vybrány 3 operátorky, které se 

nepodílely na sběru vzorků. Tyto operátorky pracovaly na ranní a odpolední směně. Byl 

kladen velký důraz na rychlost provedení analýzy, jelikoţ se nesměla zastavit práce na finální 

části linky. Z tohoto důvodu byl odstaven jeden prázdný koš, který byl označen tak, aby 
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kaţdý trn měl vlastní číslo. Následně byly pomocí generátoru náhodných čísel vytvořeny 

rozpisy jednotlivých pozic, podle kterých byly vzorky umístěny na koš (viz Obr. 25) 

 

 

Obr. 25 Umístěné vzorky (Grimm, 2014) 

 

Pozice vzorku na koši musely být přesně dané, jelikoţ výsledky se zapisovaly do sběrných 

karet. Po rozmístění vzorků operátor provedl hodnocení. Vţdy začal u první pozice  

a postupně vyhodnotil všech 54 vzorků. Operátorky rozlišovaly pouze tři vady, které hlásily. 

V případě, ţe vzorek byl prohlášen za bezchybný, nebylo hlášeno nic. Rozhodnutí byla 

zapsána do výše uvedených karet. Poté bylo provedeno přemístění vzorků podle nového 

rozpisu  

a zkouška se opakovala. V ideálním případě by se měly operátorky postupně prostřídávat tak, 

aby byly zajištěny co nejsrovnatelnější podmínky pro vyhodnocení. Operátorky šly v pořadí: 

1 → 2 → 1 → 1 → 2 → 2 → 3 → 3 → 3 

Důvod tohoto pořadí je prostý, nesmělo dojít k zdrţení výroby. Toto byl taky důvod, proč  

se analýza prováděla během předávání směny. V prvním případě po ranní směně, v druhém 

případě se jednalo o předání po noční směně. Doba trvání samotné analýzy byla zprvu nejvíce 

ovlivněna rychlosti přeskládání jednotlivých vzorků. Aby byla tato prodleva odstraněna, byly 

vytvořeny překládací listy. Listy popisovaly, z které pozice na kterou budou vzorky 
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přeloţeny. Poziční listy, záznamové listy i překládací listy jsou pro ukázku v příloze. Celková 

časová náročnost na nastavení a provedení zkoušky byla 9x 15 minut. Na obrázku č. 26 lze 

vidět operátorku provádějící analýzu a v pozadí další operátorku, která prováděla svou 

pracovní činnost.  

 

Obr. 26 Koordinace analýzy a běţné činnosti (Grimm, 2014) 

 

Kompletní postup je zaznačen v diagramu (Obr. 27), který byl vytvořen za účelem přípravy  

na samotnou analýzu tak, aby nedošlo k chybě, která by způsobila přerušení či neuskutečnění 

zkoušky. V případě, ţe by se to stalo, hrozilo by odsunutí analýzy aţ na další měsíc, jelikoţ 

momentálně linka pracuje na 100% své výrobní kapacity. Postup je uveden níţe. 



45 

 

 

Obr. 27 Vývojový diagram postupu zkoušky (Grimm, 2014) 
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3.4 Výstupy sběru dat 

 Po fyzickém sběru dat bylo všech 486 rozhodnutí přepsáno do tabulky vytvořené 

pomocí MS Excel. Tabulka jiţ byla předem připravená a obsahovala i vzorce pro 

vyhodnocení MSA analýzy a výpočet míry shody operátorů podle Fleisse. Ukázka sběrových 

formulářů je uveden na obrázku 28. 

 

Obr. 28 Sběrový formulář 

Tento formulář obsahuje identifikaci operátora, číslo měření a číslo tabulky, podle které bylo 

provedeno rozmístění vzorků. Další část hlavičky se věnuje pozici, na které je vzorek 

umístěn, číslo samotného vzorku a rozhodnutí operátora, které zaznamenává, kterou vadu 

operátor nalezl. V přílohách naleznete níţe uvedené tabulky, které shrnují veškeré sesbírané 

údaje, které poslouţí k vyhodnocení způsobilosti systému měření. Konkrétně se jedná o: 

 Příloha 1 Rozhodnutí jednotlivých operátorů 

 Příloha 2 Rozhodnutí jednotlivých operátorů (Červená pole – chybějící signál,  

 žlutá pole – zbytečný signál) 

Příloha 3 Porovnání jednotlivých operátorů mezi sebou 

 Příloha 4 Porovnání operátorů a referenční hodnoty 

Příloha 5 Výsledné vyhodnocení dle MSA 

 Příloha 6 Vyhodnocení Fleissovou metodou  
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4 Vyhodnocení studie 

 Poslední část diplomové práce se zabývá shrnutím získaných výsledků analýz a 

navrhuje řešení ke zlepšení stávající situace. Navrţená řešení se odvíjí od finanční náročnosti, 

rychlosti zavedení a efektivity. 

4.1 Vyhodnocení MSA analýzy 

 Tato analýza se hodnotí pomocí tří kritérií. Jedním kritériem je míra shody operátorů, 

dalším je míra shody operátora a referenční hodnoty vzorku. Obě se hodnotí podle ukazatele 

Kappa definovaného Cohenem. Posledním kritériem je vyhodnocení efektivnosti studie. 

4.1.1 Míra shody operátorů mezi sebou 

 Porovnávají se jednotliví operátoři s cílem zjistit, do jaké míry se jednotliví operátoři 

shodují při rozhodování. Tabulka 8 se dá hodnotit ze dvou hledisek, v první fázi můţeme 

sledovat celkovou míru shody, zda některý z operátorů nezaostává za ostatními významnou 

mírou. V tom případě by znamenalo, ţe operátor je nezkušený, jelikoţ jeho míra shody je 

niţší neţ u ostatních. Další hledisko je průměrná míra shody. Čím blíţe je kappa jedné, tím 

vyšší míra shody mezi operátory panuje. V tabulce č. 8 jsou shrnuty výsledky parametru 

kappa, kterého jednotliví operátoři dosáhli. 

Tabulka 8 Míra shody operátorů dle Kappa 

 
A B C 

A - 0,41 0,35 

B 0,41 - 0,47 

C 0,35 0,47 - 

 

 Tabulka 9 Posouzení míry shody dle koeficientu kappa 

  

 

 

 

K vyhodnocení shody operátorů mezi sebou slouţí Tabulka 9. Dle této tabulky můţeme 

vyhodnotit shodu mezi operátory jako mírnou, jelikoţ průměrná hodnota kappa 

 je 0,41. Dále můţeme vidět, ţe operátoři se mezi sebou nijak výrazně neliší, coţ naznačuje, 

ţe jejich výkonnost bude podobná.  

˂0,00 špatný 

0,00 - 0,20 nepatrný  

0,21 - 0,40 přiměřený 

0,41 - 0,60 mírný 

0,61 - 0,81 podstatný 

0,81 - 1,00 velmi dobrý 
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4.1.2 Míra shody operátorů s referenční hodnotou 

 V tomto případě neporovnáváme operátory mezi sebou, ale srovnáváme jejich 

rozhodnutí s referenční hodnotou vzorku. Porovnání je pomocí stejné tabulky jako při 

posuzování shody operátorů mezi sebou. Opět můţeme posoudit výsledek jednotlivých 

operátorů i průměrná výše shody operátorů s referenční hodnotou. 

Tabulka 10 Míra shody operátora a referenční hodnoty 

 
A B C 

Kappa 0,36 0,41 0,35 

 

Výsledky ukazují, ţe míra shody je přiměřená, jelikoţ průměrná kappa je rovná 0,36. Dále 

můţeme usoudit, ţe tato nízká míra shody panuje u všech operátorů. Toto zjištění můţe mít 

dva důvody. Buď je nízká úroveň výkonnosti operátorů, nebo je chyba způsobená způsobem 

měření.  

4.1.3 Efektivnost procesu 

 Efektivnost lze obecně vyjádřit jako procentuální úspěšnost rozhodnutí. Vţdy se dá 

porovnat z více úhlů pohledu. Můţeme hodnotit celkovou efektivitu systému, efektivitu 

rozhodování operátorů mezi sebou, efektivitu rozhodování operátorů v porovnání s referenční 

hodnotou a také efektivitu kaţdého operátora zvlášť.  

Celková efektivnost systému: 

Jedná se o efektivitu celého systému měření. Nerozeznává efektivitu jednotlivých operátorů, 

ale hodnotí systém jako celek.  Slouţí k popisu systému pro celkové vyhodnocení. Nelze však 

z něho přesně odhalit, kde se nachází slabá místa, která je třeba revidovat. 

Celková efektivita systému – 75,3 % 

Efektivnost rozhodování operátorů mezi sebou: 

Tento ukazatel popisuje procentuální shodu operátorů mezi sebou, tj. kdyţ se všichni 

operátoři shodnout na stejné vadě. V našem případě to nastane, kdyţ všech  

devět rozhodnutí je shodných. Zajímavé je, ţe se do tohoto porovnávání nijak nevstupuje 

referenční hodnota vzorku. Toto hodnocení nám můţe odhalit buď systémovou chybu, nebo 

chybu, která mohla být způsobená špatným označením vzorku. 

Efektivita rozhodování operátorů mezi sebou – 48 % 
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Efektivnost rozhodování operátorů s referenční hodnotou: 

Efektivita vychází z porovnání operátorů mezi sebou a přidává k tomuto hodnocení i shodu 

s referenční hodnotou. Aby byla efektivita nejvyšší, musí se shodnout všichni operátoři ve 

všech 9 případech hodnocení a navíc se musí shodovat s referenční hodnotou. Při porovnání 

této a předchozí efektivity můţeme dojít k závěru, ţe nastal případ, kdy se všichni operátoři 

shodli, ale referenční hodnota vzorku byla jiná. Toto potvrzuje, ţe mohlo dojít ke špatnému 

označení vzorků během výběru nebo během značení vzorků. Další moţností je, ţe operátoři 

systematicky neodhalují danou vadu.  

Efektivita rozhodování operátorů s referenční hodnotou – 41 % 

Efektivnost jednotlivých operátorů: 

Tato efektivita nám poslouţí především k porovnání jednotlivých operátorů. Podle hodnot, 

kterých jednotliví operátoři dosáhnou, můţeme posoudit, zda je jejich výkonnost na stejné 

úrovni nebo se výrazně liší. Kdyţ bude výkonnost všech operátorů dosahovat stejné úrovně, 

znamená to, ţe jsou zaměnitelní, coţ je dobré z hlediska opakovatelnosti. V případě, ţe 

operátoři dosahují nízkých výsledků, můţeme usoudit, ţe jsou buď nedostatečně proškoleni, 

nebo nejsou schopni dosáhnout lepších výsledků z důvodu náročnosti procesu. V případě 

analýzy, která byla provedena, dosáhli operátoři těchto výsledků: 

Efektivita operátorů: A – 72% B – 80% C – 74% 

Vyhodnocení efektivnosti: 

K vyhodnocení efektivity slouţí Tabulka 11. 

Tabulka 11 Kritéria pro vyhodnocení efektivity [1] 

Rozhodnutí Efektivita 

Přijatelné ≥ 90% 

Marginálně přijatelné ≥ 80% 

Nepřijatelné ˂ 80% 

 

Po porovnání výsledků, kterých současný proces vyhodnocení dosahoval, je jasné, ţe stávající 

systém měření je nepřijatelný a musí být změněn. Efektivita operátorů je zhruba na stejné 

úrovni a pohybuje se v rozmezí od 72 – 80 %, coţ je pod spodní hranici přijatelnosti. 
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4.1.4 Posouzení chybějícího a zbytečného signálu 

 Další části vyhodnocení je zaměřeno na velikost chybějícího a zbytečného signálu. 

V případě zbytečného signálu se jedná o situaci, kdy operátor vyřadí produkt, i kdyţ 

neobsahuje ţádnou vadu a je tedy shodný. Naopak tomu je při chybějícím signálu. V této 

situaci „projde“ neshodný produkt kontrolou bez toho, aby byl vyřazen. Vnímání velikosti 

jednotlivých signálů můţe být subjektivní. V případě chybějícího signálu je v sázce 

minimálně jméno firmy, jelikoţ je dodáván zákazníkovi neshodný produkt. V horším případě, 

můţe mít chybějící signál nedozírné důsledky, a to jak finanční, tak bezpečnostní. Stačí si 

představit, ţe bude výrobek dodáván do automobilového popřípadě leteckého průmyslu. 

Naopak tomu bude u rizika zbytečného signálu. V tomto případě nám hrozí finanční ztráty, 

které způsobí fakt, ţe vyřadíme shodné produkty například na konci výrobního procesu poté, 

co byly do produktu investovány nemalé zdroje. Tato chyba sice neohroţuje zákazníka, ale 

můţe se stát, ţe výdaje spojené s případnou reklamací přesáhnou výdaje, které způsobuje 

právě plýtvání při vyřazení shodných produktů. Aby bylo moţné posoudit přijatelnost chyb 

signálu, byla v příručce [1] ustavena tabulka, která uvádí mezní hodnoty. Tyto hodnoty, 

společně s hodnotami, kterých dosáhli jednotliví operátoři, jsou uvedeny v tabulce 12 a 13. 

 

Tabulka 12 Úrovně signálů jednotlivých operátorů 

Operátor Chybějící signál Zbytečný signál 

A 18,5% 45,7% 

B 8,6% 50,6% 

C 4,9% 64,2% 

 

 

Tabulka 13 Mezní hodnoty signálu pro posuzování přijatelnosti [1] 

Rozhodnutí Chybějící signál Zbytečný signál 

Přijatelné ≤ 2 % ≤ 5% 

Marginálně přijatelné ≤ 5% ≤ 10% 

Nepřijatelné ˃ 5%  ˃ 10 % 

 

Při porovnání těchto tabulek je jasně patrné, ţe operátoři selhávají v obou kategoriích. 

Zaráţející je ovšem velikost zbytečného signálu, které dosahuje průměrně zhruba 55%, coţ 

překračuje maximální povolenou hranici marginálního přijetí cca 5x a hranici přijatelného 

systému dokonce více jak 10x!  
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4.2 Vyhodnocení shody operátorů dle Fleisse 

 Porovnání rozhodování operátorů podle Fleisse se od klasické analýzy systému měření 

liší. Zatímco metodika MSA porovnává shodu operátorů při výběru z 2 kategorií (0 pro 

neshodný a 1 pro shodný produkt), metodika podle Fleisse nám umoţňuje porovnat shodu 

operátorů při více kategoriích. V našem případě se operátoři rozhodovali mezi 4 moţnými 

kategoriemi. Tyto kategorie jsou:  

1. OK – vzorek neobsahuje ţádnou vadu 

2. 511 – vzorek obsahuje zatlačené okuje 

3. 512 – vzorek obsahuje rýhy a poškrábání 

4. 514 – vzorek obsahuje vadu zadřeného povrchu 

 

Jako hodnotící parametr se bere ukazatel kappa, který se pohybuje od -1 do 1. Tento parametr 

nám říká, do jaké míry se operátoři shodují. Bohuţel se tento způsob vyhodnocení nepouţívá 

pro vyhodnocení systému měření v průmyslu, takţe nejsou stanoveny ţádné závazné hodnoty 

pro přijatelnost systému. Jako vodítko pro rozhodnutí nám můţe poslouţit Tabulka 14. 

Tabulka 14 Vyhodnocení míry shody operátorů [13] 

κ míra shody 

˂ 0 Slabá  

0,01 - 0,20 Nepatrná 

0,21 - 0,40 Ucházející 
0,41 - 0,60 Mírná 

0,61 - 0,80 Značná 
0,81 - 1,00 Téměř úplná 

 

Operátoři dosáhli během analýzy na hodnotu ukazatele kappa rovnu 0,34. Podle tabulky 

uvedené výše, je jejich shoda ohodnocena jako ucházející. Dle mého názoru, je tato tabulka 

velice mírná, a dovolím si tvrdit, ţe tato míra shody, která je momentálně dosahována, je 

nepřípustná. Jako přijatelný systém měření bych v našem případě zvolil první stupeň, tedy 

případ, kdy hodnota ukazatele kappa dosahuje minimálně hodnoty 0,81. Jako marginálně 

přijatelný stupeň druhý, coţ znamená, ţe hodnota ukazatele převýší 0,61.  
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Z výsledků vyplývá, ţe operátoři nejsou schopni dostatečně rozeznat, o které vady se jedná. 

Jejich rozlišovací schopnost můţeme označit jako nedostatečnou i přes nízké nároky, které 

byly zvoleny. 

Přijatelnost systému se můţe jevit na první pohled jako benevolentní. Je třeba si ale uvědomit, 

k čemu bude databáze konkrétních vad slouţit. Tato databáze nebude slouţit primárně 

k oddělení shodných a neshodných kusů, ale k evidenci vad, které se uvnitř podniku vyskytly. 

Sledování výskytu konkrétních vad je v podniku poměrně nová záleţitost, která se musí 

nejprve ustálit a optimalizovat, proto je toto hodnocení poměrně benevolentní. Přísnost 

posuzování by dle mého názoru měla být volena individuálně pro kaţdý případ pouţití.  

 

4.3 Shrnutí výsledků studie 

 Porovnáním jednotlivých výsledků a kritérií pro jejich vyhodnocení dojdeme k závěru, 

ţe stávající systém měření je zcela nevyhovující a je třeba jej přehodnotit. Vzhledem k tomu, 

ţe operátoři prokazují špatnou shodu v obou nezávislých hodnoceních, můţeme usuzovat, ţe 

je třeba zvýšit jejich výkonnost. Z průběhu analýzy a jejich výsledků můţeme usoudit, ţe: 

 

1. Operátoři se nevyznají v zavedeném systému značení jednotlivých vad. Během 

realizace analýzy často docházelo k situacím, ţe operátoři spíše odhadovali jednotlivé 

vady.  

 

2. Operátoři nerozeznají rozdíly mezi jednotlivými vadami, často dochází k situaci, ţe 

vadu odhalí, ale neví, jak ji pojmenovat.  

 

3. Rozhodování operátorů mezi sebou se liší, jelikoţ nejsou přesně dané definice – 

neexistuje fyzický vzorník vad na pracovišti. Tato situace ale není chybou podniku, 

protoţe takovýto vzorník je prakticky nereálný. Vzorky by procházely degradací 

způsobenou manipulací a korozí.  
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4. Nevhodné ergonomické podmínky na pracovišti: 

a. Osvětlení – pracoviště je nevhodně osvětleno. Momentální osvětlení se skládá 

z osvětlení výrobní haly, které je ve značné výšce a z jednoho technického 

světla, které je umístěno za pracovištěm tak, ţe jsou operátoři v zákrytu a 

navzájem si stíní (viz Obr. 29) 

 

Obr. 29 Schéma osvětlení pracoviště (Grimm, 2014) 

b. Uzpůsobení pracoviště – operátoři třídí shodné a neshodné produkty přímo 

ze zavěšeného koše. Tato situace nepřispívá jednak bezpečnosti práce, ale 

operátor nemá moţnost okamţitého zapsání případných vad do formuláře. Na 

první pohled banální záleţitost má za následek to, ţe operátor po vytřízení 

všech 280 kusů prohodí prázdný koš za plný a následně do formuláře vyplní 

počty vad po paměti. V kombinaci s nedostatečnou znalostí označení vad 

dochází ke značnému vnášení chyb při sběru dat. 

c. Balící předpis – dle platného balícího předpisu jsou produkty při posuzování 

shodnosti nejprve umístěny na leţato do malých přepravek po cca 15 kusech, 

přeneseny na místo finálního balení a následně uloţeny dle poţadavků 

zákazníka. Tato přílišná manipulace zvyšuje riziko dodatečného poškození 

produktu během balení.  

d. Únava – operátoři pracují v 7,5 hodinových směnách. Během této doby 

schopnost operátora rozlišovat shodné a neshodné kusy kolísá. Dle metody 

TESEO je jedním z pěti hlavních faktorů právě únava, která s rostoucím časem 

ovlivňuje rozhodovací kvality operátora provádějící monotónní činnost, která 

je náročná na pozornost. [11] [12]  
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5. Časová náročnost – během posuzování je na operátory vyvíjen časový tlak, který má 

nepříznivý vliv na kvalitu posuzování. Při realizaci analýzy, byl u operátora  

A pozorován jev, ţe z důvodu spěchu u svého třetího pokusu přehlídl zjevnou vadu, 

kterou v předešlých pokusech bezpečně identifikoval. Spěch byl způsoben končící 

směnou a tendencí operátora ukončit analýzu v co nejkratším čase. Z počátku byl 

operátor upozorněn na dostatečnou časovou rezervu, ale výsledky nebyly nijak 

upravovány z důvodu autentičnosti analýzy. Tento fakt jenom potvrdil tvrzení,  

ţe časový tlak má na rozhodování operátora vliv. 

 

6. Odhad ztrát způsobených zbytečným signálem – během sledovaného období bylo 

vytříděno celkem 52 144 neshodných kusů. Pokud si spočteme průměrnou hodnotu 

zbytečného signálu, dostaneme se na hodnotu 53,5%. Kdybychom vzali v úvahu,  

ţe analýza odpovídala běţné praxi, mohli bychom říci, ţe bylo zbytečně separováno 

27 897 kusů. Při ceně jednoho eura za finální kus se dostaneme na škodu v hodnotě 

zhruba 767 tisíc korun. Jedná se o hrubý výpočet, který je pouze orientační 

 

Pokud se podaří eliminovat část z těchto zpozorovaných vlivů, můţe se spolehlivost systému 

zlepšit. Otázkou je, zda budou návrhy na zlepšení finančně a časově pro podnik přijatelné.  
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5 Návrhy na zlepšení 

 V rámci této kapitoly je navrţeno několik návrhů na zlepšení, které mají různou 

povahu a náročnost na zdroje. Tyto návrhy byly předloţeny vedení společnosti. Bohuţel 

aplikace nápravných opatření ke zlepšení procesu byla realizována aţ po dokončení práce. 

5.1 Proškolení operátorů 

 Jako nejlevnější a mnohdy nejúčinnější metoda jak zlepšit proces, bývá opětovné 

proškolení operátorů. Jelikoţ ale můţe mít proškolení více podob, je třeba definovat způsob 

proškolení. Bylo navrţeno řešení, kdy bude proškolen nejzkušenější operátor (ten, který 

vybíral vzorky), který následně proškolí ostatní operátory. Tento způsob byl zvolen z toho 

důvodu, ţe přenos informací z nadřízené pozice můţe vnést do komunikace šum, který můţe 

vést k nepochopení. Jako hlavní cíl proškolení je identifikace vad a jejich hranice přípustnosti 

tak, aby nebyly zbytečně vyhazovány shodné kusy. K potřebám školení budou vybrány 

fyzické kusy obsahující danou vadu. Tyto kusy budou následně označeny a uchovány  

do dalšího školení. Školení proběhne v zasedací místnosti za přítomnosti všech operátorů. 

Školení bude periodické a to tak, ţe bude probíhat kaţdý měsíc. Pokud dojde ke zvýšení 

odpadu nebo reklamacím ze strany zákazníka, bude intenzita a četnost školení zvýšena.  

Náročnost na zdroje: 

Jedná se o variantu, kdy jediné nároky jsou kladeny na čas operátorů a školící místnost. 

Školících místností je v areálu dostatek, takţe je nutno akorát naplánovat čas školení a sběr 

vzorků slouţících pro ukázku.  

5.2 Organizace práce 

 Z důvodů odbourání monotónnosti práce bude zavedena změna pracovní náplně. Bude 

docházet k prostřídávání operátorů kontrolujících krátké výrobky s operátory kontrolujících 

dlouhé výrobky. Prostřídávání bude probíhat v 2 hodinových intervalech. Tímto se docílí 

vyšší pozornosti operátorů a sníţení míry špatných rozhodnutí. Před uskutečněním tohoto 

kroku musí dojít k zaškolení operátorů jak na krátké, tak na dlouhé výrobky. Výhodou tohoto 

kroku je fakt, ţe dojde ke zvýšení znalostí operátorů s tím, ţe se do jisté míry zvýší i jejich 

zastupitelnost. 

 

 



56 

 

Náročnost na zdroje: 

Tato změna nemá prakticky ţádné nároky na zdroje, jelikoţ jsou operátoři pracující na 

krátkých a dlouhých výrobcích ve stejné pracovní třídě. Musí ale dojít ke změně 

v organizačním řádu. 

5.3 Úprava pracoviště 

 V rámci vylepšení pracovních podmínek byla navrţena úprava osvětlení. Zlepšením 

osvětlení na pracovišti se zvýší odhalitelnost jednotlivých vad. Podmínky staré výrobní haly 

ale neumoţňují jednoduchou montáţ stabilního závěsného světla, jelikoţ pod stropem se 

pohybují dva portálové jeřáby. Pro potřeby podniku byl navrţen model pojízdné lampy se 2 

zdroji osvětlení, které jsou plně polohovatelné z důvodu časté manipulace. Model jsem 

vytvořil pomocí 3D modelování za pomoci studentské verze softwaru Inventor Professional 

2014 od společnosti Autodesk. Model je navrţen z hliníkových a ocelových profilů, které 

zaručují jeho dostatečnou lehkost a pevnost. Při návrhu byl brán v potaz i stav podlahy, coţ 

kladlo vysoké poţadavky na velikost pojezdových kol a sníţení těţiště. Právě z důvodu 

sníţení těţiště byly pro základnu pouţité těţší ocelové profily. Model je vidět na Obr. 30. 

 

Obr. 30 Vizualizace navrţeného osvětlení (Grimm, 2014) 
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Rozměry a detaily této lampy jsou popsány na výkresu, který je součástí této práce jako 

příloha č. 7.  

Další moţností jak docílit lepšího osvětlení je pouţít těleso menšího portálového jeřábu, který 

slouţí k manipulaci s koši. Jak je uvedeno výše, operátoři pracují na selekci polotovarů tak, 

 ţe koš zůstane zavěšen na jeřábu. Této skutečnosti by se dalo vyuţít s tím, ţe se umístí 

světelné zdroje přímo na samotné těleso jeřábu. Tímto by bylo zajištěno přímé osvětlení obou 

stran koše a odpadla by tak manipulace s lampou. Problém, který se musí ověřit, je fakt,  

ţe na jeřáb působí výpary z bonderizačních van, které by mohly osvětlení poškodit. Kdyby 

 se toto nepotvrdilo, byla by tato verze osvětlení asi nejvhodnější.  

Náročnost na zdroje: 

V případě sestavení lampy by se jednalo o finanční náročnost zhruba 10 000 Kč podle 

současných ceníků hutního materiálu a dodavatele samotných světel. Předpokládá  

se, ţe lampa bude sestavena podle výkresové dokumentace pomocí vlastních sil v podniku. 

K sestavení jsou zapotřebí běţně dostupné spojovací materiály a svářecí aparát s moţností 

svařování metodou TIG/WIG slouţící ke svařování hliníku (aparát je ve vlastnictví podniku).  

Při vyuţití přímého osvětlení z portálového jeřábu je cenová náročnost niţší, jelikoţ stačí 

pořídit dvě výkonná světla v cenové relaci okolo 5000 Kč.  

 

5.4 Minimalizace příčin vzniku vad 

Podle průzkumů četnosti vad jsme zjistili, ţe mezi nejčastější vady patří především rýhy  

a poškrábání spolu se zatlačenými okujemi. Tyto vady mnohokrát překračují svou četností  

a objemem ostatní vady. Pokud se zaměříme na tyto vady, můţe se podle Paretova principu 

vyřešit největší část problému.  

512 – rýhy a poškrábání 

Tato vada můţe mít celou řadu příčin svého vzniku. Během pozorování výrobního procesu 

bylo odhaleno, ţe velkou část zabírá manipulace při přemísťování polotovarů. Tato část 

 je problémová a je způsobena postupným vývojem společnosti. Společnost má v plánu 

v nejbliţší době přepracovat současný tok materiálu a výroby tak, aby se docílilo niţší doby 

potřebné k výrobě a k minimalizaci transportu. Problém, který tkví v častém transportu, je ten, 

ţe polotovary jsou transportovány pomocí portálových jeřábů v balíku, který se tvoří 
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sklouzáváním polotovarů do sběrné jámy. Polotovary při sklouznutí do sebe nekontrolovaně 

naráţí a kupí se na sebe. Tento jev by nepředstavoval problém, kdyby bylo zavedeno 

bezotřepové dělení. Bohuţel i přes veškerou snahu můţe nastat situace, ţe zůstane  

po odřezání na polotovaru otřep, který můţe způsobit na ostatních polotovarech rýhy  

či poškrábání. Během výroby je aplikováno dělení hned na 3 místech. Konkrétně se jedná  

o první dělení při řezání pásu, následně po odřezání technologicky upravených konců při 

taţení za studena a nakonec při přesném dělení. Při první a druhém dělení vzniká problémová 

zóna zhruba 20 centimetrů na kaţdém konci polotovaru tedy trubky o délce 4,8 metru. 

V zhruba těchto místech vzniká největší počet škrábanců a rýh. Při posledním přesném dělení 

je dlouhá trubka nakrácena na poţadovanou délku a ručně ukládána do přepravních beden. 

Součástí přesného dělení je i sraţení hran, takţe riziko vzniku otřepu je minimální. Bohuţel 

zde nastává další příleţitost vzniku poškrábání, a to při ukládání nakrácených trubek 

do beden. Podle balícího plánu musí být trubky nastojato poloţeny na podklad a přisunuty 

k ostatním. Velice často se ale stává, ţe tento předpis není dodrţen a trubka je přiloţena 

k ostatním a následně poloţena, takţe dochází k otěru trubek mezi sebou, čímţ můţe 

vzniknout rýha. 

Aby se omezilo riziko vzniku jednotlivých vad, bylo by ideální omezit transport a vznik 

otřepů při dělení. Bohuţel z technologického hlediska toto není moţné a bude se muset počkat 

s těmito změnami aţ na přestavbu výrobní linky. Co se dá ale upravit je pečlivost ukládání  

do transportních beden, kdy se balící předpis nedodrţuje nebo se odbývá. Tato změna by měla 

přinést sníţení výskytu rýh a poškrábání. 

514 – zadřený povrch 

Zadřený povrch během výroby vzniká především při podélném svařování nebo při taţení  

za studena. Vada můţe být způsobena samotným materiálem, kdy se vlivem tváření ukáţou 

skryté vady, nebo můţe pás obsahovat vměstky či okuje, které vznikají při výrobě za tepla 

válcovaných plechů. Dalším důvodem, který můţe ovlivnit zadření povrchu je nedostatečná 

údrţba tvářecích průvlaků. Tyto průvlaky se musí udrţovat v naprosté čistotě, aby se předešlo 

právě k protlačení těchto vměstků skrz průvlak do materiálu. Pokud by se začal pouţívat  

za studena válcovaný plech, nemuselo by k zadřenému povrchu docházet, jelikoţ pří výrobě 

tohoto plechu nevznikají okuje a má lepší vlastnosti.  
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Náročnost na zdroje: 

V případě dodrţování čistoty průvlaků a balících předpisů je náročnost nulová. Jiné tomu 

bude při zavádění bezotřepových technologií dělení a přestavbě výrobní linky. V tomto 

případě se jedná o klíčové investice, které bude plánovat a schvalovat vedení společnosti. 

Dalším moţným způsobem vyuţití za studena válcovaného plechu, který je ale draţší neţ 

současný materiál.  

5.5 Přesné dělení trubek 

Dalším návrhem na zlepšení je zdokonalit systém přesného dělení trubek. Během této operace 

je kaţdý polotovar nadělen na přesnou délku a dochází zde i k tvorbě předepsaných úkosů. 

Poté je kaţdý kus ručně uloţen do transportní bedny. Vyuţitím kamerového systému, které by 

byl zařazen na za toto stanoviště, by mohly být sledovány povrchové vady. Kamerový systém 

v kombinaci s rotačním zařízením by byl schopen odhalit vnitřní i vnější vady s tím, ţe by 

poškozené kusy ihned separoval. Tímto by bylo vytříděno nejvyšší procento vadných kusů, 

které by uţ nepodstupovaly proces bonderizace.   

Tento způsob vyuţití kamer značně sníţí riziko zbytečného signálu, coţ vede k nemalým 

úsporám. Kdybychom paušalizovali výsledky sledovaného kusu na všech 10 momentálně 

vyráběných produktů stejné kategorie, dostaneme se na ztrátu přes 7 miliónů během 

sledovaného období, coţ je nemalá částka. Bylo by vhodné provést důkladnou analýzu ztrát 

způsobených zbytečným signálem, aby se zjistila relevantní data, která by mohla slouţit 

k výpočtu finančních ztrát.  

Další moţností je vyuţít operátora, který trubky ukládá tak, ţe by zároveň prováděl 100% 

vizuální kontrolu na dané vady. V momentální situaci je prováděna pouze namátková kontrola 

jednotlivých kusů. 

Náročnost na zdroje: 

V otázce kamerového systému se cena odvíjí od náročnosti a kvalitě provedení měřící stanice. 

Pokud by bylo poptáno plně automatické zařízení na odhalování vnitřních a vnějších 

povrchových vad s funkcí separace vadných kusů, cena se bude pohybovat okolo 500 tisíc a 

výš. I kdyţ se jedná o poměrně vysokou investici, ztráty způsobené zbytečným signálem za 

sledované období mohou být vyšší. Kdyby se potvrdily hrubé kalkulace, které byly 

provedeny, bude návratnost investice velice rychlá.  
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6 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo naleznout moţnosti zlepšení výstupní kontroly při výrobě 

polotovaru sloupku řízení. Prvním krokem práce bylo provedení analýzy systému měření, 

která měla prokázat, zda je stávající systém spolehlivý a dosahuje kvalit poţadovaných 

zákazníkem. Provedení MSA analýzy bylo stanoveno jako jeden z poţadavků zákazníka, 

který bude kontrolován na následném auditu v měsíci červnu. 

Proces přípravy a realizace analýzy systému měření atributivních prvků je uveden v kapitole 

3. V kapitole je popsán způsob, jakým byly vzorky vybírány pověřenou osobou. Dále jsou 

uvedena kritéria, která musel vzorek plnit. Mezi nejvýznamnější kritéria patřil fakt, ţe vzorek 

nesměl obsahovat více vad a ţe závaţnost vady musela být definována pověřenou osobou. 

Dalším popsaným krokem je hodnocení vzorků operátory, kdy je popsáno, za jakých 

podmínek hodnocení probíhalo a z čeho se skládalo. Důleţitou částí bylo zajištění okolních 

podmínek tak, aby samotný průběh analýzy co nejvěrněji odpovídal běţné praxi operátorů. 

Výsledek analýzy je uveden v kapitole 4. Podle výsledků je jasně patrné, ţe stávající systém 

není vhodný pro posuzování vad a ţe ztráty způsobené zbytečným signálem mohou dosahovat 

miliónových částek. Vyhodnocením výsledků se práce zabývá na konci 4. kapitoly, kdy 

kromě vyhodnocení MSA analýzy bylo pouţito i analýzy shody operátorů podle Fleisse. Toto 

vyhodnocení se týkalo schopnosti operátorů rozeznat jednotlivé vady. 

Dalším krokem této práce bylo provést šetření, které by odhalilo příleţitosti ke zlepšení. 

Šetření mělo formu pozorování, které probíhalo během čtrnáctidenní letní stáţe. Během 

šetření byla odhalena celá řada moţných způsobů, jak zlepšit stávající stav. Tyto způsoby jsou 

shrnuty v kapitole 5 a jsou seřazeny podle náročnosti na zdroje. Mezi nejméně náročné patří 

reorganizace práce operátorů a navrţené proškolení operátorů. V dalších moţnostech se uţ 

musí počítat se vstupní investicí. Tyto investice se pohybují od tisíců za osvětlení pracoviště, 

aţ po statisíce, které jsou navázány na automatizovaná pracoviště. V rámci práce bylo 

navrţeno i originální osvětlení, které si můţe výrobní podnik vyhotovit svépomocí. Rozměry 

tohoto zařízení jsou popsány v příloze. Těchto 5 návrhů bylo výběrem z návrhů, které padaly 

během konzultací s odborníky z řad výrobního podniku či vysoké školy.  

Cílem práce bylo nalézt moţnosti, které budou reálné a proveditelné. Bohuţel realizace těchto 

návrhů bude probíhat po ukončení tvorby této práce, tudíţ jejich účinnost nebudu moci 

posoudit.  
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Během tvorby diplomové práce jsem se seznámil s provozem v těţkém průmyslu, s realizací 

teoretických postupů v praxi, s odborníky na tváření materiálu, odborníky na výrobní kvalitu, 

s metrology, s mistry a s operátory, kteří se na mé práci podíleli ať uţ přímo nebo nepřímo. Za 

tuto praxi jsem rád, jelikoţ ji budu chtít uplatnit ve svém profesním ţivotě.  
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