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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá aplikací jednoduchých statistických a grafických metod ve 

výrobním procesu. Zejména se zaměřuje na analýzu procesu extruze hadiček a stanovení 

nejvýznamnějších příčin řešeného problému. 

Předmětem teoretické části je uvedení základních pojmů z oblasti managementu kvality. Dále 

je představena společnost a jsou podrobně popsané jednotlivé grafické a statistické metody. 

Praktická část obsahuje popis procesu extruze hadiček a analýzu současného stavu výroby. 

Dále jsou v práci analyzovány zjištěné příčiny a jsou navrhnuta vhodná nápravná opatření. 

Závěr práce vyhodnocuje způsobilost procesu po zavedení změn. 

Klíčová slova 

Ishikawův diagram, paretova analýza, box plot, histogram, regulační diagram, nápravní 

opatření, způsobilost procesu 

Abstract 

This Bachelor‘s thesis deals with the application of statistical and graphical methods in the 

manufacturing process. Particularly it focuses on the analysis of the process extrusion of tubes 

and determinationof the most significant causes of solved problem. 

The aim of the theoretical part is to introduce basic concepts  of quality management. 

Furthermore, a company is introduced company and individual graphical and statistical 

methods are described. 

Practical part includes a description of the process extrusion of tubes and analysis of current 

status of production. Furthermore, it analyzes identified causes and suggests suitable 

preventive actions. 

The Conclusion of  this thesis evaluates the process capability after implantation of suggested 

changes. 

Keywords 

Ishikawa diagram, pareto analysis, box plot, histogram, control chart, preventive action, 

process capability 
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ÚVOD 

 

„Jakost je to, co za ni požaduje zákazník“  Feigenbaum [1] 

Uvědomíme – li si, že firmy, které chtějí obstát v dnešní tvrdé konkurenci, musí trvale 

usilovat o zvyšování jakosti. Při současném snižování nákladů, je přirozené, ptát se, jak může 

být těchto cílů dosaženo. Detailněji, v jaké části výrobního procesu a jakými nástroji či 

metodami. Dnes je nesmírně těžké obstát v rozmanité konkurenci, dostat se na vrchol a udržet 

si tuhle pozici. Dalo by se říct, že při jakémkoli zaváhání hrozí, že nás konkurence předběhne, 

protože s určitostí čeká na náš omyl. Jednoduše řečeno, nejlepší zárukou úspěšnosti firmy je 

plnit do posledního detailu přání zákazníků, naslouchat jim, vyrábět kvalitní výrobky 

s přiměřenou cenou. Firmy, které vyrábějí nekvalitní výrobky a nezajímají se příliš o své 

zákazníky, si nemohou vybudovat dlouhodobě úspěšnou pozici na trhu. To znamená, že dřív 

či později, ztratí své zákazníky a budou přicházet i o své zisky. 

První část bakalářské práce je zaměřena na detailní popis jednotlivých metod a nástrojů. 

Statistické nástroje vycházejí z principů teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 

Jsou tedy založeny na sběru, analýze a interpretaci dat. Statistické metody mohou firmě 

dopomoci k zefektivnění procesu výroby, minimalizaci chyb a k vylepšení pozice na trhu. 

V druhé části je stručně představena firma, ve které pracuji včetně historie, 

výrobkového portfolia a politiky jakosti. 

 V třetí části je popsán podrobněji proces výroby na extruzních linkách a také jsou zde 

stručně představeny jednotlivé části extruzní linky. 

Ve čtvrté části je analyzován současný stav vybraného procesu pomocí různých metod a 

nástrojů a jsou navržena nápravní opatření, které jsou implementovány. 

V páté části je vyhodnocena způsobilost procesu výroby nejpoužívanější extruzní 

hadičky po implementaci opatření a v závěru je zhodnocen přínos této práce. 
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1 Teoretická východiska řešené problematiky 
 

Tuto část kapitoly zaměřuji na problematiku managementu jakosti, metodiku neustálého 

zlepšování a popis jednotlivých metod a nástrojů pro řízení a zlepšování jakosti. 

 

1.1 Úvod do problematiky managementu jakosti 

 

„Management jakosti je dle normy ČSN ISO 9000 :2006 charakterizován jako systém 

koordinovaných činností pro vedení a řízení organizace pokud se týče jakosti “ [4] 

Management jakosti by v každé společností měl být důležitou součástí celkové systému 

řízení. Nezaleží na tom, jestli je to malá nebo velká společnost, či jde o výrobní nebo 

nevýrobní společnost. Tahle část systému řízení musí přispívat k plnění určitých zásadních 

funkcí: 

 garance maximální spokojenosti zákazníků i všech zainteresovaných stran, 

 prostor pro neustálé zlepšování a rozvoj ve firmách, 

 efektivní využívaní zdrojů – minimální náklady.  

Pokud management jakosti není brán jako důležitá součást a nejsou dodržované 

uvedené funkce, pak je jakákoliv snaha v organizaci zbytečná. 

Mezi základní procesy managementu jakosti patří: 

- Stanovení politiky jakosti 

- Definování cílů jakosti 

- Prokazování jakosti 

- Metodika neustálého zlepšování a mnoho dalších … 

 

Metodikou neustálého zlepšovaní a využitím statistických metod a nástrojů se bude 

tahle práce zaobírat podrobněji. 
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1.1.1 Metodika neustálého zlepšování 

 

Zlepšování jakosti se zaměřuje na zvyšování schopností plnění požadavků na jakost. 

Jsou to všechny činnosti, jejichž cílem je dosáhnutí vyšší úrovně jakosti v porovnání 

s předešlým vztahem.[5] 

Zlepšování jakosti se věnuje hlavně třem důležitým oblastem: 

-zvyšování účinnosti všech podnikových procesů, 

-snižování výskytu neshod ve výrobcích a službách, 

-zvyšování vhodnosti k použití. 

Zlepšování by nemělo být bráno jako jednorázová akce, která po dosažení cílů končí. 

Proces zlepšování musí být chápán jako nepřetržitý proces, který by se po zlepšeném stavu 

měl stát východiskem pro další zlepšování.[5] 

Postup neustálého zlepšování je zpracován v Demingově cyklu PDCA. Považuje se za 

základní model zlepšování jakosti. Z tohoto cyklu vycházejí všechny ostatní metodiky. 

Cyklus PDCA se skládá ze 4 fází: 

Plan (Plánuj) – naplánovaní zamýšleného zlepšení 

Do (Vykonej) – realizace plánu 

Check (Zkontroluj) -  ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru 

Act (Zaveď) – úpravy záměru vlastního provedení a implementace zlepšení do praxe 

 

Obr. 1 PDCA cyklus [14] 
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Úspěšnost a efektivita zlepšování se zvyšuje použitím vhodných metod a nástrojů. 

V další části budou popsány a rozpracovány statistické metody a vybrané statistické 

nástroje. Pomocí těchto metod a nástrojů můžeme analyzovat problémy v procesu a na 

základě zjištění navrhnout vhodná opatření, které zaručeně povedou ke zlepšování procesů. 

1.2 Statistické metody 

Statistické metody jsou nedílnou součástí oblasti jakosti. Moderní systémy řízení tyto 

metody nutně potřebují pro své řízení, rozhodování a minimalizaci chyb a problémů. Je 

obecně známe, že statistické metody skrývají velké množství možných směrů, kterými se 

můžeme zabývat jak v teoretické tak praktické aplikaci. 

Statistické metody jsou sofistikované systémy využívající matematické a technické 

dovednosti, které svou aplikací poskytují mnoho řešení k daným problémům. 

Tyhle metody se začaly využívat v 19. století, kdy začínalo docházet k nárůstům 

množství informací, které bylo potřeba zpracovat. Touhle problematikou se mnoho let 

zabýval Walter A. Shewhart. Vytvořil koncept statistické regulace procesu (SPC), které bude 

věnována pozornost v následujících řádcích. Jeho přínos pro statistiku byl značný. 

1.2.1 Statistická regulace procesu 

Statistická regulace procesu představuje preventivní nástroj řízení jakosti, neboť na 

základě včasného odhalování významných odchylek v procesu od předem stanovené úrovně, 

umožňuje realizovat zásahy do procesu s cílem udržovat je dlouhodobě na přípustné a stabilní 

úrovni popřípadě umožňuje proces neustále zlepšovat.[2] 

Z teorie statistické regulace procesů vyplývá existence variability jako vlastnosti 

každého procesu. I za zdánlivě stejných podmínek působí na proces řada vlivů, které 

způsobují, že nejde vyrobit dva zcela stejné produkty. Je možné tyto vlivy studovat a vytvářet 

takové podmínky, aby se variabilita pohybovala po svých přirozených mezích a bylo možné 

na základě vlastností předvídat chování daného procesu v budoucnosti. 

Když se sníží variabilita procesu, obvykle to pro firmu znamená: 

 stejnoměrnější výrobu, 

 menší pravděpodobnost výskytu neshodných produktů, 

 nižší náklady na kontrolu a zkoušení, 

 spokojenější zákazníky. 
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Faktory vyvolávající variabilitu se člení na 2 druhy: variabilitu vyvolanou náhodnými 

(přirozenými) příčinami a variabilitu vyvolanou vymezitelnými příčinami. 

a) náhodné příčiny variability – je to souhrn neidentifikovatelných příčin, z nichž každá 

přispívá k celkové variabilitě malou měrou. Když vyvolávají variabilitu jenom tyhle příčiny, 

proces lze popsat následovně: 

- proces je reprodukovatelný a jakost výstupů je předvídatelná, 

- proces je statisticky stabilní, což znamená, že parametry procesu a rozdělení znaku jakosti 

jsou známé a nemění se. 

Příklady náhodných vlivů variability z výroby: nestejnorodost materiálu, chvění stroje, drobné 

výkyvy v elektrickém napětí apod. 

b)vymezitelné (identifikovatelné příčiny) – představují zdroje, které za běžných podmínek na 

proces nepůsobí. Vyvolávají reálné změny procesu, které se projevují kolísáním údajů. Když 

variabilitu procesu vyvolávají i takové příčiny, proces lze charakterizovat následovně: 

-proces není reprodukovatelný a jakost jeho výstupů není předvídatelná, 

-proces není statisticky stabilní, protože typ, parametry a rozdělení znaků jakosti se v čase 

mění. 

Vymezitelné příčiny se dále dělí na 2 skupiny: 

1. Sporadické (vznikají náhle, obvykle trvají jenom krátce a mohou se opět vyskytnout 

v budoucnu). 

2. Přetrvávající (vyvolávají delší dobu trvající odchylky, pomocí nichž sledujeme chování 

procesu). 

Příklady vymezitelných příčin variability: poškození nástroje, změna dodavatele, 

nedostatečně zaškolená obsluha. 
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Obr. 2 Statisticky stabilní a nestabilní proces[15] 

 

Základním nástrojem pro analýzu statistické stability procesu je regulační diagram. 

Podrobněji se tomuhle nástroji budu věnovat v části 1.3.7 

 

1.3 Základní nástroje řízení a zlepšování procesu 

 

Základní nástroje pro řízení a zlepšování procesů byli vyvinuty japonským profesorem a 

guru kvality Kaoru Ishikawou s pomocí Američana Edwarda Deminge. Tyhle nástroje byly 

zavedeny v 40. a 50. letech 20. století v Japonsku. Jednotlivé nástroje mají za cíl zaměřit se na 

problémy, nalézt efektivní řešení a také zlepšit proces. Mezi základní nástroje patří kontrolní 

tabulky, histogram, ishikawův diagram, paretův diagram, bodový diagram a regulační 

diagram. Všechny uvedené nástroje podrobněji charakterizuji v následujícím textu. 

 

1.3.1 Kontrolní tabulky 

 

Jsou nástrojem pro zaznamenání prvotních dat o procesu spolehlivým a organizovaným 

způsobem. Do těchto prvků se zapisují důležitá data, hodnoty a informace, které se později 

zpracovávají pomocí dalších metod. Na správnosti sběru a záznamu dat závisí úspěšnost 

aplikace ostatních metod řízení a zlepšování jakosti. 
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Oblasti používání kontrolních tabulek 

Jsou 3 hlavní oblasti aplikace: 

 nástroj pro záznamy výsledků jednoduchého čítání různých položek (různé druhy 

vad), 

 nástroj pro zobrazení rozdělení souboru měření,  

 nástroj pro zobrazení místa výskytu určitých jevů, např. vad na výrobku. 

 

Základní principy správné tvorby kontrolních tabulek 

1. Princip stratifikace 

Základem tvorby je princip stratifikace. Jde o proces třídění dat dle zvolených 

kombinací a hledisek. Typickými hledisky jsou například druh vady, místo výskytu vady, 

směna, druh materiálu. Cílem stratifikace je oddělit data tak, aby bylo možné jednoznačně 

určit každou položku a aby bylo ulehčeno hledání jednotlivých příčin problémů. 

2. Princip standardizace 

 Zápis musí byt jednoduchý, jasný a čitelný, aby mu porozuměl každý pracovník. Každá 

tabulka musí obsahovat informace o původu dat (datum sběru, místo, jméno pracovníka, 

způsob zjišťování dat, číslo stroje). 

3. Princip vizualizace 

Záznam by měl být co nejlíp interpretovatelný a použitelný, aby mohl být použit pro další 

grafické nástroje a metody. 

Základní typy kontrolních tabulek: 

 kontrolní tabulka výskytu vad, 

 kontrolní tabulka lokalizace vad, 

 kontrolní tabulka rozdělení znaku jakosti či parametru procesu. 
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Obr. 3 Kontrolní tabulka[16] 

1.3.2 Histogram 

Histogram je sloupcový diagram znázorňující četnost zaznamenaných dat rozdělených 

do intervalů, které obvykle nazýváme třídními intervaly. Je považován za základní grafický 

nástroj hodnocení shromáždění údajů. Základna jednotlivých sloupců odpovídá šířce intervalu 

a výška sloupců vyjadřuje četnosti hodnot sledované veličiny. Každý interval musí být 

definován dolní a horní hranicí. 

Pro přehlednost a jednoduché sestavení patří histogramy k nejznámějším a 

nejpoužívanějším statistickým nástrojům.[3]. 

Prostřednictvím tvaru histogramu můžeme posuzovat typ rozdělení (symetrické, 

asymetrické) a taktéž působení vymezitelných a náhodných příčin. Dále histogram umožňuje 

provést odhad statistických ukazatelů polohy, variability a pomocí tohoto nástroje jsme také 

schopni posoudit prvotní analýzu způsobilosti procesu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Tvary histogramu [15] 
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Postup sestrojení histogramu lze zobecnit do následujících kroků: 

1. Výpočet rozpětí souboru R 

2. Stanovení počtu intervalů  

3. Stanovení šíře intervalů  

4. Sestavení tabulky četností dle příslušných záznamů nebo formulářů 

5. Stanovení hranic intervalů  

6. Přiřazení naměřených hodnot do intervalů v tabulce četností pomocí vhodné metody 

7. Sestrojení vlastního histogramu[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Histogram [3] 

 

1.3.3 Ishikawův diagram 

 

Ishikawův diagram je grafický nástroj, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje 

příčiny daného následku. Umožňuje najít skutečné příčiny následku a volí nejefektivnější 

řešení problému.[3] Je také znám jako diagram příčin a následků či diagram rybí kosti. Je to 

jednoduchý nástroj shromažďování informací o procesech, výsledcích, výkonnosti procesu za 

účelem zdokonalování procesů. Diagram má specifickou strukturu. Tento diagram se uplatní u 

definování všech možných příčin určitého existujícího následku. Např. hledáme všechny 

možné příčiny způsobující výskyt neshodných výrobků při výrobě dialyzačních hadiček. Dále 

se identifikují vztahy mezi příčinami a následky a také se zjistí klíčové příčiny pro stanovení 

priorit pro řešení. 
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Obr. 6 Ishikawův diagram [17] 

Správné použití tohoto nástroje vyžaduje práci v týmu. Využitím metody brainstorming 

se zaznamenají do diagramu všechny nápady. Tento proces se opakuje tak dlouho, až se 

vyčerpají všechny nápady. Neodsuzuje se žádný nápad, protože i ten nejmíň pravděpodobný 

podnět může mít zásadní vliv na daný proces. Definují se všeobecné skupiny příčin, nejčastěji 

to jsou lidé, materiál, prostředí, metody, stroje. Při vyhodnocování diagramu se používá tzv. 

metoda bodového hodnocení, kdy každý člen týmu v několika kolech přiřazuje body tím 

nejpravděpodobnějším příčinám. Nejčastěji jsou stanoveny 3 hodnotící kola, kdy se postupně 

vyjadřuje rozdíl v jejich příspěvku k analyzovanému problému. Takto vyhodnocené příčiny se 

dále zpracovávají pomocí Paretovy analýzy, z které se určí nejdůležitější příčiny. 

1.3.4 Paretův diagram 

 

Je grafické zobrazení dat uspořádaných dle četnosti nebo důležitosti.[3] Je to sloupcový 

graf, který využívá paretova principu. Tenhle princip formuloval Ital Vilfredo Pareto, který již 

v 19. století vysledoval, že 80% důsledků pramení z 20 % příčin. Americký odborník pro 

jakost Joseph Juran toto pravidlo zobecnil. Paretův princip se někdy nazývá jako pravidlo 

80/20.Juran dokázal, že 85 – 95 % problémů je způsobeno malým počtem příčin (5 – 20 %). 

Tyto příčiny nazval „životně důležitou menšinou“. Je tedy nevyhnutné zaměřit pozornost 

právě na ně, pořádně je analyzovat a dosáhnout jejich odstranění a navrhnout nápravní 

opatření. Ostatní příčiny Juran nazval jako „užitečná většina“.[3] 
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Paretova analýza je technika využívající paretova principu v rámci procesu řešení 

problémů ke stanovení priorit. Její realizace spočívá v konstrukci paretova diagramu s 

uplatněním paretova principu. Hlavním cílem paretovy analýzy je tedy oddělit podstatné 

faktory od nepodstatných. 

Využití paretovy analýzy je mnohostranné: 

-analýzu neshodných výrobků 

-analýzu ztrát s nimi spojených  

-analýzu poruch a havárií zařízení 

-analýza opotřebování nářadí [3] 

Obecný postup sestrojení paretova diagramu: 

1.Nejdřívě se vyhodnotí a setřídí jednotlivé faktory (např. počet vad). 

2.Vypočítavají se kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti v %. 

3. Sestrojí se paretův diagram. 

-na ose x vyznačíme jednotlivé faktory 

-na ose y vyznačíme četnost jednotlivých faktorů 

-dále se sestrojí sloupce paretova diagramu a zakreslí se Lorenzova křivka 
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Obr. 7 Paretův diagram [18] 

1.3.5 Bodový diagram 

 

Jedná se o grafické zobrazení stochastické závislosti 2 proměnných. Přesněji řečeno, je 

to posouzení určitého znaku jakosti výrobku s jednotlivými parametry procesu. Jedná se tedy 

o vzájemnou souvislost mezi dvěma znaky jakosti. Tento diagram nám poskytuje informaci i 

o tvaru a míře těsnosti mezi proměnnými. 

Bodový diagram se využívá hlavně v případech, když je regulace procesu ekonomicky 

náročná nebo neefektivní. V takovém případě je celkem jednoduché zjistit a využit korelaci 

mezi jednotlivými znaky jakosti. Následně se najde vhodná regresní funkce a pomocí ní se 

charakterizuje popis téhle závislosti. 

Základní typy stochastických závislostí: 

a) přímá lineární stochastická závislost, 

b) nepřímá lineární stochastická závislost, 
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c)nelineární stochastická závislost (nulová korelace). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Korelace [19] 

1.3.6 Korelační analýza 

 

Korelaci označujeme jako míru stupně závislosti dvou proměnných. Dvě náhodné 

proměnné jsou korelované, jestliže se hodnoty jedné proměnné mají tendenci vyskytovat 

společně s hodnotami druhé proměnné. Míra této závislosti může být v rozmezí od absolutní 

až po nulovou korelaci. Pro měření síly lineární závislosti mezi spojitými proměnnými X a Y 

se používá tzv. Pearsonův korelační koeficient. 

 

Pro koeficient korelace platí:  -1 ≤ r ≤ 1 

Když se r rovná -1 nebo 1 jedná se o funkční závislost. Jestliže se r blíží +1 jedná se o 

velmi silnou přímou lineární závislost. Hodnota r, která se blíží -1, znamená velmi silnou 

nepřímou lineární závislost. V případě že r se rovná 0 jedná se o nelineární závislost někdy 

také nazývanou jako nulová korelace.[3] 

1.3.7 Regulační diagram 

 

Regulační diagram je základním nástrojem statistické regulace procesu. Regulační 

diagram (viz obr. 9) indikuje, zda je nebo není statistická kontrola udržována a zda poskytuje 

vlastníkovi procesu signál o jeho chování.[9] 

r

x x y y

x x y y
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i i
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Jestli je proces statisticky stabilní, nám umožňují zjistit 3 stěžejní čáry: 

CL – Central line (základní čára) 

UCL – Upper control line (horní regulační mez) 

LCL –  Lower control line (dolní regulační mez) 

Centrální přímka určuje střední hodnotu sledovaného znaku jakosti. Horní regulační 

mez UCL (Upper control line) je umístěná 3 směrodatné odchylky (+3σ) nad centrální 

přímkou a dolní regulační mez LCL( Lower control line) je umístěna 3 směrodatné odchylky 

(-3σ) pod centrální přímkou.[11] Je-li proces statisticky zvládnut, měly by v regulačních 

mezích ležet všechny hodnoty. Do diagramu se někdy zakreslují i meze výstražné, které jsou 

od centrální přímky vzdáleny ± 2σ. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Regulační diagram [16] 

1.3.7.1  Rozdělení regulačních diagramů 

Regulační diagramy se podle typu dat dle normy ČSN ISO 8258 dělí na: 

 Regulační diagramy srovnáváním, 

 Regulační měřením. 

 

Při volbě správného Shewhartova regulačního diagramu si nejdříve musíme uvědomit, 

zda je sledovaný znak jakosti měřitelný nebo jde o atributivní (neměřitelný) znak jakosti – to 

znamená počet neshod či neshodných jednotek. Jestliže máme měřitelný znak jakosti, 

vybíráme dvojici regulačních diagramů na základě toho, jaká je velikost podskupiny (výběru). 

Jde-li o atributivní znak jakosti, nejdříve musíme posoudit, zda se jedná o neshodu nebo 

+2σ 

+3σ 

- 3σ 
-2σ 
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neshodnou jednotku. Správný diagram následně vybíráme podle toho, zda rozsah podskupiny 

(výběru) je konstantní nebo nekonstantní.[7] 

Shewhartovy regulační diagramy srovnáváním 

Tab. 1 SPC srovnáváním 

regulační diagram Název regulačního diagramu 

p 

Regulační diagram pro podíl 

neshodných jednotek v podskupině 
-Pro nekonstantní výběr 

np Regulační diagram pro počet 

neshodných jednotek v podskupině 
-Pro konstantní výběr 

u Regulační digram pro průměrný 

počet neshod v  podskupině 
-Pro nekonstantní výběr 

c Regulační diagram pro počet neshod 

v podskupině 
-Pro konstantní výběr 

 

Shewhartovy regulační diagramy měřením 

 

Tab. 2 SPC měřením 

Dvojice regulačních diagramů Název regulačního diagramu 

xj, Rkl 

Regulační diagramy pro individuální 

hodnoty a klouzavá rozpětí 

-Rozsah podskupiny =1 

 ̅,R Regulační diagram pro výběrový 

průměr a výběrové rozpětí 

-rozsah podskupiny 2 až 10 

 ̅,s Regulační diagram pro výběrový 

průměr a výběrovou směrodatnou 

odchylku 

-rozsah podskupiny n › 11 

 ̃,R Regulační diagram pro výběrový 

medián a výběrový průměr 

-Rozsah podskupiny 2 až 10 

- používá se, když je rozsah 

podskupiny lichý 

 

Postup konstrukce a analýza regulačního diagramu bude vysvětlena na v praxi 

nejpoužívanější dvojici regulačních diagramů   ̅,R). 
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Začneme regulačním diagramem pro výběrové rozpětí: 

1. Nejdříve si vypočítáme CL, UCL a LCL : 

CL =  ̅= 
∑    

   

 
 

UCL = D4.   ̅ 

LCL = D3.  ̅ 

 ̅– průměrná hodnota výběrového rozpětí 

D3, D4 – koeficienty, které jsou závislé na rozsahu podskupiny 

2. Sestrojíme regulační diagram a zaneseme CL, UCL a LCL do příslušného diagramu. 

Následně zaneseme do diagramu všechny naměřené hodnoty. 

3.Analýzouregulačního diagramu zkoumáme polohu všech hodnot. Jestliže všechny zanesené 

body leží uvnitř regulačních mezí, proces je z hlediska variability statisticky stabilní, protože 

na proces nepůsobily žádné vymezitelné příčiny pouze náhodné vlivy variability. Jestliže by 

některý z bodů ležel mimo regulačních mezí, proces není statisticky stabilní a na proces 

zřejmě působila vymezitelná příčina. Je potřebné příčinu analyzovat pomocí vhodných 

nástrojů, mezi které patří např. ishikawův diagram, paretův diagram a další. Následně je 

potřebné zavést vhodné nápravné opatření. 

Dalším postupem je vyloučit danou podskupinu výběru přepočítat znovu CL,UCL A LCL a 

znovu zakreslit regulační diagram. Pokud jsou všechny body uvnitř regulačních mezí, 

pokračujeme ve výpočtu regulačního diagramu pro výběrový průměr. 

 

Regulační diagram pro výběrový průměr 

1. Nejdříve si vypočítáme CL,UCL a LCL 

CL= ̿ =   
∑    ̅̅ ̅ 

   

 
 

UCL =  ̿+ A2 .  ̅ 

LCL =  ̿ - A2 .  ̅ 
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 ̿- průměrná hodnota průměru v podskupinách 

 ̅- průměrná hodnota výběrového rozpětí v podskupinách 

A2 - koeficient, který závislý na rozsahu podskupiny 

k- počet podskupin 

2. Zkontrolujeme regulační diagram a zaneseme CL,UCL a LCL do příslušného diagramu. 

Následně zaneseme do diagramu všechny naměřené hodnoty. 

3. Stejně jako u předchozího diagramu i tady hodnotíme polohu všech zanesených bodů. 

Jestliže všechny body leží uvnitř regulačních mezí, proces je z hlediska polohy statisticky 

stabilní, protože na proces nepůsobí žádné vymezitelné příčiny. Jestliže, by některý z bodů 

ležel mimo regulační meze, proces není z hlediska polohy statisticky stabilní a na proces 

zřejmě působila vymezitelná příčina. Je potřebné příčinu analyzovat pomocí vhodných 

nástrojů. Zavedeme vhodné nápravné opatření, vyloučíme danou podskupinu výběru a 

přepočítáme CL,UCL a LCL a opět zkonstruujeme regulační diagram. Leží-li všechny body 

uvnitř regulačních mezí, proces je z hlediska polohy statisticky stabilní. 

 

 

1.3.8 Box plot (Krabicový graf) 

 

Box plot je ve statistice jeden ze způsobů grafického zobrazení numerických dat pomocí 

jejich kvantilů. Slouží jako jednoduchá vizualizace datového souboru. U box plotu jsou na 

první pohled viditelné všechny odlehlé hodnoty, horní kvantil, dolní kvantil, medián, 

minimum a maximum. [6] Uvnitř obdélníku se nachází 50 % všech dat. Dolní hranice 

obdélníku značí 25% kvantil. To znamená, že 25 % všech dat je nižších než hodnota dolního 

kvantilu. Horní hrana obdélníku značí 75 % kvantil, který znamená, že 75 % všech hodnot je 

nižších než hodnota horního kvantilu. Čára uvnitř rámečku zobrazuje medián tedy prostřední 

hodnotu. Data s odlehlými extrémními hodnotami jsou v grafu zobrazeny pomocí koleček 

nebo hvězdiček.  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantil
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Obr. 10 Box plot [6] 

 

Postup sestrojení box plotu: 

1.Nejdřívě si vypočítáme kvantilyx25, x50,  x75 

2. Pak si vypočítáme délku obdélníku R (kvantilové rozpětí) 

R = x75 – x25 

3. Určíme si konce vodorovných paprsků (vousy) 

A = x25 – 1,5. R 

B = x75  + 1,5. R 

4. Sestrojíme box plot (viz obrázek č. 12) 
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1.4 Ověření normality dat 

 

Pro hodnocení způsobilosti se obvykle používají indexy způsobilosti. Předpokladem je, 

že hodnoty sledovaného znaku jakosti mají normální rozdělení a proces je statisticky stabilní. 

Důležité je před výpočtem indexů způsobilosti ověřit, zda je tento předpoklad splněn. 

Ověření normality a statistické stability je nevyhnutný krok, který se musí provést před 

vyhodnocením způsobilosti procesu. Nástroje pro ověření normality se dělí na dvě skupiny: 

-Nástroje založené na grafickém znázornění a jeho vizuálním posouzení (Q-Q graf, normální 

pravděpodobnostní graf). Touto grafickou analýzou nedostaneme jasnou odpověď na to, zda 

jsou nebo nejsou data normální. Grafickou metodu je tedy vhodné doplnit testem normality 

dat. 

-Nástroje založené na statistických testech hypotéz, které přijímají nebo zamítají hypotézu, že 

daná data pocházejí z normálního rozdělení. Nejčastěji používanými testy jsou (Shapiro 

Wilkův test, Kolmogorovův - Smirnovův test, Ryan Joiner test). 

 

1.5 Analýza způsobilosti procesů   

 

 K hodnocení způsobilosti procesů (Process Capability) se používají indexy 

způsobilosti. Znalost způsobilosti procesu je důležitým podkladem pro plánování a zlepšování 

jakosti.[10]. V případě, že byla ověřena normalita dat a analyzovaný proces je statisticky 

zvládnutý, lze podle standardních vztahů vyhodnotit indexy způsobilosti procesu. Nejčastěji 

jsou využívány indexy Cp a Cpk, které posuzují potencionální a skutečnou schopnost procesu 

trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. V menší míře se zatím uplatňují 

indexy Cpm, C*pm, a Cpmk, které navíc posuzují schopnost procesu dosahovat cílové 

hodnoty sledovaného znaku jakosti [7] 

Obvyklý postup při hodnocení způsobilosti procesu: 

1. Volba znaku jakosti 

2. Analýza systému měření 

3. Shromáždění údajů 
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4. Ověření normality sledovaného znaku jakosti 

5.  Posouzení statistické stability procesu 

6. Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami[5] 

 

1.5.1 Index způsobilosti Cp 

 

Index způsobilosti Cp vyjadřuje míru potencionální schopnosti procesu zajistit, aby 

hodnota sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř tolerančních mezí. Může se stanovit pouze 

v případě, že jsou známé obě toleranční meze. Je to poměr maximální přípustné a skutečné 

variability hodnot znaku jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli. 

 

Vypočítá se podle vztahu: 

Cp 
       

  
 

USL – horní toleranční mez 

LSL – dolní toleranční mez 

  - směrodatná odchylka 

Variabilita znaku jakosti je určena hodnotou 6   , 3     na obě stranyod středu 

tolerančního pole. V případě normálního zobrazení zobrazuje oblast, kde s pravděpodobností 

99,73%  leží všechny hodnoty. Proces, je z hlediska variability způsobilý, když je hodnota 

indexu Cp≤ 1,33 

 

1.5.2 Index způsobilosti Cpk 

 

Na rozdíl od indexu Cp  zohledňuje nejen variabilitu daného znaku jakosti ale i jeho 

polohu vůči tolerančním mezím. Podmínkou u tohoto indexu není oboustranná tolerance. To 

znamená, že ho lze vypočítat i v případě jednostranné tolerance. Index Cpk vypočítáme: 

1)V případě jednostranné tolerance při předpisu horní a dolní toleranční meze) 
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Cpk = CpL=  
     

  
 

Cpk = CpU =  
     

  
 

2) V případě oboustranné tolerance (předpis obou tolerančních mezí) 

Cpk = min { CpL; CpU} = min {
     

  
 
     

  
} 

Index Cpk může dosahovat i záporných hodnot. Jsou situace, když střední hodnota znaku 

jakosti překročí některé z tolerančních mezí. Taková situace nejčastěji vzniká, když jsou 

nesprávně stanoveny toleranční meze. Minimální hodnota, při které se proces považuje za 

způsobilý je stanoven tak aby střední hodnota znaku jakosti ležela ve vzdálenosti nejméně 4 

 . Cpk tedy musí byt< 1,33 

 

1.5.3 Index způsobilosti Cpm 

 

 

Index způsobilosti Cpm  porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného znaku 

jakosti danou šířkou tolerančního pole s jeho skutečnou variabilitou kolem cílové hodnoty T. 

Tento index tedy zohledňuje jak variabilitu sledovaného znaku jakosti, tak míru dosažení 

optimální hodnoty. Můžeme ho stanovit pouze v případech oboustranné tolerance a měl by 

být používán pouze tehdy, když cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole. [5] 

Index vypočítáme podle vztahu: 

Cpm = 
       

  √σ       ) 
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1.5.4 Index způsobilosti Cpmk 

 

Tenhle index porovnává vzdálenost střední hodnoty sledovaného znaku jakosti k bližší 

toleranční mezi s polovinou variability znaku kolem cílové hodnoty. Index Cpmk je v podstatě 

kombinací indexů Cpk, Cpm a Cp. 

Vypočítáme ho dle vztahu: 

 

Cpmk = min {
     

  √σ   (   ) 
      

  √σ   (   ) 
} 
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2 Charakteristika společnosti 
 

V této části práce je představena historie a profil společnosti, ve které byli získané 

informace pro samotnou analýzu procesu výroby hadiček uvedené v praktické části této 

bakalářské práce. Praktická část bakalářské práce představí detailněji oddělení závodu 

v České republice- přesněji oddělení procesu výroby hadiček tzv. extruzi dialyzačních 

hadiček. 

 

2.1 Historie společnosti 

 

Začátek téhle společnosti spadá již do roku 1961 kdy profesor Nils Alwall vynalezl 

první umělou ledvinu.  Obchodník Holger Crafoord se s profesorem setkal na společenské 

akci a velice na něj zapůsobil jeho vynález a rozhodl se vyvíjet a prodávat život zachraňující 

inovace. První vývoj byl zaznamenán v Lundu ve Švédsku v roku 1964. Výroba prvních 

jednorázových umělých ledvin a zařízení pro dialýzu začala v roku 1967 v závodě v Lundu. 

První závod mimo území Švédska byl postaven v Hechingenu v Německu v roku 1970. 

Během následujících 30 let se podařilo společnosti rozšířit výrobu o různé další produkty a 

služby s jasným cílem stát se číslo jedna ve výrobě produktů a zařízení pro hemodialýzu 

renální a mimotělní terapii pro chronické a akutní pacienty 

Detailnější přehled důležitých mezníků pro společnost: 

1964 -založení společnosti v Lundu ve Švédsku průmyslníkem Holgerem Crafoordem, který 

se zabýval vývojem uvedením prvních umělých ledvin na trh  

1973-Byl otevřen první závod v Hechingenu v Německu 

1977- Na kongresu renální péče v Helsinkách ve Finsku byl představen první počítačový 

dialyzační přístroj. 

1991- Otevřena první dialyzační klinika v Lundu ve Švédsku 

1995- Byl představen první monitor pro kontinuální renální substituční léčby ( CRRT ) na 

jednotce intenzivní péče 

2001-V Hechingenu v Německu se výroba rozšiřuje o HD a PD monitory pro renální péči 
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2004-  Další generace renální substituční léčby  Prismaflex (CRRT) byla uveden na trh  

2008- Jsou zavedeny nové inovace produktů a zařízení pro renální péči. Jsou otevřeny dva 

nové závody v Opelike, v USA a v Přerově v České republice. 

2010 - Další inovace v oblasti mimotělní terapie pro společnost 

 2012-SpolečnostBaxter, USA převzala celou společnost 

 

2.2 Profil společnosti 

 

„Každý den naše produkty zachraňují, udržují a zlepšují život pacientů ve všech částech 

světa.“ 

Společnost je leader na vývoj, výrobu a dodávku produktů a terapií pro játra a ledviny 

dialýzou a mimotělní terapii pro chronické a akutní pacienty. Po celá desetiletí je společnost 

jedničkou na trhu s mnoha převratnými inovacemi v oblasti hemodialýzy a renální péče. 

Společnost neustále nabízí nejen vylepšenou kvalitu léčby, ale také zlepšení účinnosti. V 

současné době má společnost přes 8000 zaměstnanců, 13 závodů v 9 zemí a prodej ve více 

než 90 zemích po celém světě. 

 

2.3 Cíle společnosti 
 

Hlavním cílem společnosti je navrhování, výroby a dodávání bezpečných a vysoce 

kvalitních produktů a služeb, které splňují nebo překračují očekávání našich zákazníků, 

pacientů. Tento důraz na kvalitu a bezpečnost je odpovědností sdílenou všemi zaměstnanci a 

je klíčovou hnací silou pro společnost a pro neustálé zlepšování. Hemodialýza zachraňuje 

život rostoucímu počtu pacientů každý rok, a inovace v její oblasti jsou nezbytné. Jedinou 

současnou alternativou k renální dialýze je transplantace ledvin – není k dispozici pro většinu 

pacientů, kvůli nedostatku dárcovských orgánů. Dialyzační technologie jsou vyvíjeny pro 

nové aplikace, jako jsou játra dialýza a nově vznikající oblasti ostatních mimotělních terapií, k 

odstranění různých tekutin a toxinů, které jsou tak potřebné pro chronicky a akutně choré 

pacienty. 
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2.4 Politika společnosti 

 

Prostřednictvím inovace a partnerství s našimi zákazníky zajišťujeme renální péči, 

mimotělní terapii, která udržuje a zlepšuje kvalitu života pacientů po celém světě. 

 Zaměření na zákazníka - vždy se snažíme překonat očekávání zákazníků a udržet 

bezpečnost pacientů a kvalitu péče jako klíčovou prioritu. 

 Odpovědnost - jako společnost i jako jednotlivci, máme zodpovědnost k našim 

zákazníkům, členům a partnerům, proto musíme jednat zodpovědně. 

 Týmová práce - lidé jsou největším aktivem firmy a týmová práce je klíčem k našemu 

úspěchu. 

 Integrita – podnikat eticky s odvahou udělat správnou věc. 

 Výsledky- neustále hledáme způsoby, jak zlepšit naše produkty. 

 

2.5 Výrobkové portfolio společnosti v České republice 

 

Závod v České republice má 5 hlavní oddělení: 

 Produmatic (automatizovaná výroba) 

 Extruze (výroba hadiček) 

 RIC výroba (renální akutní péči) 

 Finální výroba (kompletace setů na integrovaných pásech) 

 Sorting (třídící centrum) 

 

Na Produmaticu se vyrábí různé komponenty, které jsou nezbytnou součástí 

dialyzačních setů tzv. bloodlines. 

Na extruzi se vyrábí všechny možné typy a průměry pro jednotlivé typy setů. 

V části RIC produkce jsou vyráběny sety pro akutní renální péči při selháni ledvin, které 

se používají při převozu pacientů v sanitkách a vrtulnících. 

V části finální výroby se na integrovaných pásech kompletují dialyzační a RIC sety 

Oddělení Sorting se zabývá tříděním zejména rizikových komponentů. Některé 

z komponentů se kontrolují 100 %) 
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Obr. 11 Dialyzační set [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Dialyzační přístroj [20] 
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3 Popis procesu výroby hadiček 
 

Tahle kapitola je zaměřena na proces výroby dialyzačních hadiček. V téhle části je 

popsán proces extruze hadiček, stručně jsou popsané jednotlivé části extruzní linky. 

 

3.1 Extruze – proces výroby hadiček 

 

Ve vytlačovacím stroji se zpracovává hmota, která se plastikuje a dále homogenizuje. 

V otvoru vytlačovací hlavy se formuje na požadovaný výrobek, a mimo stroj se chladí, 

kalibruje a upravuje na požadovaný tvar. Hlavním mechanizmem extruzní linky je tzv. šnek, 

který se otáčí ve vyhřívací komoře. Tato komora je zakončená vytlačovací hlavou 

s profilovým otvorem. Kvalita vytlačovaného plastu je výrazněna ovlivněna i řešením 

vytlačovací hlavy. Plast ve formě granulátu se přivádí do plnícího otvoru stroje z násypky. Při 

přechodu šnekem se daný materiál stláčí, a v přechodovém pásmu houstne a plastikuje. Tato 

fáze je podporována teplem a vznikajícím třením. Teplota, v jednotlivých částech stroje je 

velmi důležitá, protože od ní závisí struktura daného výrobku. Při nesprávně nastavené teplotě 

by hmota nebyla zpracována a nesplňovala by požadované kritéria. Dalším podstatným 

faktorem, který ovlivňuje celý proces vytlačování je tlak. Tlak vzniká v šneku a ve 

vytlačovací hlavě. Nesprávní parametry tlaku můžou způsobit až deformaci materiálu. Mezi 

další důležité parametry patří i chlazení materiálu, které má vliv na výsledný tvar a strukturu 

výrobku.[12] 

 

3.2 Extruzní linka 

 

 

Extruzní linka sestává zejména z těchto mechanismů: 

1. Extrudér s nasávačem 

2. Hlava nástroje pro hadičky (maximální průměr 20 mm) 

3. Chladící vodní lázeň 

4. Laserové měřící zařízení  
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5. Tažná jednotka 

6. Zdvojený navíječ s kladkou [13] 

Obr. 13  Extruzní linka[20] 

 

 

3.2.1 Extrudér s nasávačem 

 

Granulát je prostřednictvím nasávače transportován do trychtýře. Poté pokračuje do 

(chlazené) vstupní zóny. Zde je granulát posouván pomocí otáčení šneku mezi jeho závity a 

stěnou válce směrem vpřed. Na této cestě je navíc nahříván topnými pásy a zchlazen 

ventilátorem. Hmota je následně vtlačována proudem do vytlačovací hlavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Extrudér s nasávačem[20] 
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3.2.2 Vytlačovací hlava extruzní linky 

 

Vytlačovací hlava formuje extrudovaný plastický materiál do tvaru hadičky. Ten je pak 

čepem a přírubou doformován do konečného výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Vytlačovací hlava[20] 

 

3.2.3 Chladící vodní lázeň 

 

Vodní lázeň je umístěna hned za vytlačovací hlavou. Slouží k ochlazení extrudované 

hadička a k zafixování rozměrů hadičky. Na konci chladící lázně je umístěno zařízení pro 

sušení hadičky. Vodní lázeň je ošetřena chemikálií (chlornan sodný), která zajišťuje 

biologickou nezávadnost. Extrudovaná hadička je vedena až k laserovému měřícímu zařízení 

Beta Lasermike.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Chladící vodní lázeň [20] 
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3.2.4 Laserové měřící zařízení Beta lasermike 

 

Před tažní jednotkou je umístěno laserové měřící zařízení pro měření vnějšího průměru 

hadičky a ovality hadičky. Naměřené výsledky jsou zaznamenány jako procesní záloha. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Laserové měřící zařízení [20] 

 

3.2.5 Tažná jednotka 

 

Tažná jednotka protahuje pomocí obou svých pásů extrudovanou hadičku vodní nádrží 

a určuje celkovou rychlost extruzní linky. Zároveň měří délku protažené hadičky a dává 

signál pro výměnu cívek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Tažná jednotka[20] 
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3.2.6 Zdvojený navíječ s kladkou 

 

Navíjecí zařízení je umístěno hned za tažnou jednotkou a slouží ke konečnému navíjení 

extrudované hadičky. Navíjecí zařízení má dvě části, na jedné části se hadička navíjí, zatímco 

druhá stanice je připravena na další pracovní cyklus. Způsob navíjení se liší podle typů a 

průměrů dialyzačních hadiček. Hadičky jsou navíjeny na plastové kotouče různých průměrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Navíjecí zařízení [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4 Analýza procesu výroby dialyzační hadičky 
 

Výroba extrudovaných hadiček je ve společnosti novým procesem. Na extruzních 

linkách se vyrábí ve společnosti dva roky. Na základě grafu (obr. 22) vyplývá, že počet 

neshodně vyrobených hadiček přesáhl za uvedené období víc jak 2%. Vzhledem k zvýšenému 

počtu neshod bylo doporučené řádné přezkoumání výrobního procesu i výrobních postupů. 

V této části práce je na základě  Ishikawova diagramu a Paretovy analýzy provedena 

analýza procesu výroby dialyzační hadičky a jsou stanoveny nejvýznamnější příčiny řešeného 

problému. 

 

Obr. 20 Výskyt neshodných hadiček 

 

4.1 Analýza pomocí Ishikawova diagramu 

 

Pro analýzu výroby hadičky byl pomocí odborného týmu složeného z manažera kvality, 

vedoucího technologického oddělení, procesního inženýra pro extruzi, mistra extruzní linky a 

operátora extruzní linky sestrojen ishikawův diagram. Pomoci metody brainstorming se 

zaznamenali všechny možné příčiny, které můžou mít za následek výrobu defektních hadiček. 

Jednotlivé příčiny, jsou zaznamenány v diagramu (viz obr. 23) 
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Obr. 21 Ishikawův diagram - výroba dialyzačních hadiček 

 

Následně jsou bodově ohodnoceny nejpravděpodobnější příčiny (viz tab. 3) Bodování 

proběhne tak, že každý z týmu má k dispozici body od 3 do 1. Tyto body postupně přiřazují 

v 3 kolech tak, že nejvýznamnější příčiny hodnotí 3 body a nejméně významné příčiny 

hodnotí 1 bodem. 
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Tab. 3 Bodová ohodnocení příčin 
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4.2 Analýza pomocí Paretova diagramu 

 V této části je pomocí Paretovy analýzy zhodnocen proces výroby nejpoužívanější 

dialyzační hadičky a jsou navrženy nápravná opatření pro zlepšení procesu extruze hadiček. 

Hodnocené příčiny se seřadí dle četnosti, vypočítají se kumulativně četnosti a relativní 

kumulované četnosti (viz tab. 4) a sestrojí se Paretův diagram (viz obr. 24) z kterého se určí 

stěžejní příčiny, které se podrobně analyzují a výsledkem jsou navrhnutá nápravná opatření. 

Tab. 4 Údaje pro Paretův diagram 

 

Možná příčina 
Suma 

bodů 

Kumulativní 

četnosti 

Relativní 

kumulativní 

četnost v % 

A Nedostatečné chlazení 8 8 26,6 

B Špatný granulát 5 13 43,3 

C Poškozená extruzní linka 5 18 60 

D Nedodržení technologického postupu 3 21 70 

E Nesprávné seřízení 3 24 80 

F Nesprávná údržba 2 26 86,6 

G Špatná kalibrace 2 28 93,3 

H Vlhkost 2 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Paretův diagram – extruze hadiček 
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4.2.1 Analýza stěžejních příčin a návrh nápravních opatření 

 

Na základě Paretova diagramu a použitého pravidla 70/30 (viz obr. 24) byli zjištěny 3 

stěžejní příčiny. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé příčiny a je k nim navrhnuto 

vhodné nápravné opatření. 

1) Nedostatečné chlazení materiálu 

Tato nejzávaznější příčina, jako je nedostatečné chlazení vstupního materiálu, měla 

výrazný vliv na výrobu hadičky mimo tolerance, která je v dalším procesu zpracování 

nepoužitelná a může způsobit nefunkčnost celého dialyzačního setu. Vlivem nedostatečného 

chlazení taky docházelo k výskytu škvařenin na vyrobené hadičce, což je vysoce nežádoucí 

jev. Správné chlazení vyrobených hadiček je tedy jedním z nejdůležitějších parametrů při 

výrobě hadiček na extruzní lince. 

Nápravné opatření 

Pro minimalizaci výskytu hadiček mimo toleranci a škvarků byli nastavené nové 

parametry chlazení. Pro snížení výskytu uvedených defektů byla zavedena častější výměna 

chladící lázně a také častější kontrola teploty chladící lázně. Chladící lázeň se teď mění 3 krát 

týdně. Teplota chladící lázně se zaznamenává do formulářů 3 x denně. 

2) Poškození na  extruzní lince 

Druhou nejzávažnější příčinou bylo poškození na extruzní lince. Některé části extruzní 

linky byli opotřebované a tím byl způsoben výskyt deformovaných hadiček. Jednou 

z nejdůležitějších částí extrudéru je šnek. Zjištěná porucha na šneku měla za následek častý 

výskyt deformovaných hadiček, a výskyt hadiček mimo tolerance, čím se samozřejmě zvýšil 

výskyt neshodných kusů. 

Nápravní opatření 

Extruzní linky jsou poměrně nové a tak bylo zarážející značné opotřebování 

jednotlivých dílů. Nicméně pro minimalizaci výskytu odpadu byl zakoupen zcela nový model 

šneku, který sliboval větší odolnost. Pro odstranění opotřebování linky byla zavedena 

pravidelnější údržba a čištění jednotlivých dílů. Tím byla zajištěna větší stabilita procesu 

výroby na extruzní lince. Uvedeným opatřením se také měl snížit rozptyl rozměrů vyráběné 

hadičky. 
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3) Špatný granulát 

Třetí stěžejní příčinou byla kvalita dodávaného granulátu. Pokud je použitý nevhodný 

granulát s prošlou expirační dobou nebo granulát, který neodpovídá uvedenému složení, 

dochází k deformaci dialyzačních hadiček. Je tedy nutná kontrola výrobní šarže daného 

granulátu i rozbor granulátu, který zamezí používání špatného granulátu. 

Nápravné opatření 

Pro snížení výskytu defektních hadiček byla zavedena zvýšená kontrola dodaného 

granulátu. Do laboratoře byla zakoupena technika FTIR. Je to metoda využívající 

infračervenou spektroskopii, která se zabývá interakcí elektromagnetického záření z 

infračervené oblasti s molekulou nebo částí molekuly. Využití infračervené spektroskopie má 

v současnosti stoupající tendenci z důvodu dostupnosti přístrojů a jejich vysoké kvality. 

Infračervená spektroskopie se využívá na identifikaci hlavních komponent, charakteristiku 

struktury a chemického složení jednotlivých materiálů i na sledování povrchových reakcí 

probíhajících na těchto materiálech. Výhoda spočívá v jednoduchosti a poskytuje velmi rychlé 

údaje o daném měřeném materiálu. 

 

Po zavedení nápravních opatření se výskyt neshodných výrobků snížil (viz obr. 25). Je 

ale důležité, aby společnost proces výroby hadiček neustále zlepšovala a snižovala tak 

procento neshodně vyrobených hadiček.  

 

Obr. 23 snížení výskytu neshodně vyrobených dialyzačních hadiček 
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5 Analýza způsobilosti procesu výroby dialyzační hadičky 
 

Na extruzních linkách se vyrábí různé typy dialyzačních hadiček, které se později 

kompletují na integrovaných dopravních linkách. Pro analýzu procesu výroby hadiček po 

implementaci nápravních opatření byl vybrán nejpoužívanější typ hadičky tzv. transport tube, 

průměr hadičky je 4,3 x 6,8. Vybraný typ hadičky tvoří více než cca 40 % výroby. Jeto typ 

hadičky, který se používá téměř v každém dialyzačním setu. 

 

 

Obr. 24 Typy hadiček 

5.1 Volba znaku jakosti 

 

Za znak jakosti pro analýzu způsobilosti procesu výroby hadiček, byli zvolené vnější 

průměr a vnitřní průměr hadičky. Tyto parametry jsou jedny z nejdůležitějších parametrů, 

které ovlivňují funkčnost celé hadičky. Výše uvedené hodnoty znaku jakosti a jejich tolerance 

jsou předepsány v pracovních instrukcích společnosti. Tolerance daného znaku jakosti jsou 

stanoveny rovněž na základě specifických požadavků zákazníků. 
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5.2 Analýza systému měření 

 

Měření se provádí na měřícím zařízení Beta Lasermike. Hadička se při měření pootáčí 

po celém obvodě. Zařízení snímá hodnoty, které se zprůměrují, výsledná hodnota se zobrazí 

na obrazovce. Tyto hodnoty jsou vždy zapisovány do kontrolních formulářů vždy při začátku 

výroby dané hadičky. Naměřené hodnoty by se měli, co nejvíc přibližovat nominální hodnotě 

viz tab. 5 

Tab. 5 Rozměry hadičky 

Hadička průměr 4,3 x 6,8 mm 

Vnější průměr hadičky 6,8 mm Tolerance 6,7 – 7,0 mm 

Vnitřní průměr hadičky 4,3 mm Tolerance 4,2 – 4,6 mm 

 

Měřící zařízení používané k měření průměru hadiček je v pravidelných intervalech 

kontrolováno pracovníky kalibračního střediska, kteří poté označí měřidlo nálepkou platnosti. 

O provedené kalibraci měřidla je proveden záznam do informačního systému na oddělení 

kalibrací. Kalibraci provádí kalibrační středisko, které poté vystavuje kalibrační listy, které 

jsou zasílány na oddělení kalibrací.[8] 

5.3 Shromáždění údajů 
 

Všechny údaje o zkoumaném znaku jakosti pro analýzu způsobilosti procesu byly 

získávány z probíhajícího procesu v průběhu měření vnějšího a vnitřního průměru v období 

třech měsíců, které bylo dostatečně dlouhé pro projevení všech běžných zdrojů variability. 

Měření znaku jakosti prováděli pracovníci kontroly v průběhu několika pracovních směn v 

závislosti na velikosti zakázek pro danou hadičku. Extruzní linky, na kterých se vyráběl 

uvedený průměr hadičky, obsluhovali různí operátoři. Během procesu probíhala běžná údržba 

a seřizování extruzních linek. Sběr dat pro ověření způsobilosti procesu extruze hadiček byl 

proveden tak, že se pro každý parametr vytvořilo 25 podskupin po pěti po sobě jdoucích 

naměřených datech. Těchto 25 podskupin bylo zvoleno rovnoměrně v průběhu výroby 

hadiček. Tento výběr byl proveden zvlášť pro všechny uvedené parametry hadičky. 
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5.4 Ověření normality znaku jakosti 

 

Pro analýzy shromážděných hodnot znaku jakosti (vnější a vnitřní průměr hadičky) a 

jejich ověření z hlediska normality dat, symetrie rozdělení, působení vymezitelných příčin 

variability a výskytu odlehlých hodnot bylo využito grafických a numerických metod v 

statistickém programu Statgraphics a Minitab. 

5.4.1 Posouzení odlehlosti a symetrie hodnot pomocí grafické metody (box plot) 

 

Jako první jsou posuzovány hodnoty znaku jakosti pro vnější průměr hadičky (viz obr. 

27,28) následně i hodnoty pro vnitřní průměr hadičky (viz příloha 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Krabicový graf pro vnější průměr hadičky 

 

Hodnoty vnějšího průměru hadičky jsou dle krabicového grafu mírně zešikmené. 

Příčinou může být nevycentrování procesu na střed. Tvar grafu je mírně asymetrický. Je zde 

podezřelá jedna hodnota na levé straně za úsečkou. Provedeme tedy analýzu pomocí 

normálního pravděpodobnostního grafu a Ryan Joiner testu, abychom ověřili, zda data mají 

data normální rozdělení. 

 

Krabicový graf

znak jakosti

6,8 6,82 6,84 6,86 6,88 6,9 6,92

LSL = 6,7   Nominal = 6,85  USL= 7,0 
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5.4.2 Posouzení normality dat pomocí grafické metody – normální 

pravděpodobnostní graf 

 

 

 

Obr. 26 Normální pravděpodobnostní graf pro vnější průměr hadičky 

 

5.4.3 Posouzení normality dat pro vnější průměr hadičky pomocí Ryan Joiner 

testu 

 

Ryan Joiner test je modifikací Shapiro Wilk testu. Podle  normálního 

pravděpodobnostního grafu lze posoudit, že většina bodů leží na přímce. Čím víc se hodnota 

Ryan Joiner testu blíží 1, tím víc se dá předpokládat, že data pocházejí z normálního 

rozdělení. Výsledek Ryan Joinerova testu je 0,998. Hodnota je tedy blízká hodnotě 1. Pokud P 

value hodnota je větší než hladina významnosti > 0,05 data můžeme pokládat za normální. P  

value hodnota je dle normality testu (viz. Obrázek 28) 0,1. Data tedy pocházejí z normálního 

rozdělení. 

Vyhodnocení normality hodnot pro vnitřní průměr hadičky je uveden v příloze 1. 
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5.5 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

 

Cílem posouzení statistické zvládnutosti procesu extruze hadiček je ověření, zda proces 

neovlivňují nějaké vymezitelné příčiny variability. V případě, že se zde objeví vymezitelné 

příčiny je potřeba identifikovat tyto příčiny a odstranit je z procesu pro účely zabezpečování 

dlouhodobé udržitelnosti procesu na přípustné a stabilní úrovni a zároveň vytvořit podmínky, 

aby se působení vymezitelných příčin variability procesu nemohlo opakovat. Pro účely 

zjišťování statistické zvládnutosti se doporučuje použití regulačních diagramů, které mají za 

úkol detekovat případné vymezitelné vlivy v procesu. K ověření statistické stability procesu 

se nejčastěji využívají klasické Shewhartovy regulační diagramy. 

 

5.5.1 Volba typu regulačního diagramu 

 

Jelikož analyzovaný znak jakosti (vnější a vnitřní průměr hadičky) je měřitelný a rozsah 

výběru je 5 (viz tab. 6 a příloha 2) byl zvolen regulační diagram pro výběrový průměr  ̅ a 

rozpětí R. Tato dvojice diagramů je vhodná pro malé rozsahy podskupin 

 

5.5.2 Regulační diagramy pro výběrový průměr a výběrové rozpětí ( ̅,R) 

 

Vzorky byli odebírané od ledna 2014 do března 2014 po 25 logických podskupinách, každá s 

rozsahem 5 měřených hodnot. Měřené hodnoty byly zaznamenány do přehledné tabulky s 

vypočtenými průměry a rozpětími podskupin.(viz tab. 6 a příloha 2) 

 

 

 

 

 



43 
 

Tab. 6 Naměřené hodnoty pro vnější průměr hadičky 

 

 

Nejprve byla vypočtená střední přímka poté horní a dolní regulační mez pro regulační 

diagram pro výběrové rozpětí a nakonec byl sestrojen regulační diagram R (viz obr. 29) 

CL =  ̅= 
∑    

   

 
= 

    

  
 =0,05 

UCL = D4.   ̅ = 2,114.0,05=0,10 

LCL = D3.  ̅ = 0.0,05=0 
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Obr. 27 Regulační diagram pro výběrové rozpětí 

Z tohoto diagramu vyplývá, že všechny hodnoty leží uvnitř regulačních mezí, což znamená, 

že proces je z hlediska variability statisticky stabilní. V tom případě můžeme přistoupit k 

sestrojení regulačního diagramu pro výběrový průměr ̅ 

Nejprve se vypočítá střední přímka poté horní a dolní regulační mez pro regulační diagram 

pro výběrový průměr a nakonec se sestrojí regulační diagram ̅ (viz obr. 30) 

CL= ̿ =   
∑    ̅̅ ̅ 

   

 
 = 

      

  
 = 6,87 

UCL =  ̿+ A2 .  ̅ = 6,87+0,577.0,05=6,89 

LCL =  ̿ - A2 .  ̅ =  6,87–0,577.0,05= 6,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Regulační diagram pro výběrový průměr 
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Z regulačního diagramu  ̅  jde vidět, že žádná hodnota neleží mimo regulační meze a 

nevyskytují se zde nenáhodná seskupeni ani trendy. Proces je tedy i z hlediska polohy 

statisticky stabilní. Můžeme přejít k výpočtům indexů způsobilosti. 

U vnitřního průměru hadičky byla taktéž provedena analýza statistické stability pomocí 

regulačních diagramů. Výsledky jsou uvedeny v příloze. 

 

5.6 Výpočet indexů způsobilosti Cp, Cpk a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

 

Podmínkou pro analýzu způsobilosti vnějšího průměru hadičky bylo splnění dvou základních 

předpokladů. Jednak byl ověřen předpoklad, že získané hodnoty znaku jakosti pocházejí z 

normálního rozdělení. Zároveň bylo provedeno ověření statistické zvládnutosti procesu s 

ohledem na vyloučení výskytu vymezitelných příčin. Oba výše zmíněné předpoklady pro 

všechny parametry pro extruzi hadičky 4,3x 6,8 byly ověřeny a splněny (viz obrázek č. 

25,26), a je tedy možné přistoupit k analýze způsobilosti procesu na základě výpočtu indexů 

způsobilosti Cp a Cpk.  

V tomto případě jsou zadány obě toleranční meze LSL = 6,7 a USL = 7,0, provedeme tedy 

výpočet indexů způsobilosti Cp, Cpk 

 ̂p = 
       

 σ
=
       

  
 

  

= 
   

      
=2,5 

 ̂pk = CpL=  
     

  
 = 

        

      
 = 

    

    
 = 2,83 

 ̂pk = CpU =  
     

  
 =

        

      
 = 

    

    
 = 2,16 

 ̂pk = min { CpL; CpU} = min {
     

  
 
     

  
} 

 ̂pk= CpU = 2,16 
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Hodnoty indexu způsobilosti Cp a Cpk u vnějšího průměru hadičky jsou větší než 

hodnota 1,33. Jedná se proto o způsobilý proces.  

Na základě výsledků analýzy způsobilosti procesu výroby hadiček je možné usoudit, že 

proces vykazuje svoji způsobilost dlouhodobě vyrábět hadičky na požadované vysoké úrovni 

jakosti. Jestli však má být prokázána jistota, že tento proces je opravdu způsobilý, je potřeba 

prověřit způsobilost všech parametrů, které jsou rovněž důležité. 
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Závěr 
 

 Cílem této  bakalářské práce bylo analyzovat současný stav procesu výroby hadiček ve 

společnosti. Konkrétně jsem se zabývala analýzou výroby nejpoužívanější dialyzační hadičky. 

Úkolem pomocí analýzy bylo odhalit příčiny a faktory působící na proces. Poté s pomocí 

nástrojů jakosti určit nejvýznamnější příčiny a navrhnout nápravná opatření k odstranění 

příčin. Následně byly implementovány nápravná opatření a v závěru práce byla analyzována 

statistická stabilita a způsobilost procesu. 

Na začátku práce jsem se zabývala teoretickými východisky hodnocení řešené 

problematiky. Zde jsem podrobně popsala postup a jednotlivé kroky, které samotné analýze 

předchází. U jednotlivých kroků, jsem uvedla grafické a numerické metody, které se v 

jednotlivých krocích využívají.  

Také jsem se věnovala představení společnosti, přičemž mým záměrem bylo stručně 

popsat historii společnosti, výrobkový sortiment a také politiku společnosti. 

V praktické části práce jsem představila výrobu na extruzní lince a popsala jsem 

jednotlivé částí extruzní linky. Také jsem zhodnotila současný stav výroby extruzních 

hadiček. Detailně jsem rozpracovala jednotlivé příčiny vzniku defektů pomocí ishikawova 

diagramu. Následně jsem pomocí Paretovy analýzy vyhodnotila jednotlivé stěžejní příčiny a 

navrhla nápravná opatření ke zlepšení. 

V rámci životně důležité menšiny byly jako nejhlavnější příčiny stanoveny nedostatečné 

chlazení materiálu, poškození na extruzní lince a použití špatného granulátu. Pro stěžejní 

příčiny jsem navrhla nápravní opatření, které byly implementovány. 

Moje návrhy na zlepšení pro nedostatečné chlazení materiálu spočívali zejména v 

nastavení nových parametrů, výměně vodní lázně a častější kontrole teploty chladící lázně. 

Návrh na zlepšení pro poruchu na extruzní lince sestávala v zakoupení nového šneku, 

který zajistil snížení odpadu materiálu při výrobě. Dále jsem taky navrhla častější čištění 

jednotlivých dílů extruzní linky, které zabránili opotřebování materiálu. 

V rámci třetí stěžejní příčiny, která se týkala špatného granulátu, společnost zakoupila 

do laboratoře techniku FTIR, která pomáhá detailně zjišťovat složení materiálu uvedeného ve 

specifikaci. Pokud složení neodpovídá specifikaci, daná výrobní šarže granulátu se reklamuje 
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a společnost ušetří čas i peníze za zpracovaný špatný granulát a vyhne se výskytu defektních 

hadiček. 

V poslední části práce jsem po implementaci opatření analyzovala způsobilost procesu 

výroby nejpoužívanější dialyzační hadičky v setech pro hemodialýzu. Nejdříve jsem ověřila 

normalitu dat vybraného znaku jakosti pomocí grafických metod box plotu a histogramu. Poté 

jsem ověřila statistickou stabilitu procesu pomocí dvojice regulačních diagramů.  

Na závěr jsem ještě pomocí výpočtů indexů způsobilosti Cp, Cpk ověřila způsobilost 

procesu na základě splnění základního požadavku ˃ 1,33 

Tvorba bakalářská práce byla pro mě významnou zkušeností. Mohla jsem si vyzkoušet 

použití teoretických východisek i v praxi.  Většina mých nápravních opatření byla realizována 

a tak se dá zhodnotit, že práce byla pro společnost přínosem. 
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Příloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty vnitřního průměru hadičky jsou dle krabicového grafu vycentrované. Tvar grafu je 

symetrický. Nejsou patrné žádné odlehlé hodnoty. Podle normálního pravděpodobnostního 

grafu a Ryan Joiner testu lze usoudit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 
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Příloha 2 

Tabulka naměřených hodnot pro vnitřní průměr hadičky 
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Příloha 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

U vnitřního průměru hadičky byla taktéž provedena analýza statistické stability pomocí 

regulačních diagramů. Na základě regulačních diagramů pro výběrový průměr a rozpětí 

můžeme usoudit, že i vnitřní průměr hadičky lze považovat za proces statistický zvládnutý. 

Všechny hodnoty byly uvnitř regulačních mezí. To znamená, že na proces nepůsobila žádná 

vymezitelná příčina. Proces je tedy z hlediska variability a polohy statisticky zvládnutý. 

Můžeme přejít k výpočtům indexů způsobilosti  Cp a Cpk. 
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Příloha 4 

Analýza způsobilosti pro vnitřní průměr hadičky 

Podmínkou pro analýzu způsobilosti vnitřního průměru hadičky bylo splnění dvou základních 

předpokladů. Jednak byl ověřen předpoklad, že získané hodnoty znaku jakosti pocházejí z 

normálního rozdělení a nevykazují odlehle hodnoty. Zároveň bylo provedeno ověření 

statistické zvládnutosti procesu s ohledem na vyloučení výskytu vymezitelných příčin. Oba 

výše zmíněné předpoklady pro všechny parametry pro extruzi hadičky 4,3x 6,8 byly ověřeny 

a splněny (viz příloha č. 1,3), a je tedy možné přistoupit k analýze způsobilosti procesu na 

základě výpočtu indexů způsobilosti Cp a Cpk.  

V tomto případě jsou zadány obě toleranční meze LSL = 4,2 a USL = 4,6 provedeme tedy 

výpočet indexů způsobilosti Cp, Cpk 

 ̂p = 
       

 σ
=
       

  
 

  

 = 
   

       
= 3,92 

 ̂pk  = CpL=  
     

  
 = 

         

       
 = 

     

     
 = 4,52 

 ̂pk = CpU =  
     

  
 =

         

       
 = 

     

     
 = 3,31 

 ̂pk = min { CpL; CpU} = min {
     

  
 
     

  
} 

 ̂pk= CpU = 3,31 

 

Hodnoty indexu způsobilosti Cp a Cpk u vnitřního průměru hadičky jsou větší než 

hodnota 1,33. Jedná se proto o způsobilý proces.  

 

 

 

 

 

 


