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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na shrnutí a rozbor přístupů, které se soustřeďují na 

analýzu systému měření v případě kontroly atributivních znaků kvality. Teoretická část je 

věnována detailnímu rozboru jednotlivých metod popisovaných v metodikách pro analýzu 

systému měření. Dále jsou rozvedeny a popsány přednosti a nedostatky dvou v současnosti 

nejvíce používaných metodik MSA a VDA 5. Praktická část je věnována aplikaci metod, 

které jsou popisovány v těchto dvou metodikách na data, které byly získány ve spolupráci ze 

společnosti z automobilového průmyslu. V závěrečné části této práce je provedeno společné 

vyhodnocení všech uskutečněných metod a získaných výsledků, na základě kterých byla 

navrhnuta patřičná doporučení a možné návrhy ke zlepšení. 
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Abstract 

 This diploma thesis is focused on the summary and analysis of approaches that focuses 

on the measurement system analysis for the control of attributive quality characteristics. The 

theoretical part is dedicated to a detailed analysis of the individual metods described in the 

methologies for the measurement system analysis. There are also elaborated and discussed the 

advantages and disadvantages of two currently most widely used methodologies MSA and 

VDA 5. The practical part is dedicated to the aplication of methods that are described in these 

two methodologies on data that were obtained in collaboration with company from the 

automotive industry. In final part of this work is conducted a joint evaulation of all realised 

methods and obtained results on which basis was proposed appropriate recommendations and 

suggestions for possible improvements. 
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QS Quality Standard (Standard kvality) 
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TV  Total Variation (Celková variabilita) 
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VDA  Verband der Automobilindustrie (Sdružení automobilového průmyslu)  
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ÚVOD 
 

Lidstvo už od samotného prvopočátku své existence začalo postupně pociťovat určitou 

potřebu měřit kolem sebe věci a přiřazovat jim číselné hodnoty. S rostoucím rozvojem 

civilizace se pak potřeba na podávání přesnějších hodnot a informací dostala ještě více do 

popředí. V současném světě, kdy jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a přesnost 

výrobků, je kvalitní systém měření nutností téměř úplně každé výrobní organizace, která chce 

v tržním prostředí docílit úspěchu skrze své poskytované produkty. Tento fakt tedy odráží 

klíčovou roli systému měření při procesu posuzování dosažené kvality, kterou je nutno 

neustále sledovat a analyzovat. 

V praxi byly za tímto účelem vytvořeny tzv. analýzy systému měření, jejichž cílem je 

odhalit velikost složky variability měření, která je způsobena používaným systémem měření a 

která se určitým způsobem projevuje do celkové (pozorované) variability. Pokud by tato 

variabilita systému měření nebyla sledována, mohla by být mylně přisuzována například 

právě variabilitě výrobního procesu, což by mohlo přinést řadu nesprávných rozhodnutí a 

závěrů. Na základě těchto chybných závěrů by i dobře míněné zásahy do výrobního procesu 

znamenaly špatná rozhodnutí, která by mohla mít nemalé finanční následky. 

Pokud se podíváme na systémy měření jako takové, mohou nám sloužit především 

jako prostředky pro měření spojitých veličin, které nám poskytují jasné číselné hodnoty, 

s pomocí kterých získáváme jednoznačné informace o vyrobených produktech. V praxi se ale 

rovněž můžeme setkat se systémy měření, které nám neposkytují informace ve formě 

číselných hodnot. Tyto systémy nám umožňují získat pouze informace o shodě či neshodě 

daného výrobku nebo kontrolovaného dílu s požadavky. Takovéto systémy měření jsou často 

označovány jako systémy pro kontrolu neměřitelných (atributivních) znaků kvality, které pro 

získávání výsledků využívají různé metody srovnáváním. 

V současné době, existují dvě základní metodiky pro posuzování kvality systému 

měření. Tyto metodiky definují několik metod, pomocí nichž může být systém měření 

analyzován. Avšak z praktických zkušeností, které nám tyto metodiky nabízí, je známo, že 

stále existuje celá řada nejasných překážek a oblastí, které nejsou zcela přehledně popsány či 

vysvětleny. Rovněž je také známo, že tyto metody jsou také poměrně logicky, časově a 

finančně náročné na realizaci. Velmi problematická je rovněž oblast vyhodnocení a následné 

interpretace výsledků provedených analýz. 
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 Tato práce by tedy měla být především věnována představení, detailnímu rozboru a 

srovnání metod analýzy systému měření v případě kontroly atributivních znaků kvality, které 

jsou definovány v rámci metodik pro posuzování kvality systému měření pro dodavatele 

automobilového průmyslu. Závěrečná část této práce bude zaměřena na aplikaci metod, které 

jsou popisovány v již zmíněných metodikách na data, jež byla získána ve spolupráci se 

společností z oblasti automotive. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Metodické přístupy k analýzám systému měření 

 V současné době je provádění analýz systému měření požadavkem u všech dodavatelů 

automobilového průmyslu. Tento požadavek na provádění těchto analýz je také blíže 

specifikován v normě ISO/TS 16949, která obecně definuje specifické požadavky na 

používání ISO 9001 v organizacích, které zajišťují sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů 

v automobilovém průmyslu. Požadavek na provádění analýz systémů měření je skryt pod 

kapitolou 7.6.1. Analýza systému měření. Zde norma ISO/TS 16949 po organizacích přímo 

vyžaduje, aby byly prováděny statistické studie, to znamená, aby se analyzovala variabilita ve 

výsledcích každého typu měřícího systému a zkušebního zařízení. Platí však, že tento 

požadavek je určen pouze pro ty systémy měření, na něž je odkaz v plánu řízení výroby. 

Použité analytické metody a přejímací kritéria se musí shodovat s metodami a kritérii v 

příručkách zákazníka, které pojednávají o analýze systému měření [17].  

 Cílem analýz systému měření je rovněž odhalit velikost složky variability měření, 

která je způsobena používaným systémem měření a která se určitým způsobem projevuje do 

celkové (pozorované) variability, stejně tak jako je tomu na Obrázku 1.  

 

 

Obr. 1 Vliv variability v procesu měření na celkovou variabilitu [21] 

Abychom však byli vůbec schopni analýzy systému měření jednotně provádět, byly za 

tímto účelem postupně vypracovány metodiky pro posuzování kvality systému měření u 

dodavatelů automobilového průmyslu.  
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1.2 Metodika MSA (Measurement System Analysis) 

 První obsáhlejší a také více v praxi využívanější metodikou je metodika MSA. Tato 

metodika byla vytvořena v rámci vzájemné spolupráce mezi třemi největšími americkými 

automobilkami Chrysler, Ford a General Motors v rámci standardu QS 9000 pod patronací 

Akční skupiny pro automobilový průmysl – AIAG. Metodika je určena především pro 

dodavatele automobilového průmyslu a jejím cílem je poskytnout jednotnou směrnici pro 

posuzování kvality systému měření.  

 Measurement System Analysis v překladu znamená analýza systému měření. Čili jde o 

ověřování toho, zda všechny výsledky dosažené daným systémem měření jsou relevantní pro 

další rozhodování. Pokud dále budeme hovořit o systému měření, musíme nejdříve říci, že 

nejde pouze o měřidlo jako takové, nýbrž systémem měření chápeme celou řadu prvků, 

kterými jsou také kromě měřidla kupříkladu přípravky, pomůcky, software, operátoři a 

metody měření atd. [18]. Jakýkoliv ze zmíněných prvků může mít podstatný vliv na kvalitu 

výsledných hodnot, na základě kterých se následně provádějí rozhodovací procesy, mezi něž 

patří například seřizování výrobního zařízení či samotné statistické řízení výrobního procesu. 

Čili i zde je vidět důležitost, se kterou by se mělo přistupovat k těmto analýzám. 

 Hodnocení způsobilosti systémů měření se dle této metodiky provádí vzhledem 

k určené toleranci či k celkové variabilitě. A platí, že příslušné metody, které jsou v této 

metodice popsány, musí být pro použití v praxi vhodné pro dané účely a měly by být vždy 

používány se souhlasem zákazníka. 

1.2.1 Terminologie 

 V diskutování o analýzách systému měření se setkáváme s celou řadou termínů, které 

souvisí s prvky systému měření a rovněž také s jeho obecnými statistickými vlastnostmi. 

Proto, aby některé termíny vyskytující se v této práci nebyly matoucí a nesprávné, je nutné 

vytvořit jejich základní přehled. 

 Přehled základních pojmů: 

a) Systém měření:  

„Soubor operací, postupů, měřidel a dalšího vybavení, softwaru a osob, který se 

používá k přiřazení čísla zjišťované charakteristice.“ 
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b) Měřidlo: 

„Libovolné zařízení používané k měření.“ 

 

c) Měření: 

„Přiřazování čísel nebo hodnot hmotným věcem za účelem reprezentování jejich 

vzájemných vztahů s ohledem na konkrétní vlastnosti.“ 

 

d) Proces měření: 

„Jedná se o proces přiřazování čísel, kdy přiřazená hodnota je definována jako 

hodnota měření.“ 

 

e) Etalon: 

„Etalon by měl být provozní definicí. Definicí, která zajistí stejné výsledky, když ji 

aplikuje dodavatel nebo zákazník, se stejným významem včera, dnes i zítra.“ [1] 

 

f) Znak kvality 

„Charakteristická vlastnost.“ [2] 

 

g) Kvantitativní (měřitelný) znak kvality 

„Charakteristika, která obvykle nabývá tvaru spojité proměnné, jako je například 

délka, napětí nebo viskozita.“  

 

h) Kvalitativní (atributivní, neměřitelný) znak kvality 

„Charakteristika, která obvykle nabývá tvaru diskrétní proměnné a kterou nelze 

popsat číselnou hodnotou, lze ale u ní rozlišit dvě nebo více kategorií, 

v nejjednodušším případě shodný nebo neshodný.“ [11] 

 

i) Shoda 

„Splnění stanovených požadavků.“  

 

j) Neshoda 

„Nesplnění stanovených požadavků.“  
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k) Operátor 

„Osoba s odpovídajícími odbornými a osobními schopnostmi, která je způsobilá 

k provádění kontroly a k vyhodnocení jejího výsledku.“  

l) Tolerance 

„Rozdíl mezi horní a dolní toleranční mezí.“ [2] 

 

1.2.2 Statistické vlastnosti systému měření 

 V praxi často narážíme na otázku, zda lze zjištěným hodnotám získaným měřením 

věřit, tedy zda nám popisují skutečný proces, nebo naopak či nedochází k významnému 

zkreslení hodnot použitým systémem měření. Celkovou variabilitu naměřených dat můžeme 

tedy získat součtem variability procesu a variability systému měření, tak jako to popisuje 

následující rovnice (1) [16]. 

 

 

 

 

σ𝑇
2 = σ𝑝

2 + σ𝑚
2  

σ𝑇
2…celková variabilita naměřených dat 

σ𝑝
2…variabilita procesu 

σ𝑝
2… variabilita systému měření 

(1) 

Při zkoumání systému měření narážíme na dva problémy: 

a) Poloha výsledků – jedná se o studie strannosti, stability a linearity, kdy je systém měření 

srovnáván s etalony či o řád přesnějšími měřidly. 

 Strannost – je to rozdíl mezi pozorovaným průměrem naměřených hodnot a 

referenční hodnotou. 

 

Obr. 2 Strannost měření [1] 
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 Stabilita – je dána změnou strannosti v čase. 

 

Obr. 3 Stabilita měření [1] 

 Linearita – rozdíl mezi hodnotami strannosti v běžném provozním rozsahu měřidla 

[3]. 

 

Obr. 4 Linearita měření [1] 

 

 Shodnost – je charakterizována variabilitou výsledků opakovaného měření stejného 

znaku jakosti [7]. 

 

b) Variabilita systému měření – R&R studie 

 Opakovatelnost – je charakterizována jako variabilita výsledků měření, které byly 

získány jednou osobou za stejných podmínek (tzn. stejné měřící zařízení i referenční 

hodnota, stejná laboratoř, ve stejnou dobu, v co nejkratším časovém intervalu) [14]. 
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Obr. 5 Opakovatelnost měření [1] 

 Reprodukovatelnost – je charakterizována jako variabilita průměru měření 

provedených různými operátory při použití stejného měřidla při měření 

charakteristiky u jednoho dílu [1]. 

 

Obr. 6 Reprodukovatelnost měření [1] 

 Konzistence – souvisí se stabilitou systému měření. Na rozdíl od stability systému 

měření, která posuzuje změnu strannosti v čase, konzistence posuzuje změnu 

opakovatelnosti v čase. 

 

 Uniformita – posuzuje změnu opakovatelnosti v pracovním rozsahu systému 

měření. Vyhodnocení uniformity poskytuje informaci, zda opakovatelnost systému 

měření závisí na velikosti naměřené hodnoty [3]. 

 



9 
 

1.2.3 Typy analýz dle metodiky MSA 

 V praxi lze v rámci analýzy systému měření vyhodnocovat celou řadu statistických 

vlastností systému měření, které byly zmíněny v předchozí podkapitole. Tyto typy analýz se 

však liší typem sledovaných znaků kvality, kdy můžeme provádět studie pro měřitelné 

proměnné a naopak také studie neměřitelných (atributivních) znaků kvality. Mezi 

nejpoužívanější typy analýz, které pak metodika MSA uvádí, patří: 

1. Analýzy pro systémy měření proměnných 

 Určování stability 

 Určování strannosti 

 Určování linearity 

 Určování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

2. Studie systému měření metodou srovnáváním 

 Analýza testů hypotéz 

 Teorie detekce signálu 

 Analytická metoda 

3. Postupy pro nereplikovatelné systémy měření 

1.2.4 Opakovatelnost a reprodukovatelnost systému měření - GRR 

 Velice důležitými vlastnostmi systému měření jsou opakovatelnost a 

reprodukovatelnost, které umožňují stanovit, kolik pozorované variability procesu vzniká 

v důsledku variability systému měření. Rozdělení celkové variability na dvě hlavní složky 

můžeme vidět na Obrázku 7. 

 

Obr. 7 Rozdělení celkové variability zaznamenaných dat [8] 
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Studií opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření lze provést za použití celé řady 

různých technik. Běžně užívanými metodami, které se liší způsobem provádění, jsou [5]: 

1. metoda založená na rozpětí 

2. metoda průměru a rozpětí 

3. metoda ANOVA 

 První metoda, založená na rozpětí, patří v současné době mezi nejméně používané 

studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Tato metoda bývá často označována 

jako „krátká metoda“ a umožňuje rychlou aproximaci variability systému měření. Tato 

metoda poskytuje pouze celkový obraz o systému měření, protože nerozkládá variabilitu do 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Obvykle se používá pouze pro rychlé stanovení a 

vyhodnocení hodnoty GRR [8].  

 Naopak druhá metoda průměru a rozpětí patří v praxi mezi nejvíce používané 

metody. Abychom však byli schopni vyhodnotit opakovatelnost a reprodukovatelnost pomocí 

této metody, je potřeba získat opakované měření vzorků vyrobených výrobků různými 

operátory. Tato metoda tedy na rozdíl od metody rozpětí umožňuje vyhodnotit nejen 

kombinovanou opakovatelnost a reprodukovatelnost, ale i opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti samostatně [8]. Z jejich hodnot pak lze vyjádřit kombinovanou 

opakovatelnost a reprodukovatelnost podle vztahu (2) [9]. 

 GRR = √(EV)2 + (AV)2 (2) 

   

Kritériem přijatelnosti systému měření je procentuální podíl GRR z celkové variability a 

hodnota ndc (number of distrinct categories), které se počítají podle vztahů (3) a (4), ve 

kterých TV – Total variation (𝑇𝑉 = √(𝐺𝑅𝑅)2 + (𝑃𝑉)2), PV – Parts variation [5]. 

 

%GRR =
GRR

TV
∙ 100 (3) 

 

ndc = 1,41 ∙
PV

GRR
 (4) 

Následně se tato kritéria porovnávají s limitními hodnotami a vyhodnocuje se přijatelnost 

systému měření, kde mohou nastat 3 varianty zobrazené v Tabulce 1 na další straně. 
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  Metoda ANOVA, známá také jako Analýza rozptylu, je standardní statistická metoda 

a lze ji použít při analyzování chyby měření a jiných zdrojů variability dat při studii systému 

měření. Její nevýhoda spočívá však zejména ve složitosti numerických výpočtů a v obtížnosti 

pro uživatele, kdy jde zejména o úroveň statistických znalostí uživatele pro správné použití 

této metody. Na rozdíl od ostatních dvou již popsaných metod, ANOVA také umožňuje 

definovat velikost interakce mezi díly a vlivy operátorů. [20]. Pokud je tato interakce 

statisticky významná, uvádí se její hodnota samostatně a kombinovaná opakovatelnost a 

reprodukovatelnost se vypočte následovně [13]: 

 GRR = √(𝐸𝑉)2 + (𝐴𝑉)2 + (𝐼𝑁𝑇)2 (5) 

 

Tab. 1 Kritéria přijatelnosti analýzy GRR [4]   

%GRR  < 10% a ndc ≥ 5 Systém měření je přijatelný 

10% < %GRR  < 30% a ndc ≥ 5 

Systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem 
k celkové variabilitě procesu resp. tolerančnímu 
rozpětí, to závisí na poměru ceny nápravy a 
významnosti sledované veličiny. 

%GRR > 30% nebo ndc < 5 Systém měření není přijatelný a je nutné jej zlepšit 
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1.2.5 Studie systémů měření metodou srovnáváním 

 Předpokladem použití těchto metod je fakt, že sledovaná veličina má charakter 

diskrétní proměnné, kdy výsledek měření odpovídá jedné z konečného počtu kategorií (tříd). 

Takovéto proměnné nazýváme taktéž atributivní znaky kvality a velmi častou nevýhodou 

těchto znaků kvality je nemožná, problematická či velmi nelehká možnost zjištění pravé 

číselné hodnoty.  

 Nejjednodušším příkladem metody srovnáváním je měření klasickým válečkovým 

kalibrem s dobrou a zmetkovitou stranou, kdy se rozlišují pouze dvě kategorie (třídy) 

výsledků. Výsledkem tedy mohou být pouze dvě rozhodnutí a to sice, zda je kontrolovaný kus 

„dobrý“ či „špatný“, tak jako je tomu na Obrázku 8 vlevo. Některé další složitější systémy 

využívající metodu srovnáváním, např. vizuální etalony či etalony drsnosti povrchu, mohou 

mít za následek čtyři až sedm klasifikací, a to např. velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, špatný, 

velmi špatný. Příklad etalonu drsnosti povrchu lze vidět na Obrázku 8 vpravo.  

 

Obr. 8 Válečkový kalibr a etalon drsnosti povrchu (Macek, 2015) 

 V některých případech aplikace metod srovnáváním může nastat situace, kdy není 

možné zajistit dostatečný počet dílů s referenčními hodnotami proměnných. V takových 

případech je možné provést pouze hodnocení rizik špatných nebo nekonzistentních 

rozhodnutí, a to pomocí: 

 Analýz testů hypotéz 

 Teorie detekce signálu 

 Jelikož však tyto metody nekvantifikují variabilitu měření, měly by se používat pouze 

se souhlasem zákazníka. Velmi důležitým faktem, který vede ke správné aplikaci metod 

srovnáváním, je co nejméně minimalizovat vnější zdroje variability systémů měření, které 

ovlivňují rozhodování operátorů včetně ergonomického výzkumu [1]. 
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1.2.5.1 Analýza testů hypotéz 

 Analýza testů hypotéz je první z metod srovnáváním. Tato metoda vyhodnocování 

vhodnosti systému měření je součástí metodiky MSA. Velmi velkou nevýhodou a taktéž 

překážkou pro uskutečnění této metody v praxi je absence obecného postupu, který by vhodně 

popisoval jednotlivé kroky analýzy. Metodika MSA totiž ilustruje pouze jeden příklad, na 

kterém je postupně celá tato analýza provedena. Pro běžného uživatele však může toto 

zpracování znamenat velkou časovou náročnost nejenom v pochopení, ale i v celkovém 

vypracování celé analýzy. Dalším významným faktem je, že některé detaily, které jsou pro 

celkový postup analýzy poměrně velmi důležité, zůstaly buďto opomenuty, anebo nebyly 

v některých fázích analýzy vůbec zohledněny, ač by si to některé složitější části analýzy 

vyžadovaly, kupříkladu fáze vyhodnocování analýzy. Proto byl za účelem úspory času a co 

nejsrozumitelnějšího vysvětlení vypracován následující postup pro provádění této metody. 

Obecný postup provádění analýzy: 

1. Výběr atributivního znaku kvality pro analýzu 

 V prvním kroku by se tým, který chce analýzu provádět, měl zaměřit na definování 

znaku kvality, který bude předmětem vizuální kontroly či metody srovnáváním. Může to být 

konkrétní znak na výrobku (barva, tvar, kvalita povrchu atd.), ale také i vady, které se nachází 

například na povrchu výrobku (škrábance, bubliny, oděrky, necelistvost povrchu atd.). Tento 

znak kvality bude následně předmětem přípravy zkušebních vzorků k další analýze. 

 

2. Určení srovnávací měřidla pro kontrolu nebo vytvoření srovnávacích etalonů 

 Dalším krokem je určení buďto srovnávacího měřidla (např. kalibr s dobrou a 

zmetkovou stranou), či srovnávacího etalonu, s pomocí kterého budou moci operátoři jasně 

identifikovat, zda je kontrolovaný vzorek ve shodě s požadavky. 

 

3. Příprava zkušebních vzorků pro analýzu  

 Při přípravě zkušebních vzorků se vychází z požadavků metodiky, která doporučuje, 

pokud je to možné, zhruba kolem 50 ks. A to sice tak, aby přibližně 25% dílů bylo na dolní 

mezi dané specifikace nebo v její blízkosti a 25% dílů bylo na horní mezi dané specifikaci 

nebo v její blízkosti tak jako je tomu na Obrázku 9. Důležité je, aby soubor vzorků obsahoval 

vyvážený poměr jak shodných, tak neshodných výrobků. V některých specifických případech, 

kdy není možné sestavit takové díly, může se tým provádějící přípravu vzorků uchýlit i 
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k jinému procentuálnímu rozdělení, přičemž je známo, že tento krok může negativně ovlivnit 

celkovou variabilitu výsledků. 

 
Obr. 9 Procentuální zastoupení jednotlivých dílů v oblastech (Macek, 2015) 

 Zeleně označená oblast (III) představuje oblast, ve které se s vysokou 

pravděpodobností nachází pouze shodné výrobky (tyto výrobky označujeme jako výrobky 

OK). Červeně označená oblast (I), označuje oblast, v níž se s vysokou pravděpodobností 

nachází neshodné výrobky (označované NOK). Šedě označená oblast (II), která se nachází v 

oblastech kolem LSL a USL, je oblast, ve které operátor (či expert) mnohem obtížněji učiní 

rozhodnutí, zda je výrobek shodný nebo neshodný. Zároveň také platí, že u výrobků v této 

oblasti lze poměrně lehce učinit nesprávné rozhodnutí. 

 Ze zkušeností s prováděním těchto analýz v praxi je známo, že krok přípravy 

zkušebních vzorků pro analýzu představuje nejvíce stěžejní a časově náročnou část celé 

analýzy, která může mít podstatný vliv na její celkový výsledek. Proto by tomuto kroku měla 

být věnována značná pozornost. 

 

4. Označení zkušebních vzorků, určení referenční hodnoty a referenčního hodnocení 

pro jednotlivé díly 

 Soubor připravených zkušebních vzorků je nutno před samotnou analýzou označit, a to 

hned z několika důvodů. Prvním důvodem je zajištění nezaměnitelnosti jednotlivých vzorků. 

Dalším důvodem je přiřazení referenčních hodnot jednotlivým vzorkům. Toto referenční 

hodnocení se provádí buďto na základě použití měřidla pro měření spojitých proměnných, 

pokud to však zvolený znak kvality umožňuje (je měřitelný), v opačném případě je referenční 

hodnocení stanoveno na základě hodnocení expertem či přímo samotným zákazníkem, který 

jasně stanoví, které vzorky jsou shodné či neshodné.  
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5. Výběr operátorů pro provedení analýzy systému měření. 

 Standardním doporučením metodiky MSA je využití tří operátorů, kteří opakovaně 

budou hodnotit připravené vzorky v náhodném pořadí. Avšak výběr počtu operátorů se může 

lišit v závislosti na místě, kde je vizuální kontrola prováděna. Jinak řečeno, v případě pokud 

se na místě vizuální kontroly uplatňuje pouze dvousměnný provoz a vizuální kontrolu tedy 

provádějí střídavě pouze dva operátoři, je možné tuto metodu provést i se dvěma operátory.  

 

6. Postupné předkládání dílů v různém pořadí vybraným operátorům a zapisovaní 

jejich hodnocení do tabulky pro záznam dat 

 V následujících krocích provádějí jednotliví operátoři hodnocení jednotlivých dílů a 

výsledky jejich hodnocení se zaznamenávají do tabulky pro záznam dat. V Tabulce 2 můžeme 

vidět rozpracovanou tabulku po prvním kolem hodnocení všemi operátory. Po tomto kroku by 

mělo dojít k náhodnému zamíchání pořadí vzorků jdoucí k další kontrole a po dokončení 

druhého kola kontroly opět všemi operátory by se tento krok měl ještě jednou opakovat. 

 Hodnocení v tabulce pro záznam dat s označením 1 značí situaci, kdy operátor označil 

díl za shodný, naopak hodnocení 0 představuje situaci, kdy operátor označil díl za neshodný. 

Tab. 2 Tabulka pro záznam dat [1] 

 Operátor A Operátor B Operátor C 

Díl 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Reference Ref. hodnota 

1 1   0   1   1 0,476901 

2 0   1   0   0 0,509015 

3 1   0   1   1 0,576459 

4 1   1   0   1 0,566152 

5 1   1   0   1 0,570360 

6 1   1   1   1 0,544951 

7 1   0   1   1 0,465454 

8 1   1   0   1 0,502295 

9 0   1   0   0 0,437817 

10 1   1   0   1 0,515573 

11 0   0   0   0 0,488905 

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

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

.. ..   ..      .. .. 

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

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

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

50 1   1   1   1 0,446697 
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7. Sumarizace získaných dat pomocí křížových tabulek (mezi operátory) 

 Pokud dojde k nashromáždění požadovaných výsledků v předchozí tabulce, přichází 

krok sumarizace těchto získaných dat, kdy se využívá Křížových tabulek, s jejichž pomocí se 

vyhodnocují počty shodných a neshodných hodnocení mezi jednotlivými operátory. Při 

sumarizaci těchto výsledků se postupuje tak, že se nejdříve sumarizují hodnocení u 

jednotlivých dílů mezi operátory v prvním kole hodnocení, následně při druhém a třetím kole 

hodnocení. 

Tab. 3 Křížová tabulka mezi operátory A a B [3] 

Operátor A 

vs. Operátor B 

B 
Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

A 0 

(NOK) 

Výsledek 𝑋00 𝑋01 𝑋0 . 

Očekávaný výsledek 𝑥00 𝑥01 𝑥0 . 

1 

(OK) 

Výsledek 𝑋10 𝑋11 𝑋1 . 

Očekávaný výsledek 𝑥10 𝑥11 𝑥1 . 

Celkem Výsledek 𝑋.0 𝑋.1 N 

Očekávaný výsledek 𝑥.0 𝑥.1 n 

 

Hodnoty, které jsou uvedeny v příslušných buňkách v Tabulce 3 označené jako výsledek, 

uvádějí, kolikrát se vyskytly jednotlivé možné kombinace výsledků v hodnoceních mezi 

operátorem A a operátorem B. Platí tedy, že: 

𝑿𝟎𝟎 - je počet případů či situací, kdy se při jednotlivých hodnoceních u 

jednotlivých dílů oba operátoři shodli na neshodě. 

 

𝑿𝟎𝟏 - je počet případů či situací, kdy se při jednotlivých hodnoceních u 

jednotlivých dílů operátoři neshodli. Operátor A určil hodnocení 

neshoda a operátor B hodnocení shoda. 

 

𝑿𝟏𝟎 - je počet případů či situací, kdy se při jednotlivých hodnoceních u 

jednotlivých dílů operátoři neshodli. Operátor A určil hodnocení 

shoda a operátor B hodnocení neshoda. 

 

𝑿𝟏𝟏 - je počet případů či situací, kdy se při jednotlivých hodnoceních u 

jednotlivých dílů oba operátoři shodli na shodě. 
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Hodnoty „Celkem“ (𝑋.0, 𝑋.1, 𝑋0 . ,𝑋1 . ) shrnují kolikrát jednotliví operátoři při hodnocení 

souboru výrobků došli k rozhodnutí o přijetí a nepřijetí [3]. Pro tyto hodnoty platí následující 

vztahy: 

 𝑋0 . = 𝑋00 + 𝑋01 

𝑋1 . = 𝑋10 + 𝑋11 

𝑋.0 = 𝑋00 + 𝑋10 

𝑋.1 = 𝑋01 + 𝑋11 

𝑁 = 𝑋0 . + 𝑋1 . 

𝑁 = 𝑋.0 + 𝑋.1 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Dále se v křížové tabulce vyskytují hodnoty očekávaný výsledků, které se počítají podle 

následujících vztahů: 

 První očekávaný výsledek představuje počet případů, že se oba operátoři ve svém 

hodnocení shodnou a určí hodnocení – NESHODA. 

 
𝑥00 =

𝑋0 .
𝑁
∙ 𝑋.0 (12) 

 Další očekávané výsledky představují počty případů, kdy operátor A zvolí hodnocení 

NESHODA a operátor B zvolí hodnocení SHODA a naopak. 

 
𝑥01 =

𝑋0 .
𝑁
∙ 𝑋.1 

𝑥10 =
𝑋1 .
𝑁
∙ 𝑋.0 

(13) 

 

(14) 

 Poslední očekávaný výsledek představuje počet případů, kdy se oba operátoři opět ve 

svém hodnocení shodnou a určí hodnocení – SHODA. 

 
𝑥11 =

𝑋1 .
𝑁
∙ 𝑋.1 (15) 

 

8. Výpočet ukazatele kappa  

 Abychom byli dále schopni vyhodnotit úroveň shody mezi operátory, zavádí se 

takzvané Cohenovo kappa, které hodnotí míru shody výsledků v hodnoceních dvou 

operátorů, kteří hodnotí tentýž objekt. Velikost hodnoty kappa se pohybuje v rozmezí od -1 

po 1, kdy 1 značí dokonalou shodu mezi hodnotiteli, a znamená to, že by se operátoři shodli 

ve všech hodnoceních. Záporné hodnoty kappa pak naznačují jistou neshodu operátorů 

v hodnocení. Hodnota 0 naopak značí, že je shoda čistě náhodná. 

 



18 
 

 Výpočet ukazatele kappa se odvíjí od dvou podílů, kterými jsou: 

a) 𝑝𝑜- podílů případů, kdy se oba operátoři shodli ve svém hodnocení (tzn. oba 

operátoři, došli ke stejnému hodnocení, tzn. díl je shodný nebo neshodný) 

𝑝𝑜 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛ý𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑢𝑡í

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑢𝑡í
=
(𝑋00 + 𝑋11)

𝑁
 (16) 

b) 𝑝𝑒 - podíl očekávaných podílů, kdy se operátoři shodli ve svém hodnocení 

𝑝𝑒 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛ý𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑢𝑡í

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑢𝑡í
=
(𝑥00 + 𝑥11)

𝑁
 (17) 

 A vzorec pro výpočet ukazatele kappa je následující: 

𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎 =
𝑝𝑜 − 𝑝𝑒
1 − 𝑝𝑒

 (18) 

 Co se týče samotného určování míry shody v hodnocení mezi operátory, tak metodika 

MSA udává, že pokud je ukazatel kappa větší než 0,75 tak se hovoří o dobré shodě mezi 

operátory a s hodnotou blížící se k 1 až o vynikající shodě mezi operátory. Hodnoty kappa 

menší než 0,4 naznačují špatnou shodu mezi operátory. Ukazatel kappa bývá také často 

v jiných publikacích rozdělován do šesti podrobnějších kategorií, tak jako je tomu na 

následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 10 Posouzení míry shody dle ukazatele kappa [19] 

 

Ukazatel kappa by měl být určen pro všechny možné dvojice operátorů. Následně je vhodné 

tyto výsledky zaznamenat do následující tabulky. 

Tab. 4 Tabulka pro záznam ukazatelů kappa [1] 

kappa A B C 

A  𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝐴/𝐵 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝐴/𝐵 

B 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝐴/𝐵  𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝐵/𝐶  

C 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝐴/𝐶  𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝐵/𝐶   



19 
 

9. Sumarizace získaných dat pomocí křížových tabulek (mezi jednotlivými operátory a 

referenčním hodnocením) 

 

 Skutečností ale však zůstává, že získané hodnoty míry shody mezi operátory mají 

jenom malou vypovídající schopnost. Těmito ukazateli jsme zjistili pouze, zda se mezi 

operátory vyskytují nějaké rozdíly, zda se shodují či nikoliv, avšak stále podle těchto 

ukazatelů nemůže určit, jak dobře operátoři, respektive celý systém měření, rozlišuje dobré 

díly od dílů špatných. 

 

 Dalším krokem, který by měl již přinést objektivnější výsledky, je porovnání 

dosažených výsledků jednotlivých operátorů s referenčním hodnocením. Stejně jako tomu 

bylo v kroku 7 této analýzy, i zde se využívá křížových tabulek, s jejichž pomocí se 

vyhodnocují počty shod a neshod v hodnoceních mezi jednotlivými operátory a referenčním 

hodnocením. 

 

 Cílem tohoto kroku by mělo být opětovné sestavení 3 křížových tabulek, ve kterých se 

tentokrát budou porovnávat rozhodnutí každého operátora s referenčním hodnocením. 

V případě, že budeme mít soubor vzorků pro kontrolu o 50 dílech a každý operátor bude 

každý díl hodnotit třikrát, musíme dostat, stejně jako tomu bylo v bodě 7, také 150 hodnocení. 

Tab. 5 Křížová tabulka mezi operátorem A a referenčním hodnocením [1] 

Operátor A 

vs. Referenční hodnocení 

REF 
Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

A 0 

(NOK) 

Výsledek 𝑋00 𝑋01 𝑋0 . 

Očekávaný výsledek 𝑥00 𝑥01 𝑥0 . 

1 

(OK) 

Výsledek 𝑋10 𝑋11 𝑋1 . 

Očekávaný výsledek 𝑥10 𝑥11 𝑥1 . 

Celkem Výsledek 𝑋.0 𝑋.1 N 

Očekávaný výsledek 𝑥.0 𝑥.1 n 
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10. Porovnání operátorů s referenčním hodnocením dle ukazatele kappa 

 V následném kroku se opět provádí na základě sumarizovaných dat v křížových 

tabulkách mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením výpočet ukazatelů kappa 

podle vzorce (18). Způsob výpočtu je totožný s postupem znázorněným v bodě 8. 

 

 Totožné je rovněž rozmezí hodnot ukazatele kappa a navazující hodnocení shody mezi 

operátory a referenčním hodnocením. Výsledkem tohoto bodu by měly být tři vypočtené 

hodnoty kappa mezi každým operátorem a referenčním hodnocením. 

 

11. Vyhodnocení výkonnosti systému měření 

 Posledním krokem analýzy je vypočtení výkonnosti (účinnosti) systému měření. 

Nejprve se zaměříme na vyhodnocení efektivnosti systému měření a následně na stanovení 

hodnot chybějícího signálu a zbytečného signálu, které jsou nezbytné pro vyhodnocení 

celkové účinnosti. Při stanovování hodnot chybějícího a zbytečného signálu se využívá již 

stanovených křížových tabulek.  

 

a) Efektivnost systému měření 

 Kromě výše popsaných ukazatelů Kappa se rovněž také vyhodnocuje efektivnost 

systému měření, jež je vyjádřená jako poměr počtu správných výsledků A k celkovému 

počtu možností pro rozhodnutí B. Tuto vyhodnocovanou efektivnost systému měření 

značíme „U“ a vztah pro výpočet této efektivnosti je následující: 

 

𝑈 =
𝐴

𝐵
∗ 100 (19) 

Vyhodnocují se čtyři základní varianty efektivnosti, které je možno vidět v Tabulce 6 na další 

straně. První varianta představuje například podíl případů, kdy se operátor shodl ve všech 

svých hodnoceních. Druhá varianta představuje podíl případů, kdy se operátor shodl ve svém 

hodnocení a zároveň se shodl i s referenčním hodnocením.  

 

 Další dvě varianty se týkají celého systému kontroly. Těmto dvou variantám by tedy 

měla být při vyhodnocování přikládána větší váha. Třetí varianta tedy představuje podíl 

případů, kdy se všichni operátoři shodli ve svých hodnoceních. Čtvrtá varianta představuje 

podíl případů, kdy se všichni operátoři shodli ve svých hodnoceních a navíc se shodli i 

s referenční hodnotou. 
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Tab. 6 Varianty hodnocení účinnosti systému měření [1] 

Varianta 
A 

(počet správných rozhodnutí) 
B 

(celkový počet rozhodnutí) 

Účinnost shody 
operátora vůči sobě 

Počet výrobků, u kterých 
operátor při opakovaných 

hodnoceních došel ke stejnému 
výsledku 

Celkový počet 
hodnocených výrobků 

Účinnost shody 
operátora 

Počet výrobků, u kterých 
operátor při opakovaných 

hodnoceních došel k výsledku 
odpovídajícímu referenční 

hodnotě 

Celkový počet 
hodnocených výrobků 

Účinnost shody 
operátorů mezi sebou 

Počet výrobků, u kterých všichni 
operátoři při opakovaných 

hodnoceních došli ke stejnému 
výsledku 

Celkový počet 
hodnocených výrobků 

Účinnost shody 
operátorů vůči referenční 

hodnotě 

Počet výrobků, u kterých všichni 
operátoři při opakovaných 

hodnoceních došli k výsledku 
odpovídajícímu referenční 

hodnotě 

Celkový počet 
hodnocených výrobků 

 

 

b) Vyhodnocení rizika chybějícího signálu 

 Při stanovování hodnoty rizika chybějícího signálu se vychází, jak již bylo avizováno, 

ze sumarizovaných výsledků hodnocení mezi jednotlivými operátory a referenčním 

hodnocením, které jsme dostali sestavením křížových tabulek. Konkrétně nás zajímají podíly 

případů, kdy výrobek byl neshodný, ale operátor ho označil za shodný. Toto riziko se vypočte 

dle následujícího vzorce: 

 
RCHS =

𝑋10
𝑋.0

∙ 100 (20) 

 

Výběr hodnot, které se využívají při výpočtu rizika chybějícího signálu, tak i rizika 

zbytečného signálu, zobrazuje Obrázek 11. 
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Operátor X 

vs. Referenční hodnocení 

REF Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

A 0 

(NOK) 

Výsledek 𝑋00 𝑿𝟎𝟏 𝑋0 . 

Očekávaný výsledek 𝑥00 𝑥01 𝑥0 . 

1 

(OK) 

Výsledek 𝑿𝟏𝟎 𝑋11 𝑋1 . 

Očekávaný výsledek 𝑥10 𝑥11 𝑥1 . 

Celkem Výsledek 𝑿.𝟎 𝑿.𝟏 N 

Očekávaný výsledek 𝑥.0 𝑥.1 n 

Obr. 11 Označení hodnot pro stanovení RCHS a RZS v křížové tabulce (Macek, 2015) 

 

c) Vyhodnocení rizika zbytečného signálu 

 Riziko zbytečného signálu, naopak oproti riziku chybějícího signálu, představuje podíl 

případů, kdy výrobek byl shodný (neobsahoval žádnou vadu), ale operátor ho označil za 

neshodný. Toto riziko se určuje na základě následujícího vztahu: 

 
RZS =  

𝑋01
𝑋 .1

∙ 100 (21) 

V případě, kdy máme výsledky jak efektivnosti systému měření, tak i hodnoty obou rizik, 

dostáváme se k poslednímu kroku analýzy, kterým je porovnání dosažených hodnot 

s mezními hodnotami zobrazenými v tabulce 7. 

Tab. 7 Vzorová kritéria účinnosti – Směrnice [1] 

Rozhodnutí 

Systém měření 
Efektivnost 

Riziko 

chybějícího 

signálu 

Riziko 

zbytečného 

signálu 

Přijatelné pro operátora ≥ 90 % ≤ 2 % ≤ 5 % 

Marginálně přijatelné pro 

operátora, může vyžadovat 

zlepšení 

≥ 80 % ≤ 5 % ≤ 10 % 

Nepřijatelné pro operátora, 

vyžaduje zlepšení 
˂ 80 % > 5 % > 10 % 

 

 

RCHS 

RZS 
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12. Vyhodnocení analýzy 

Velmi velkou nevýhodou ve vyhodnocování této analýzy může být určitá 

rozporuplnost výsledků mezi kritérii účinnosti. Tato rozporuplnost tedy nikdy nepovede 

k jasnému návodu, pomocí kterého by bylo možné účinnost systému měření vylepšit. Avšak 

je jasné, že pokud budeme hledat opatření vedoucí ke zlepšení účinnosti, měli bychom se 

zaměřit na pokládání těchto otázek: 

 Měla by se pro tento proces změnit směrnice přijatelnosti? 

 Jsou tato rizika přijatelná? 

 Potřebují operátoři lepší výcvik? 

 Mohlo by být zkušební prostředí zlepšeno? 

 Co si zákazník myslí o systému měření a o těchto výsledcích? Jaká jsou jeho 

očekávání? 

 Akceptuje zákazníky tyto rizika? 
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1.2.5.2 Teorie detekce signálu 

 Princip této metody je založen na stanovení přibližného odhadu šířky pásma „šedé“ 

oblasti, na základě které se poté vyhodnocuje opakovatelnost a reprodukovatelnost systému 

měření GRR. Následně se porovnává procentuální podíl opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření %GRR s předepsanými kriteriálními hodnotami. Předpokladem 

pro použití této metody je nutnost znalosti referenčních hodnot kontrolovaného znaku kvality 

pro všechny díly, které budou systémem pro měření proměnných kontrolovány. Metoda teorie 

detekce signálu je tedy čistě zaměřena pouze pro ty atributivní znaky kvality, u nichž lze 

pomocí systému pro měření proměnných zjistit pravou hodnotu. 

Postup provádění metody: 

1. Stanovení tolerancí ze specifikací na daný znak kvality 

 

Dle požadavků, které jsou dány technickou dokumentací, se zjistí horní a dolní toleranční mez 

USL, LSL pro daný znak kvality. 

 

2. Sestavení základní tabulky pro výpočet 

 

Dalším krokem této metody je seřazení referenčních hodnot sestupně podle velikosti (tzn. od 

největší referenční hodnoty až po nejmenší) do prvního sloupce. K těmto seřazeným 

hodnotám se následně přidělí odpovídající čísla dílů a také hodnocení získané jednotlivými 

operátory, tak jako naznačuje Tabulka 8. 

Tab. 8 Základní tabulka pro záznam dat (Macek, 2015) 

 

 

 

 

Referenční 
hodnota 

Číslo 
dílu 

Hodnocení operátory 

Operátor A Operátor B Operátor C 

A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3 

xmax           

           

           

           

           

           

xmin           
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3. Identifikace kódových znaků 

 

Následně se musí identifikovat počáteční a koncové body dvou „šedých“ oblastí. Tato 

identifikace, při které se přidělují kódové symboly na základě definic zobrazených v Tabulce 

9, se uskutečňuje pro lepší orientaci do nové tabulky, viz Obrázek 12 na další straně. 

Přiřazování těchto kódových symbolů k jednotlivým referenčním hodnotám probíhá na 

základě výsledků hodnocení všemi operátory.  

Tab. 9 Symbolika kódu [1] 

Symbol Legenda Definice 

+ Přijato s celkovou shodou 
Všichni operátoři ve všech 

hodnoceních došli k závěru, že 
díl je shodný 

- Zamítnuto s celkovou shodou 
Všichni operátoři ve všech 

hodnoceních došli k závěru, že 
díl je neshodný 

x Neshoda 
Operátoři se neshodli na 

stejném výsledku 

 

 

 

4. Identifikace koncových a počátečních bodů jednotlivých oblastí 

 

Tuto identifikaci provedeme na základě kódových znaků, které jsme zjistili v předchozím 

bodě. Tyto kódové znaky nám v podstatě pomáhají určit místa předělu v hodnoceních 

operátorů, kdy následně počítáme následující hodnoty rozdílů: 

 

𝒅𝑼𝑺𝑳 = vzdálenost mezi posledním dílem přijatým všemi operátory v zóně III a prvním 

dílem zamítnutým všemi operátory v zóně I, 

𝒅𝑳𝑺𝑳 = vzdálenost mezi prvním dílem přijatým všemi operátory v zóně III a posledním 

dílem zamítnutým všemi operátory v zóně I. 

 

Tabulka, která je zobrazena na Obrázku 12, představuje způsob volby referenčních hodnot na 

hodnotách, které jsou převzaty z příkladu z metodiky MSA. Tabulka je s ohledem na úsporu 

místa rozdělena do dvou sloupců. 
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Obr. 12 Přiřazení kódových hodnot k seřazeným referenčním hodnotám (Macek, 2015) 
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5. Stanovení šířky „šedé“ oblasti 

 

Na základě předchozích kroků lze nyní jasně určit šířky „šedých“ oblastí, viz Obrázek 13. 

 

 

Obr. 13 Rozdělení dílů do jednotlivých oblastí (Macek, 2015) 

 

A to sice tak, že se počítá vzdálenost mezi posledním dílem přijatým všemi operátory a 

prvním dílem zamítnutým všemi operátory (pro každou specifikaci), která je obecně značena 

jako 𝑑𝑖 a v případě oboustranných tolerancí se počítá pomocí následujících vztahů: 

 

𝑑𝐿𝑆𝐿 = 𝑑𝐿𝑆𝐿𝑦 − 𝑑𝐿𝑆𝐿𝑥 

𝑑𝑈𝑆𝐿 = 𝑑𝑈𝑆𝐿𝑦 − 𝑑𝑈𝑆𝐿𝑥 

(22) 

(23) 

 

V případě jednostranné tolerance se využívá jenom jedna ze vzdáleností kolem zadané 

tolerance. Následně se počítá průměr z těchto vzdálenosti pomocí vztahu: 

 

𝑑 = 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 (𝑑𝑖) 
 

 

(24) 

V případě oboustranných mezí pak tedy platí: 

 

𝑑 =
𝑑𝐿𝑆𝐿 + 𝑑𝑈𝑆𝐿

2
 

 

 

(25) 
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6. Vyhodnocení GRR 

 

Pro výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření se využívá rovnice (26), 

ve které se vyskytuje výše vypočítaný průměr z hodnot vzdáleností mezi posledním dílem 

přijatým všemi operátory a prvním dílem zamítnutým všemi operátory (pro každou 

specifikaci) a rozdíl mezi zadanými tolerancemi. 

 

% GRR =
𝑑

𝑇𝑂𝐿
∙ 100 =

𝑑

𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿
∙ 100 

 

(26) 

Při vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření se vypočítaná 

hodnota %GRR porovnává s hodnotami v tabulce definující kritéria GRR, která je definována 

metodikou MSA následovně. 

 

Tab. 10 Kritéria GRR [1] 

GRR Rozhodnutí Komentář 

Pod 10% 
Obecně platí, že systém měření 

je přijatelný 

Doporučováno využít zejména v případě, 
že existuje snaha o třídění nebo 
klasifikování dílů, nebo požaduje-li se 
zpřísněná regulace procesu. 

10% až 30% 
Systém měření může být 
přijatelný jen pro některé 

aplikace 

Rozhodnutí by mělo vycházet například 
z důležitosti měření aplikace, nákladů 
vynaložených na měřící zařízení, 
z nákladů na přepracování nebo opravu. 
 
Mělo by být schváleno zákazníkem. 

Nad 30% 
Systém měření se považuje za 

nepřijatelný 

Veškeré úsilí se má vynaložit na zlepšení 
systému měření. 
 
Tento stav by měl být řešen použitím 
vhodné strategie měření; například 
použitím průměrného výsledku několika 
odečtů u stejné charakteristiky dílu 
s cílem redukovat výslednou variabilitu 
měření. 
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1.2.5.3 Analytická metoda 

 Poslední a v praxi nejvíce náročnou metodou na realizaci je analytická metoda. Princip 

této metody je založen na konstrukci tzv. křivky funkčnosti měřidla. Tato křivka se následně 

používá k posouzení velikosti opakovatelnosti a strannosti systému měření. Určení těchto 

dvou statistických vlastností systému měření je však podmíněno nutnou znalostí referenčních 

hodnot, čili volený atributivní znak kvality pro analýzu musí být měřitelný. Tudíž u této 

metody vzniká určité omezení pouze na vzorky, u nichž lze referenční hodnotu zjistit. Tuto 

analýzu lze používat u systému měření jak s jednou, tak se dvěma mezemi.  

 Obecný postup provádění této metody je založen na zjišťování referenčních hodnot 

pro několik zvolených dílů. Tyto díly se následně několikrát (m) vyhodnotí a stanoví se počet 

přijetí (a) u každého zaznamenaného dílu. Na základě těchto výsledků lze následně vyhodnotit 

opakovatelnost a strannost [1]. 

 

Postup provádění metody: 

1. Výběr vzorků  

Doporučuje se vybrat 8 vzorků, které pokrývají celé výrobní rozpětí, kdy maximální a 

minimální hodnoty by měly reprezentovat výrobní rozpětí procesu. Důležité je, aby byla 

známa referenční hodnota pro každý díl použitý v dalších krocích této analýzy. 

 

2. Provedení měření a záznam přijetí 

Každý díl musí být proměřen 20 krát a je zaznamenán počet přijetí (a) 

 

3. Ověření požadovaných kritérií 

Výsledky, kterých se dosáhne, musí splňovat tato kritéria: 

a) Nejmenší díl musí mít hodnotu  → 𝑎 = 0 

b) Největší díl musí mít hodnotu  → 𝑎 = 20 

c) Zbylých 6 dílů musí mít hodnoty  → 1 ≤ 𝑎 ≤ 19 
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4. Zajištění požadovaných kritérií v případě nesplnění podmínek 

V případě, že nejsou tato kritéria splněna, musí být měřidlem prověřeno více dílů se známými 

referenčními hodnotami (X), dokud nejsou splněny výše uvedené podmínky. Postupuje se 

podle následujícího postupu: 

a) Pokud v případě nejmenšího dílu → 𝑎 ≠ 0, odebírají se a hodnotí se stále menší a 

menší díly dokud není → 𝑎 = 0 

b) Pokud v případě největšího dílu → 𝑎 ≠ 20, odebírají se a hodnotí se stále větší a 

větší díly dokud není → 𝑎 = 20 

c) Jestliže pro 6 dílů není → 1 ≤ 𝑎 ≤ 19, lze ve zvolených bodech v celém rozpětí 

odebrat další díly. Tyto body se volí ve středových bodech výsledků měření dílů, 

které byly již ve studii proměřeny. 

 

5. Výpočet pravděpodobností přijetí pro každý díl 

Cílem tohoto bodu je vypočítat hodnoty 𝑝𝑎
′  pro každou hodnotu 𝑋𝑇 pomocí vzorce (27). 

  

𝑝𝑎
′ =

{
 
 
 

 
 
 
𝑎 + 0,5

𝑚
      𝑗𝑒 − 𝑙𝑖

𝑎

𝑚
≤ 0,5, 𝑎 ≠ 0 

𝑎 − 0,5

𝑚
    𝑗𝑒 − 𝑙𝑖

𝑎

𝑚
≥ 0,5, 𝑎 ≠ 20

0,5           𝑗𝑒 − 𝑙𝑖
𝑎

𝑚
= 0,5

 (27) 

Po dosazení do tohoto vzorce, kdy (a) je počet přijetí u každého zaznamenaného dílu a (m) je 

počet opakování hodnocení, dostáváme hodnoty pa
′  , které nám poslouží v následujícím kroku 

při konstrukci křivky výkonnosti měřidla. Výsledky pro různé hodnoty přijetí jsou 

zaznamenány v Tabulce 11. 
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Tab. 11 Vypočtené hodnoty pro různé hodnoty přijetí (Macek, 2015) 

a m a/m 𝐩𝐚
′  a m a/m 𝐩𝐚

′  

0 20 0 0,025 11 20 0,55 0,525 

1 20 0,05 0,075 12 20 0,6 0,575 

2 20 0,1 0,125 13 20 0,65 0,625 

3 20 0,15 0,175 14 20 0,7 0,675 

4 20 0,2 0,225 15 20 0,75 0,725 

5 20 0,25 0,275 16 20 0,8 0,775 

6 20 0,3 0,325 17 20 0,85 0,825 

7 20 0,35 0,375 18 20 0,9 0,875 

8 20 0,4 0,425 19 20 0,95 0,925 

9 20 0,45 0,475 20 20 1 0,975 

10 20 0,5 0,5 - - - - 

 

6. Vypracování křivky výkonnosti měřidla 

Na základě vypočítaných hodnot pravděpodobností přijetí 𝑝𝑎
′  pro každou hodnotu 𝑋𝑇 je 

možné vypracovat křivku výkonnosti měřidla (GPC). Příklad grafického zobrazení křivky 

výkonnosti měřidla lze vidět na Obrázku 14. Abychom však mohli dosáhnout přesnějších 

odhadů opakovatelnosti a strannosti, doporučuje se využít spíše pravděpodobnostního papíru. 

Vypočtené pravděpodobnosti se zakreslí na pravděpodobnostní papír a těmito body se 

následně proloží přímka, která má nejlepší přiléhavost. Příklad atributivní křivky výkonnosti 

měřidla na pravděpodobnostním papíru je uveden na Obrázku 15. 

 

Obr. 14 Křivka výkonnosti měřidla při metodě srovnáváním [1] 
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Obr. 15 Atributivní křivka výkonnosti měřidla zakreslená na pravděpodobnostním papíru [1] 
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7. Výpočet strannosti a opakovatelnosti 

Po sestavení atributivní křivky výkonnosti měřidla se provádí odečet hodnot pro výpočet 

strannosti a opakovatelnosti. Strannost se rovná rozdílu mezi dolní mezí a výsledku měření 

referenční hodnoty, který odpovídá 𝑝𝑎
′ = 0,5, čili vyjádřeno matematicky: 

 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑑𝑜𝑙𝑛í 𝑚𝑒𝑧 𝑑𝑎𝑛á 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐í − 𝑋𝑇 (𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑎
′ = 0,5) (28) 

Opakovatelnost se stanoví na základě zjištění rozdílů výsledků měření referenčních hodnot, 

které odpovídají 𝑝𝑎
′ = 0,995 a 𝑝𝑎

′ = 0,005, které jsou poděleny korekčním součinitelem 1,08, 

vyjádřeno matematicky: 

 
𝑂𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝑋𝑇(𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑎
′ = 0,995) − 𝑋𝑇(𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑎

′ = 0,005) 

1,08
 (29) 

 

 

8. Vyhodnocení strannosti pomocí testového kritéria 

Posledním krokem analytické metody je provedení výpočtu testovacího kritéria, aby se 

posoudilo, zda se strannost významně liší od nuly, kdy jsou testovány následující hypotézy: 

    𝑯𝟎:  𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 = 0 

    𝑯𝟏:  𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 ≠ 0 

 

Vzorec pro výpočet testovacího kritéria: 

𝑡 =
6,078 ∙ |𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡|

𝜎𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡
 

 

𝜎𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑂𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡

5,15
 

 

(30) 

 

 

(31) 

 

Je-li vypočtená hodnota testovacího kritéria větší než 𝑡0,025(19) = 2,093, což je kritická 

hodnota studentova rozdělení na hladině významnosti 0,025 s 19 stupni volnosti, potom se 

strannost významně liší od nuly a přijímáme alternativní hypotézu (𝐻1) na úkor nulové 

hypotézy (𝐻0). Strannost lze v tomto případě považovat za statisticky významnou. 
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1.3 Metodika VDA 5 

 Tato metodika je odvětvovým standardem německého automobilového průmyslu. 

Metodika je vytvářena německou pracovní skupinou pro automobilový průmysl (QMC - 

Qualitäts Management Center), jejíž naplní je vývoj systémů a metod pro rozvoj systému 

řízení kvality v automobilovém průmyslu [20]. Metodika VDA 5 nejdříve rozebírá 

problematiku stanovování a zohlednění rozšířené nejistoty měření a dále jsou do této 

metodiky také integrovány metody analýz (způsobilostí) systémů měření.  

 V praxi různé normy a směrnice obsahují požadavky na stanovení a zohlednění 

nejistoty měření. Firmy jsou proto konfrontovány při budování a certifikaci svého systému 

řízení kvality s mnoha požadavky a postupy, které metodika VDA 5 shrnuje a popisuje jak 

tyto požadavky splnit. Analýza systému měření dle metodiky VDA 5 je zaměřena na 

použitelnost měřidel, stanovení nejistot měření a na přihlédnutí k těmto nejistotám při 

rozhodování o shodě se specifikací [2].  

 Vyhodnocování nejistot měření na základě metodiky VDA 5 vychází ze zkušeností s 

vyhodnocováním nejistot měření ve zkušebních a kalibračních laboratořích, kde je toto 

vyhodnocování požadováno normou ČSN EN ISO/IEC 17025, která definuje všeobecné 

požadavky na způsobilost těchto laboratoří. Definice nejistoty měření a pokyny pro 

vyjadřování nejistot měření se nacházejí v příručce GUM – Guide of Expression of 

Uncertainty in Measurement [5]. 

1.3.1 VDA 5 a metody srovnáváním 

 Metodika VDA 5 obsahuje dvě metody pro analýzu systému měření v případě 

kontroly atributivních („neměřitelných“) znaků kvality. Nejprve je však vždy potřeba provést 

rozhodnutí o tom, zda známe či neznáme referenční hodnoty zkušebních vzorků. V případě, 

že jsou referenční hodnoty známy, je navržen dvoustupňový postup a používá se metoda 

detekce signálu. Tato metoda je rovněž součástí metodiky MSA a příklad, který je uveden 

v metodice VDA 5, je z metodiky MSA převzat. V případě pokud nejsou známy referenční 

hodnoty, vyhodnocuje se takzvaný Quasi - důkaz vhodnosti systému měření, který využívá 

test symetrie očekávaných četností dle Bowkera. Metodika MSA naopak tento test 

neobsahuje. Nicméně, VDA 5 uvádí také jiné metody, jako je metoda Kappa podle návodu 

MSA [10]. 
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 Metodika VDA 5 rovněž zohledňuje fakt, že pravděpodobnost určitého výsledku 

zkoušky je závislá na jednoznačnosti stavu posuzovaného znaku jakosti. Jedná se tedy o 

podmíněnou pravděpodobnost, kdy pravděpodobnost správného výsledku zkoušky je 

přibližně 100% pro ty hodnoty znaku jakosti, které leží mimo interval nejistoty kolem 

tolerančních mezí a přibližně 50% pro ty hodnoty znaku jakosti, které leží uvnitř intervalu 

nejistoty.  

 Základním předpokladem pro použití metod z metodiky VDA 5 je tedy fakt, zda 

mohou být zajištěny referenční hodnoty pro analýzu. Rozhodnutí o použití správné metody 

probíhá stejně tak, jako je uvedeno na Obrázku 16. 

 

 Obr. 16 Rozhodovací proces pro použití správného postupu (Macek, 2015) 

1.3.1.1 Quasi - důkaz bez znalosti referenčních hodnot 

 První popisovanou metodou srovnáváním v rámci VDA 5 je metoda nazývaná Quasi. 

Tato metoda pouze prověřuje na základě statistického testu (Bowkerův test), zda jsou 

významné rozdíly v hodnocení mezi různými operátory. Touto metodou tedy nemůžeme 

zohlednit, zda jednotlivá hodnocení operátorů vedly kde správnému rozhodnutí. Tento fakt 

rovněž podmiňuje neznalost referenčních hodnot u jednotlivých dílů.  

 Největší předností této metody je její jednoduchost, rychlost a snadná aplikovatelnost. 

Naopak velmi velkým nedostatkem, který výrazně brání širšímu využívání této metody, je 

absence porovnání hodnocení jednotlivých operátorů s referenčním hodnocením [6]. 
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Postup provádění analýzy pomocí metody Quasi: 

Jelikož jsou první čtyři body této metody totožné jako u Analýzy testů hypotéz z metodiky 

MSA, které byl věnován dostatečný rozbor již v podkapitolce 1.2.5.1 Analýza testů hypotéz, 

tyto body tedy nebudou opět detailně popisovány a rozpracovávány. 

 

1. Výběr jednoho atributivního znaku 

kvality pro analýzu 

 

2. Určení srovnávacího měřidla pro 

kontrolu nebo vytvoření srovnávacích 

etalonů 

 

3. Příprava zkušebních vzorků pro 

analýzu 

 

4. Označení zkušebních vzorků 

 

Přípravná fáze této metody je totožná 
jako u metody Analýzy testů hypotéz 
z metodiky MSA (viz kapitola 1.2.5.1) 

 

5. Výběr operátorů pro provedení analýzy systému měření a provedení opakovaných 

měření každého dílu každým operátorem 

Doporučuje se, aby byla analýza provedena dvěma nebo i více operátory. Ovšem v případě 

použití více operátorů musí být následně jednotlivě otestovány všechny možné dvojice 

operátorů. Výběr většího počtu operátorů stojí za zvážení, rovněž i z důvodu změny hladiny 

významnosti vlastního tvrzení vzhledem k vícenásobnému rozhodování. Po důkladném 

zvážení a výběru operátorů se provede 40 opakovaných měření každého dílu každým 

operátorem ve třech kolech hodnocení a tato data se zaznamenávají do obdobné tabulky, jako 

tomu bylo v Tabulce 2 na straně 15.  

 

6. Zařazení každého dílu do třídy 

Následně se zjištěné výsledky jednotlivých operátorů rozdělí do jednotlivých tříd, které jsou 

uvedeny v Tabulce 12. 

Tab. 12 Rozdělení výsledků kontroly [2] 

Třída Výsledek kontroly 

1 Všechna 3 opakovaná rozhodnutí dávají výsledek „dobrý“ tj. „ +++“ 

2 Mezi 3 opakovanými rozhodnutími není jednotný výsledek 

3 Všechna 3 opakovaná rozhodnutí dávají výsledek "špatný“ tj.  „ - - - “ 
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7. Zaznamenaní výsledků do tabulky četností 

Výsledky hodnocení mezi jednotlivými operátory se následně snažíme sumarizovat do 

tabulky četností. Tato tabulka je zpracována tak, aby sloužila jako podklad pro provedení 

testu na symetrii podle Bowkera.  

Tab. 13 Tabulka pro test symetrie [6] 

Četnost nij 

Operátor B 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 

Operátor A 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

n11 n12 n13 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

n21 n22 n23 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 
n31 n32 n33 

 

8. Určení hypotézy 

Na základě sumarizovaných výsledků z předchozí tabulky se následně vyhodnocuje test 

symetrie očekávaných četností podle Bowkera, kterým se zjišťuje, zda četnosti nij mají 

vyhovující symetrii kolem hlavní diagonály. Testujeme následující hypotézy: 

 

 H0: nij = nji tj. Oba operátoři mají srovnatelné výsledky 

 H1: nij ≠ nji tj. Oba operátoři mají rozdílné výsledky 

 

9. Výpočet testovacího kritéria 

Testovací kritérium se vypočte následovně: 

χ2 =∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑗𝑖)

2

𝑛𝑖𝑗 + 𝑛𝑗𝑖
𝑖>𝑗

 (32) 

 

Jinak vyjádřeno: 

χ2 =
(𝑛21 − 𝑛12)

2

(𝑛21 + 𝑛12)
+
(𝑛31 − 𝑛13)

2

(𝑛31 + 𝑛13)
+
(𝑛32 − 𝑛23)

2

(𝑛32 + 𝑛23)
 

 

(33) 
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10. Porovnání hodnoty testovacího kritéria s kritickou hodnotou 

Vypočtená hodnota testovacího kritéria se následně porovná s kritickou hodnotou na hladině 

významnosti 95%. Tato kritická hodnota Chí-kvadrát rozdělení se třemi stupni volnosti má 

hodnotu: 

 
 

𝜒1−𝛼 ; 3
2 = 7,815 (34) 

 

11. Vyhodnocení  

V případě, kdy testovací charakteristika χ2 má hodnotu vyšší než tato kritická hodnota, je H0 

s pravděpodobností omylu α ≤ 5% zamítnuta ve prospěch H1. Znamená to tedy, že výsledky 

obou operátorů mohou být pokládány za rozdílné. 

 

1.3.1.2 Metoda detekce signálu - Důkaz vhodnosti při znalosti referenčních hodnot 

 Druhou metodou analýzy systému měření, kterou VDA 5 zahrnuje, je Metoda detekce 

signálu. Jak je zmíněno v samotném názvu, pro tuto metodu je nutné povinně znát referenční 

hodnoty pro jednotlivé díly. Cílem metody je určit šířku intervalu nejistoty, ve kterém 

operátoři nedospějí k jednoznačnému rozhodnutí. 

 Tato metoda je do metodiky VDA 5 převzata ze 4. vydání metodiky MSA – Analýza 

Systému měření. Jelikož rozdíly, kterými se popisovaná metoda v obou metodikách liší, jsou 

pouze velmi malé, nemá smysl tuto metodu již znovu představovat.  

 Rozdíly, kterými se tato metoda v již zmíněných metodikách liší, jsou uvedeny 

v následující kapitole. 
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1.4 Srovnání metodik určených k analýzám systému měření 

 Pokud bychom se chtěli zaměřit na srovnání metodik MSA (4. vydání) a VDA 5, které 

byly rozebírány v předchozích bodech této práce, z obsahového a účelového hlediska má 

každá z metodik, jak už tomu často u podobných metodik bývá, řadu vlastních výhod i 

nevýhod. V praxi platí, že u jednotlivých dodavatelů automobilového průmyslu jsou obě 

metodiky různě preferovány a vyžadovány. Pojďme si tedy tyto přednosti a nedostatky obou 

metodik shrnout [5].  

1.4.1 Metodika MSA 

 Hlavním účelem metodiky MSA je poskytnout postupy pro posuzování kvality 

systému měření. Tato metodika je z obsahového hlediska velmi zdařilou a užitečnou 

příručkou, která poměrně dobře až na pár nedostatků popisuje řadu postupů pro provádění 

analýz systému měření. Tato metodika nabízí rovněž celou řadu teoretických východisek 

k jednotlivým částem analýz systému měření, což z ní vytváří velmi komplexní a v praxi 

používanou příručku. Na rozdíl od metodiky VDA 5 nabízí příručka MSA také řadu 

grafických nástrojů umožňujících komplexnější interpretaci dosažených výsledků a z mého 

pohledu působí na uživatele rozhodně vice přehlednějším a uspořádanějším dojmem než 

metodika konkurenční.  

1.4.1.1 MSA a kontrola srovnáváním 

 Studiím systémů měření metodou srovnáváním je v této metodice věnován celý jeden 

oddíl. První popisovanou metodou v rámci tohoto oddílu je Analýza testů hypotéz. Postup 

této metody je ilustrován na příkladu z praxe. V postupu se i přesto vyskytuje několik 

překážek a nedostatků, které zabraňují ať už to jedinci či týmu ke snadnému a pohotovému 

provádění této analýzy. První z překážek je absence pravidel pro výběr kontrolovaných 

vzorků. Další menší nedostatek vzniká při výpočtu ukazatele kappa, kde chybí vzorce pro 

výpočet počtu pozorovaných a očekávaných podílů v diagonálních buňkách. Dostatečným 

způsobem rovněž nejsou popsány faktory ovlivňující hodnotu ukazatele kappa, podle jehož 

hodnoty se posuzuje kvalita použitého systému měření [15]. Nejvíce zmatečně pak na 

uživatele působí fáze vyhodnocení této analýzy. Chybí zde také vzorce pro výpočet jak rizika 

zbytečného signálu, tak i rizika chybějícího signálu.  

 Druhou metodou popisovanou v rámci metodiky MSA je Teorie detekce signálu. Celý 

postup této metody je poměrně dostatečně dobře popsán, až na závěrečný výpočet hodnoty 

procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření – GRR, kde 



40 
 

chybí vzorec, podle kterého by se tato hodnota měla počítat. Rovněž zde není uveden odkaz 

na kritéria pro posuzování hodnoty %GRR.  

 Poslední metodou je Analytická metoda. Tato metoda je náročná jak časově, tak i 

z důvodů přesných kritérií na výběr vzorků, které musí pokud možno rovnoměrně pokrývat 

interval nejistoty (oblast nerozhodnosti). Postup pro užití této metody v praxi je však velmi 

dobře popsán a neobsahuje překážky, které by měly bránit uživateli v provádění analýzy. 

1.4.2 Metodika VDA 5 

 Analýza systému měření dle metodiky VDA 5 je zaměřena na použitelnost měřidel, 

stanovení nejistot měření a na přihlédnutí k těmto nejistotám při rozhodování o shodě se 

specifikací. Narovinu však lze říci, že metodika VDA 5 je spíše orientovaná na 

vyhodnocování nejistoty měření než na samotné provádění analýzy systému měření. Zde 

můžeme už hovořit o jakémsi primárním nedostatku této metodiky oproti metodice 

konkurenční. A to zejména z toho důvodu, protože analýza systému měření je ve srovnání 

s vyhodnocováním nejistoty měření, více komplexnějším přístupem. Analýza systému měření 

se totiž zabývá celým systémem měření, kdežto nejistota měření se soustřeďuje na výstup 

z procesu, tj. výsledek měření. Další nevýhodou metodiky VDA 5 je její omezený rozsah, co 

se týče typu měřených veličin. Pomocí této metodiky lze vyhodnocovat nejistoty měření 

pouze u geometrických veličin [5]. 

1.4.2.1 VDA 5 a kontrola srovnáváním 

 Co se týče analýzy systému měření pro kontrolu srovnáváním, tj. kontrola 

atributivních znaků jakosti, je této problematice věnovaná pouze velmi krátká část této 

metodiky. Obecně platí, že metody popisované v této metodice nejsou nijak detailně 

rozpracovány. Chybí zde rovněž, tak jako tomu bylo i v metodice MSA, přesné popisy 

postupů a požadavků na  provádění analýz systému měření oběma popisovanými metodami. 

 První z popisovaných metod je Quasi – důkaz bez znalosti referenčních hodnot. Tato 

metoda nabízí poměrně rychlou a jednoduchou variantu posouzení výsledků hodnocení mezi 

dvěma operátory. Avšak velkou nevýhodou je absence porovnání hodnocení jednotlivých 

operátorů s referenčním hodnocením. Tento nedostatek významně ovlivňuje rozšíření 

používání této metody v praxi.  
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 Druhou popisovanou metodou je Metoda detekce signálu, která víceméně odkazuje na 

metodu Teorie detekce signálu z metodiky MSA, kde je její postup popsán o něco vice 

podrobněji. Metodika VDA 5 shrnuje postup této metody pouze do několika kroků, kde 

hlavním rozdílem je užití jiných symbolů pro označení šířky „šedé“ oblasti (oblasti nejistot) a 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (ukazatele vhodnosti). 

V předchozím, tj. prvním vydání metodiky VDA 5, byla součástí této kapitoly ještě 

jedna metoda, kdy dva operátoři měřili vždy 20 dílu. Avšak tato metoda nebyla do nového 

vydání metodiky již převzata.  
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Cílem experimentální části této diplomové práce by měla být názorná aplikace metod 

srovnáváním na reálná data, která byla získaná ve spolupráci se společností z oblasti 

automobilového průmyslu. U všech popisovaných metod jsou uvedeny dílčí závěry a 

vyhodnocení, které jsou na úplný závěr shrnuty do jednoho komplexního celku, ze kterého 

jsou vyvozeny určité návrhy na možné zlepšení.  

 V rámci experimentální části byla rovněž vytvořena počítačová podpora v Microsoft 

Excel, která by měla v budoucnu sloužit k rychlému výpočtu a vyhodnocení analýzy systému 

měření metodou srovnáváním. Vytvořený list z programu Microsoft Excel je zobrazen 

v Příloze 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1 Profil společnosti 

 Pro názornou ukázku používání těchto analýz v praxi byla využita data, která byla 

získána ve spolupráci se společností Indet Safet Systems a.s. ve Vsetíně. Tato firma se zabývá 

výrobou pyrotechnických inicíátorů a generátorů plynů pro moduly pasivní ochrany 

v automobilech. Mezi hlavní výrobky této společnosti patří předpínače bezpečnostních pásů a 

inflátory airbagů. Tato společnost navazuje na tradici výroby průmyslové pyrotechniky ve 

Vsetíně a rozvíjí technologie vyvinuté mateřskou firmou Nippon Kayaku z Japonska [12]. 

Sortiment výrobků této společnosti je velmi široký, pro ilustraci jsou na Obrázku 17 

zobrazeny hlavní výrobky této společnosti. 

 

 

Obr. 17 Výrobky společnosti Indet Safety Systems [12] 

 

2.2 Studie systému měření 

 V této společnosti je hned na několika místech prováděna 100% vizuální kontrola, kde 

se kontrolují jednotlivé znaky kvality u celé řady různých výrobků či součástek. Výrobek, 

který byl zvolen pro analýzu systému měření, se nazývá MGG 066/1 a je zobrazen na 

Obrázku 18. 
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Obr. 18 Výrobek MGG 066/1 (Macek, 2015) 

  

Tento výrobek je složen hned z několika dílčích komponent, avšak základ tvoří dva základní 

prvky (viz Obrázek 19). Prvním prvkem je tzv. holder, což je hliníkový díl, který zajišťuje 

stabilitu a polohu druhého prvku, tj. iniciátoru. Iniciátor je, dalo by se říct srdcem celé 

vyrobené součásti a na jeho správné pozici a stabilitě je závislá správná funkce výrobku 

MGG. 

 

 

Obr. 19 Základní části výrobku MGG 066/1 (Macek, 2015) 
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Na tomto výrobku se vyskytuje hned několik znaků kvality, které jsou při vizuální kontrole 

kontrolovány. Operátor provádějící vizuální kontrolu má za úkol na výrobku kontrolovat 

těchto osm základních charakteristik: 

 otlačení a vyboulení výrobku 

 správnost sestavení výrobku 

 ostřiny a poškození (ostřiny nejen na holderu) 

 praskliny po druhém lemování 

 správný dotyk zkratovacích lamel SC  

 vytlačení těsnění 

 umístění, čitelnosti a správnost laser značení 

 správná orientace MGG v paletě 

Zda je či není výrobek ve shodě s požadavky, posuzuje pracovník podle vizuálních 

etalonů, které mu jsou při vizuální kontrole k dispozici. Obrázky z těchto vizuálních etalonů 

jsou zobrazeny níže. 

 

Obr. 20 Vytlačený sealant po obvodu druhého krimpu a povolené otlaky 

Na Obrázku 20 vlevo, lze vidět typickou netěsnost mezi dvěma částmi vyrobené 

součásti, při které dochází k vytlačení těsnícího tmelu (sealantu). Tento výrobní nedostatek je 

však zákazníkem tolerován, stejně jako přípustné otlaky, které můžeme vidět na témže 

obrázku vpravo. Platí tedy, že pokud se tyto charakteristiky na výrobku vyskytují, může 

pracovník provádějící vizuální kontrolu označit tento výrobek za vyhovující. 
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Dále se na výrobcích rovněž vyskytují charakteristiky, které již nejsou zákazníkem 

tolerovány a při jejich shledání by měl být ihned výrobek nesoucí tyto charakteristiky 

identifikován jako nevyhovující. Příklady těchto charakteristik jsou zobrazeny na 

následujících obrázcích. 

 

 Obr. 21 Ostřiny a praskliny a po celém obvodu holderu po druhém krimpování 

 

 Prvními z nepovolených nedostatků, které se vyskytují během sériové výroby dílů 

MGG, jsou ostřiny, které vznikají nejčastěji po vnitřním obvodu holderu. Příčina vzniku 

těchto ostřin je dána jednak nedokonalým seřízením při obrábění a druhou příčinou je také 

dodání výrobků s tímto nedostatkem přímo od dodavatele.  

 Dalším, avšak méně častým nedostatkem jsou praskliny vyskytující se po vnějším 

obvodu holderu. Tato charakteristika se objevuje při operaci, která se nazývá druhé 

krimpování. Příčinu vzniku prasklin lze hledat za zhoršenými vlastnostmi materiálu, kdy 

z důvodu větší křehkosti materiálu dochází k většímu výskytu těchto vad. 
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o  

Obr. 22 Další nevyhovující charakteristiky na součásti MGG 

 

 Mezi další vady rovněž patří špatné označení sériového čísla výrobku laserem, na 

Obrázku 22 je tato vada označena písmenem A. Vznik této vady je ovlivněn jednak 

zanesením krimpovacích míst při výrobě a rovněž se prokázalo, že danou vadu můžou zavinit 

přímo neshodné výrobky od dodavatele.  

 Vada označená písmenem B se nazývá deformace zkratovacích kontaktů SC. Je 

způsobena tím, že před samotnou operací je špatně založen vstupní díl nebo zkratovací člen, 

či opět došlo k špatnému seřízení. 

  Jednou z posledních vad vyskytujících se u tohoto výrobku jsou deformované piny 

uvnitř konektoru na Obrázku 22 označené písmenem C. 
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Obr. 23 Poloha drážky na těle součásti MGG vůči drážce v holderu 

 

 Posledním znakem kvality a rovněž znakem, který byl vybrán k další analýze, je 

poloha drážky na těle součástky vůči drážce v holderu. Důvodem výběru tohoto znaku je 

jednak poměrně lehká vyrobitelnost a příprava sady výrobku s tímto znakem pro analýzu. A 

rovněž bylo vycházeno z faktu, že tento znak kvality je měřitelný. Avšak měřitelnost je 

podmíněna zejména časovou náročností a rovněž složitostí samotného měření. To, že je 

zajištěna měřitelnost tohoto znaku, je nesporná výhoda k tomu, že mohou být jasně určeny 

referenční hodnoty, které jsou podmínkou pro několik metod analýz systému měření metodou 

srovnáváním, které budou popisovány v dalších krocích praktické části této práce. 
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2.2.1 Analýza systému měření dle metodiky MSA 
 

Cílem této kapitoly bude praktická ukázka využití jednotlivých popisovaných metod, které 

jsou definovány v rámci metodiky MSA, na reálných datech získaných ze společnosti. 

Z důvodů absence znalosti některých informací, nebude na těchto datech ilustrována pouze 

Analytická metoda. 

2.2.1.1 Analýza testů hypotéz 

První popisovanou metodou bude Analýza testů hypotéz. Při analýze se bude vycházet 

z postupu, který byl vytvořen v rámci teoretické části této práce. 

Postup provádění analýzy pomocí této metody: 

1. Výběr atributivního znaku kvality pro analýzu 

Jak bylo zmíněno již výše, zvoleným znakem pro tuto analýzu bude: 

poloha drážky na těle součástky (A) vůči drážce v holderu (B) 

 

Obr. 24 Zvolený znak kvality (Macek, 2015) 
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2. Určení srovnávací měřidla pro kontrolu nebo vytvoření srovnávacích etalonů 

 Pro kontrolu zvoleného znaku kvality není užíváno žádného srovnávacího měřidla. Při 

kontrole se bere v úvahu povolená tolerance odchylky, která je definována v konstrukčním 

výkrese součásti a její povolená velikost je ± 5,5°. Tato odchylka je dána polohou osy pinů 

(v Obr. 25 označená jako 1) vůči ose celkové sestavené součásti (v Obr. 25 označená jako 2), 

kdy polohu této osy určuje v podstatě drážka na těle sestavené součásti.   

 

 

Obr. 25 Výřez z konstrukčního výkresu součásti 

 

 

3. Příprava zkušebních vzorků pro analýzu 

 Jelikož k dispozici nebyl dostatečný počet dílů, které by mohly být použity pro další 

analýzu, byla za tímto účelem vyrobena zcela nová sada dílů, přímo podle specifikovaných 

požadavků, které jsou dány metodikou MSA. Sadu vyrobených dílů pro následující analýzu 

lze vidět na Obrázku 26. 
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Obr. 26 Vyrobená sada dílů pro provedení analýzy (Macek, 2015) 

 

 Díly byly vyrobeny tak, aby sledovaný znak kvality pokryl celé výrobní rozpětí 

součásti, to znamená, že jsou zde zastoupeny díly jak z oblasti zamítnutí, tak z oblasti přijetí a 

rovněž také díly ze „šedé“ nebo také jinak, z oblasti nerozhodnosti. Procentuální zastoupení 

jednotlivých dílů z oblastí je stejné, jako tomu bylo na Obrázku 9 v první části této práce (viz 

strana 14).  

 

 Platí tedy, že pokud tedy budeme vyrábět sadu o 50 kusech dílů, pak v oblasti 

neshodných dílů by mělo být cca 12 kusů. V oblasti shodných dílů, označeno jako oblast III. 

by mělo být cca 13 kusů dílů a v oblasti kolem horní a dolní tolerance by se mělo nacházet 

zbylých 25 kusů dílů. Tento fakt, byl předán do výroby, kde byla následně vyrobena sada 

těchto kusů pro provedení analýzy. 

 

4. Označení zkušebních vzorků, určení referenční hodnoty a referenčního hodnocení 

pro jednotlivé díly 

Cílem tohoto bodu je příprava zkušebních vzorků, které budou překládány jednotlivým 

operátorům ke kontrole. Příprava zkušebních vzorků zahrnuje tyto kroky: 

 

a) Označení zkušebních vzorků 

Označení jednotlivých vzorků nám umožní jednoznačnou identifikaci dílu. Touto identifikací 

nejenom vznikne možnost rozlišit konkrétní díl i při náhodném zamíchání kontrolovaného 

pořadí dílů, ale také zabraňuje operátorovi při opakované kontrole, aby nebyl schopen 

identifikovat konkrétní díl s předchozího kola kontrolování. Z tohoto důvodu byly jednotlivé 

díly sady opatřeny štítkem s kódovým znakem, který nahrazuje číslo vzorku, viz Obrázek 27. 

Tento kódový znak charakterizuje číslo pozice jednotlivých dílů v sadě, ve které byly díly 



51 
 

předloženy ke kontrole. Kupříkladu díl s číslem 22 byl označen kódovým znakem ZV-02C, 

tak jako je tomu na Obrázku 28. Označené díly identifikačními štítky pak lze vidět na 

Obrázku 29. 

 

Způsob značení:  

 

ZV-XXY 
 

Obr. 27 Štítek s číslem vzorku (kde 𝐗𝐗 - pořadí vzorku v řadě, 𝒀 – pořadí řady)  

(Macek, 2015) 

 

 

 

Obr. 28 Uložení dílů v kazetě (Macek, 2015) 
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Obr. 29 Opatření zkušebních vzorků identifikačními štítky (Macek, 2015) 

 

b) Určení referenčních hodnot 

Referenční hodnoty byly určeny na základě výsledků měření pro jednotlivé vzorky, které byly 

získány na měřidle Vertex 110. 

 

Obr. 30 Vertex 110 v metrologické laboratoři (Macek, 2015) 
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c) Referenční hodnocení 

Referenční hodnocení bylo zjištěno na základě naměřených výsledků z předchozího bodu, 

kdy se získané hodnoty porovnaly s povolenými tolerančními odchylkami pro daný znak 

kvality. 

Tab. 14 Referenční hodnocení, hodnoty a označení pro jednotlivé díly (Macek, 2015) 

 

5. Výběr operátorů pro provedení analýzy systému měření 

 Pro provedení analýzy byly vybrány 3 operátorky provádějící vizuální kontrolu MGG 

výrobků. Operátorky A a B podle podaných informací měly s prováděním této kontroly 

poměrně bohaté zkušenosti. Operátorka C prováděla vizuální kontrolu na tomto pracovišti 

v minulosti pouze přechodně. 

 

Číslo 
dílu 

Označení 
dílu 

Referenční 
hodnota 

Referenční 
hodnocení 

Číslo 
dílu 

Označení 
dílu 

Referenční 
hodnota 

Referenční 
hodnocení 

1. ZV-01A 7,415 0 26. ZV-06C -1,94 1 

2. ZV-02A 8,866 0 27. ZV-07C -4,219 1 

3. ZV-03A 3,037 1 28. ZV-08C 0,765 1 

4. ZV-04A -4,924 1 29. ZV-09C 5,852 0 

5. ZV-05A 6,242 0 30. ZV-10C -0,331 1 

6. ZV-06A 6,735 0 31. ZV-01D -1,492 1 

7. ZV-07A 5,889 0 32. ZV-02D 1,297 1 

8. ZV-08A 8,88 0 33. ZV-03D 1,005 1 

9. ZV-09A 10,066 0 34. ZV-04D 3,822 1 

10. ZV-10A 7,338 0 35. ZV-05D 2,354 1 

11. ZV-01B 12,787 0 36. ZV-06D 1,025 1 

12. ZV-02B 7,155 0 37. ZV-07D -0,689 1 

13. ZV-03B 6,057 0 38. ZV-08D 3,938 1 

14. ZV-04B 8,261 0 39. ZV-09D 2,139 1 

15. ZV-05B -1,938 1 40. ZV-10D 6,807 0 

16. ZV-06B -3,126 1 41. ZV-01E 4,232 1 

17. ZV-07B -3,113 1 42. ZV-02E 6,73 0 

18. ZV-08B -5,613 0 43. ZV-03E 3,86 1 

19. ZV-09B -7,482 0 44. ZV-04E -7,983 0 

20. ZV-10B -5,595 0 45. ZV-05E -9,945 0 

21. ZV-01C -2,749 1 46. ZV-06E -7,323 0 

22. ZV-02C -5,123 1 47. ZV-07E 7,098 0 

23. ZV-03C -4,286 1 48. ZV-08E 4,906 1 

24. ZV-04C -1,569 1 49. ZV-09E -12,028 0 

25. ZV-05C -3,581 1 50. ZV-10E -6,222 0 
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6. Postupné předkládání dílů v různém pořadí vybraným operátorům a zapisovaní 

jejich hodnocení do tabulky pro záznam dat 

 

 Předem připravené díly, které byly řádně označeny a byly u nich předem zjištěny jak 

referenční hodnoty, tak určena referenční hodnocení, byly následně postupně předkládány 

jednotlivým operátorkám v náhodném pořadí po 10 kusech. Výsledky jejich rozhodnutí o 

shodě, respektive o neshodě byly zaznamenávány do předem připravené tabulky pro sběr a 

záznam dat, viz Tabulka 15. 

 

 Před druhým a třetím kolem hodnocení byly díly vždy náhodně zamíchány, a to tak 

aby operátorky nebyly schopny identifikovat hodnocení u jednotlivých dílů, které byly již 

kontrolovány. 

 

 

Obr. 31 Operátorka provádějící vizuální kontrolu MGG výrobků (Macek, 2015) 
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Tab. 15 Soubor dat pro další analýzu 

 Operátor A Operátor B Operátor C 

Díl A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3 Reference Ref. hodnota 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7,415 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,866 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,037 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 -4,924 
5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6,242 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,735 
7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 5,889 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,88 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,066 

10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7,338 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,787 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,155 
13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6,057 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,261 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1,938 
16 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 -3,126 
17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 -3,113 
18 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 -5,613 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,482 
20 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 -5,595 
21 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 -2,749 
22 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 -5,123 
23 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 -4,286 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1,569 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3,581 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1,94 
27 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 -4,219 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,765 
29 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 5,852 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0,331 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1,492 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,297 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,005 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,822 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,354 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,025 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0,689 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,938 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,139 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,807 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,232 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,73 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,86 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,983 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,945 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,323 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,098 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,906 
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,028 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,222 
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7. Sumarizace získaných dat pomocí křížových tabulek (mezi operátory) 

 Předmětem následujícího kroku, je sumarizovat získaná data od operátorů s využitím 

křížových tabulek. Křížové tabulky musí být sestrojeny pro každou dvojici operátorů, tak jak 

napovídají následující tabulky. 

Tab. 16 Křížová tabulka mezi operátorem A a operátorem B 

Operátor A 

vs. Operátor B 

B Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

A 0 

(NOK) 

Výsledek 58 11 69 

Očekávaný výsledek 31,7 37,3 69,0 

1 

(OK) 

Výsledek 11 70 81 

Očekávaný výsledek 37,3 43,7 81,0 

Celkem Výsledek 69 81 150 

Očekávaný výsledek 69,0 81,0 150,0 

 

Tab. 17 Křížová tabulka mezi operátorem B a operátorem C 

Operátor B 

vs. Operátor C 

C Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

B 0 

(NOK) 

Výsledek 52 17 69 

Očekávaný výsledek 25,3 43,7 69,0 

1 

(OK) 

Výsledek 3 78 81 

Očekávaný výsledek 29,7 51,3 81,0 

Celkem Výsledek 55 95 150 

Očekávaný výsledek 55,0 95,0 150,0 
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Tab. 18 Křížová tabulka mezi operátorem A a operátorem C 

Operátor A 

vs. Operátor C 

C Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

A 0 

(NOK) 

Výsledek 50 19 69 

Očekávaný výsledek 25,3 43,7 69,0 

1 

(OK) 

Výsledek 5 76 81 

Očekávaný výsledek 29,7 51,3 81,0 

Celkem Výsledek 55 95 150 

Očekávaný výsledek 55,0 95,0 150,0 

 

 

8. Výpočet ukazatele kappa 

 Pro ukázku bude proveden pouze výpočet ukazatele kappa, pro první křížovou tabulku 

mezi operátorem A a operátorem B. Pro tento výpočet jsou tedy brány hodnoty z Tabulky 16. 

Ostatní výsledky ukazatelů kappa pro zbývající křížové tabulky jsou zobrazeny v Tabulce 19.  

 

Postup výpočtu: 

a) Výpočet součtu pozorovaných podílů v diagonálních buňkách 

 

𝑝𝑜 =
(𝑋00 + 𝑋11)

𝑁
=
(58 + 70)

150
= 0,8533̅̅̅̅  

 

b) Výpočet součtu očekávaných podílů v diagonálních buňkách 

 

𝑝𝑒 =
(𝑥00 + 𝑥11)

𝑁
=
(31,7 + 43,7)

150
= 0,5026̅ 

 

c) Výpočet ukazatele kappa 

 

𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎 =
𝑝𝑜 − 𝑝𝑒
1 − 𝑝𝑒

=
0,853 − 0,5027

1 − 0,5027
= 0,70 
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Tab. 19 Souhrnné zobrazení výsledků ukazatelů kappa 

 

 

 

 

Tab. 20 Posouzení míry shody dle ukazatele Kappa [19] 

Kappa Shoda 

< 0 Špatná 

0,01 – 0,20 Nepatrná 

0,21 – 0,40 Přiměřená 

0,41 – 0,60 Mírná 

0,61 – 0,80 Podstatná 

0,81 – 0,99 Velmi dobrá 

 

Vyhodnocení:  Z výsledků, které nám poskytly výpočty ukazatele míry shody mezi 

 operátory, můžeme konstatovat, že shoda mezi všemi operátory je 

 podstatná. Jelikož se výsledky liší pouze řádově v setinách, lze 

 konstatovat, že se operátoři při svých hodnoceních shodují a jejich 

 rozhodnutí jsou velmi podobná. 

9. Sumarizace získaných dat pomocí křížových tabulek (mezi jednotlivými operátory a 

referenčním hodnocením) 

Tab. 21 Křížová tabulka mezi hodnocením operátora A a referenčním hodnocením 

Operátor A 

vs. Referenční hodnocení 

REF Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

A 0 

(NOK) 

Výsledek 60 9 69 

Očekávaný výsledek 33,1 35,9 69,0 

1 

(OK) 

Výsledek 12 69 81 

Očekávaný výsledek 38,9 42,1 81,0 

Celkem Výsledek 72 78 150 

Očekávaný výsledek 72,0 78,0 150,0 

  

Kappa A B C 

A - 0,70 0,67 

B 0,70 - 0,73 

C 0,67 0,73 - 



59 
 

Tab. 22 Křížová tabulka mezi hodnocením operátora B a referenčním hodnocením 

Operátor B 

vs. Referenční hodnocení 

REF Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

B 0 

(NOK) 

Výsledek 60 9 69 

Očekávaný výsledek 33,1 35,9 69,0 

1 

(OK) 

Výsledek 12 69 81 

Očekávaný výsledek 38,9 42,1 81,0 

Celkem Výsledek 72 78 150 

Očekávaný výsledek 72,0 78,0 150,0 

 

Tab. 23 Křížová tabulka mezi hodnocením operátora C a referenčními hodnotami 

Operátor C 

vs. Referenční hodnocení 

REF Celkem 

0 

(NOK) 

1 

(OK) 

C 0 

(NOK) 

Výsledek 55 0 55 

Očekávaný výsledek 26,4 28,6 55,0 

1 

(OK) 

Výsledek 17 78 95 

Očekávaný výsledek 45,6 49,4 95,0 

Celkem Výsledek 72 78 150 

Očekávaný výsledek 72,0 78,0 150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

10. Porovnání operátorů s referenčním hodnocením dle ukazatele kappa 

 Pro ukázku výpočtu byl zvolen výpočet ukazatele kappa pro operátora A a referenční 

hodnocení, ostatní výsledky jsou zaznamenány v Tabulce 24. Pro výpočet se tedy využívá 

hodnot, které jsou zobrazeny v Tabulce 21. 

 

Postup výpočtu: 

a) Výpočet součtu pozorovaných podílů v diagonálních buňkách 

 

𝑝𝑜 =
(𝑋00 + 𝑋11)

𝑁
=
(60 + 69)

150
= 0,853 

 

b) Výpočet součtu očekávaných podílů v diagonálních buňkách 

 

𝑝𝑒 =
(𝑥00 + 𝑥11)

𝑁
=
(33,1 + 42,1)

150
= 0,503 

 

 

c) Výpočet ukazatele kappa 

 

𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎 =
𝑝𝑜 − 𝑝𝑒
1 − 𝑝𝑒

=
0,853 − 0,503

1 − 0,503
= 0,72 

 

Tab. 24 Míra shody operátorů s referenčním hodnocením 

 

 

 

 

Vyhodnocení: Výsledky ukazatele kappa při srovnávání operátorů s referenční 

 hodnotou ukázaly, že i v tomto případě můžeme hovořit o podstatné shodě 

 v hodnocení operátorů. Operátoři A a B vykazují naprosto stejný stupeň 

 shody s referenčním hodnocením. Operátor C se s referenčním hodnocením 

 shoduje o něco lépe. 

 

 

 

 

 

 

 
A B C 

Kappa 0,72 0,72 0,77 
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11. Vyhodnocení výkonnosti systému měření 

Předtím, než budeme schopni určit výkonnost systému měření, je potřeba zjistit 3 základní 

charakteristiky, podle kterých se tato výkonnost vyhodnocuje, a to sice: 

a) Efektivnost systému měření 

Tab. 25 Efektivnost systému měření (Macek, 2015) 

Efektivnost systému měření 

Vzorec: 

𝑈 =
𝐴

𝐵
∗ 100 

Účinnost shody operátora vůči sobě 

Operátor Dosazení do vzorce Výsledek 

Operátor A 𝑈 =
37

50
∙ 100 𝟕𝟒 % 

Operátor B 𝑈 =
41

50
∙ 100 𝟖𝟐 % 

Operátor C 𝑈 =
49

50
∙ 100 𝟗𝟖 % 

Účinnost shody operátora 

Operátor Operátor Výsledek 

Operátor A 𝑈 =
36

50
∙ 100 𝟕𝟐 % 

Operátor B 𝑈 =
38

50
∙ 100 𝟕𝟔 % 

Operátor C 𝑈 =
44

50
∙ 100 𝟖𝟖 % 

Účinnost shody operátorů mezi sebou 

 

𝑈 =
35

50
∙ 100 = 𝟕𝟎 % 

Účinnost shody operátorů vůči referenční hodnotě 

𝑈 =
35

50
∙ 100 = 𝟕𝟎% 
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b) Vyhodnocení rizika chybějícího signálu 

Chybějící signál v podstatě představuje situaci, kdy operátor označí díl za shodný, i když je 

díl v rámci sledovaného znaku kvality neshodný. 

Tab. 26 Výpočet hodnot rizika chybějícího signálu (Macek, 2015) 

Riziko chybějícího signálu 

Vzorec: 

RCHS =
𝑋10
𝑋.0

∙ 100 

Operátor Dosazení do vzorce Výsledek 

Operátor A RCHS =
12

72
∙ 100 𝟏𝟔, 𝟔𝟕 % 

Operátor B RCHS =
12

72
∙ 100 𝟏𝟔, 𝟔𝟕% 

Operátor C RCHS =
17

72
∙ 100 𝟐𝟑, 𝟔𝟏 % 

 

 

c) Vyhodnocení rizika zbytečného signálu 

Zbytečný signál v podstatě představuje situaci, kdy operátor označí díl za neshodný, i když je 

díl v rámci sledovaného znaku kvality shodný. 

Tab. 27 Výpočet hodnot rizika zbytečného signálu (Macek, 2015) 

Riziko zbytečného signálu 

Vzorec: 

RZS =  
𝑋01
𝑋 .1

∙ 100 

Operátor Dosazení do vzorce Výsledek 

Operátor A RZS =  
9

78
∙ 100 𝟏𝟏, 𝟓 % 

Operátor B RZS =  
9

78
∙ 100 𝟏𝟏, 𝟓 % 

Operátor C RZS =  
0

78
∙ 100 𝟎 % 
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12. Vyhodnocení analýzy 

Tab. 28 Vyhodnocení výkonnosti systému měření 

Operátor Efektivnost 
Riziko chybějícího 

signálu 
Riziko zbytečného 

signálu 

A 74 % 16,67 % 11,5 % 

B 82 % 16,67 % 11,5 % 

C 98 % 23,61 % 0,0 % 

 

 Pokud se podíváme na výsledky, kterých bylo dosaženo v rámci předchozího bodu, viz 

Tabulka 28, můžeme konstatovat, že systém měření vykazuje rozdílné úrovně výkonnosti jak 

z hlediska efektivnosti, tak i z hlediska hodnot rizik chybějících a zbytečných signálů. Pokud 

srovnáme dosažené výsledky s požadovanými hodnotami zobrazenými v Tabulce 29, můžeme 

konstatovat, že současný systém měření není přijatelný! 

Tab. 29 Kritéria efektivnosti [1] 

Rozhodnutí 

Systém měření 
Efektivnost 

Hodnota 

chybějícího 

signálu 

Hodnota 

zbytečného 

signálu 

Přijatelné pro operátora ≥ 90 % ≤ 2 % ≤ 5 % 

Marginálně přijatelné pro 

operátora, může vyžadovat 

zlepšení 

≥ 80 % ≤ 5 % ≤ 10 % 

Nepřijatelné pro operátora, 

vyžaduje zlepšení 
˂ 80 % > 5 % > 10 % 

 

 Pokud se nejprve podíváme na srovnání operátorů z hlediska jejich výkonnosti, u 

prvního operátora se efektivnost pohybuje pod hranicí 80%, co se týče hodnot rizik 

zbytečného a chybějícího signálu, obě hodnoty překročily povolené mezní hodnoty. To 

znamená, že operátor má problémy nejen s rozlišováním dílů, ale také se nedostatečně málo 

shodují jeho hodnocení, jednak mezi sebou, ale také i ve srovnání referenčním hodnocením. 
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 U druhého operátora se efektivnost pohybuje nad již přijatelnou hranicí 80%, mohli 

bychom tedy mluvit o marginální přijatelnosti operátora, avšak u tohoto operátora se shoda 

hodnocení operátora s referenčními hodnoceními dostala pod přijatelnou úroveň 80%. 

Nevyhovující jsou také rizika zbytečného a chybějícího signálu, která dosáhla vysokých 

hodnot. Shoda hodnocení operátora s referenčním hodnocením je taktéž nedostatečná.  

 

 U operátora C se dostala efektivnost nad přijatelnou hranici 90%, problémem však 

zůstává poměrně vysoká hodnota rizika chybějícího signálu, která dosáhla hodnoty kolem 

24%. To znamená, že operátor označoval příliš mnoho dílů za shodné, i když přitom ve 

skutečnosti byly díly neshodné. 

 

2.2.1.2 Model detekce signálu 

 Další metodou z metodiky MSA je metoda detekce signálu. Cílem této metody je určit 

šířku pásma nerozhodnosti a na základě šířky tohoto pásma následně stanovit velikost 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pozorovaného systému měření, pomocí které se 

rozhodne o přijatelnosti systému měření. Postup provádění této metody odpovídá postupu, 

který byl navržen rámci teoretické části této práce. 

Postup provádění této metody: 

1. Stanovení tolerance se specifikací pro daný znak 

U sledovaného znaku kvality jsou tolerance dané konstrukčním výkresem součásti MGG 

066/1. Výřez z tohoto výkresu lze vidět na Obrázku 25. Toleranční meze jsou pro sledovaný 

znak kvality definovány následovně: 

USL = +5,5° 

LSL = −5,5° 

 

2. Sestavení základní tabulky pro výpočet 

Cílem tohoto kroku je vytvořit základní tabulku (viz Tabulka 30), ve které jsou seřazeny 

všechny sloupce podle sloupce prvního, tj. referenční hodnota. Důležité je, aby byly hodnoty 

seřazeny sestupně od největší po nejmenší. 
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Tab. 30 Základní tabulka pro určení kódových znaků (Macek, 2015) 
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3. Identifikace kódových znaků 

Z výše uvedené tabulky se na základě hodnocení jednotlivými operátory stanoví zastupující 

kódové znaky pro všechny referenční hodnoty (viz Tabulka 9, strana 25) a vytvoří se tabulka, 

která je zobrazena níže.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

Obr. 32 Přiřazené kódové znaky k referenčním hodnotám 

Ve výše uvedené tabulce můžeme vidět nestandardní situaci, o které se metodika MSA 

nezmiňuje a to sice, že dochází k rozdělení obou „šedých“ oblastí (oblasti nerozhodnosti) do 

dvou dílčích oblastí nejistoty. 

 

Referenční hodnota Kód Referenční hodnota Kód 

12,787 - 1,025 + 

10,066 - 1,005 + 

8,88 - 0,765 + 

8,866 - -0,331 + 

8,261 - -0,689 + 

7,415 x -1,492 + 

7,338 x -1,569 + 

7,155 - -1,938 + 

7,098 - -1,94 + 

6,807 - -2,749 x 

6,735 - -3,113 x 

6,73 - -3,126 x 

6,242 x -3,581 + 

6,057 x -4,219 x 

5,889 x -4,286 x 

5,852 x -4,924 x 

4,906 + -5,123 x 

4,232 + -5,595 x 

3,938 + -5,613 x 

3,86 + -6,222 - 

3,822 + -7,323 - 

3,037 + -7,482 - 

2,354 + -7,983 - 

2,139 + -9,945 - 

1,297 + -12,028 - 

 

 

 

dUSL 

dUSLx 

 

dUSLy 

 

dLSL 

dLSLx 

 

dLSLy 
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4. Identifikace koncových a počátečních bodů jednotlivých oblastí 

 

V tabulce se následně ještě určí koncové a počáteční body „šedých“ oblastí. Tyto body, 

respektive hodnoty jsou v tabulce označeny jako 𝑑𝑈𝑆𝐿𝑦, 𝑑𝑈𝑆𝐿𝑥, 𝑑𝐿𝑆𝐿𝑦, 𝑑𝐿𝑆𝐿𝑥 (viz Obrázek 32). 

 

5. Stanovení šířky ‚‚šedé‘‘ oblasti 

 

Postup výpočtu: 

a) Stanovení šířky „šedé“ oblasti v oblasti dolní toleranční meze 

𝑑𝐿𝑆𝐿 = 𝑑𝐿𝑆𝐿𝑦 − 𝑑𝐿𝑆𝐿𝑥 

𝑑𝐿𝑆𝐿 = −1,94 − (−6,222) = 4,282 

 

b) Stanovení šířky „šedé“ oblasti v oblasti horní toleranční meze 

𝑑𝑈𝑆𝐿 = 𝑑𝑈𝑆𝐿𝑦 − 𝑑𝑈𝑆𝐿𝑥 

𝑑𝑈𝑆𝐿 = 8,261 − 4,906 = 3,355 

 

c) Stanovení průměrné šířky „šedé“ oblasti 

𝑑 =
4,282 + 3,355

2
= 3,8185 

 

6. Vyhodnocení GRR 

Vyhodnocení se provede na základě výpočtu procentuálního podílu opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti systému měření na celkové toleranci a to sice následovně: 

  

% GRR =
𝑑

𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿
∙ 100 =

3,8185

5,5 − (−5,5)
∙ 100 = 34,714 

 

Vyhodnocení výsledku: 

Jelikož je získaná hodnota GRR větší než 30%, můžeme na základě kritérií definovaných 

v Tabulce 10 (viz strana 28) konstatovat, že systém měření lze považovat za nepřijatelný. 

Tato skutečnost tedy znamená, že veškeré úsilí by mělo být vedeno ke zlepšení systému 

měření.   
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2.2.2 Analýza systému měření dle metodiky VDA 5 

 V rámci této podkapitoly bude provedena metoda Quasi z metodiky VDA 5. Jelikož 

druhá popisovaná metoda z této metodiky je obdobou metody Teorie detekce signálu 

z metodiky MSA, která byla ilustrována v předchozím bodě, nemá tuto metodu opět cenu 

představovat. Pro analýzu budou opět využity stejné díly, jako tomu bylo u předchozích 

metod.   

2.2.2.1 Quasi-důkaz vhodnosti bez znalosti referenčních hodnot 

 

Postup metody: 

 

1. Výběr jednoho atributivního znaku kvality 

pro analýzu 

 

2. Určení srovnávacího měřidla pro kontrolu 

nebo vytvoření srovnávacích etalonů 

 

3. Příprava zkušebních vzorků pro analýzu 

 

4. Označení zkušebních vzorků 

 

Přípravná fáze této metody je totožná 
jako u metody Analýzy testů hypotéz 

(viz kapitola 2.2.1.1) 

 

5. Výběr operátorů pro provedení analýzy systému měření a provedení opakovaných 

měření každého dílu každým operátorem 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, metoda Quasi může být prováděna dvěma 

nebo i více operátory. Větší počet zvolených operátorů při této metodě má za následek 

zvětšení složitosti a náročnosti z důvodu nutnosti otestování všech dvojic operátorů. Tato 

metoda bude rovněž jako předchozí metody provedena s využitím všech tří operátorů. 

 

6. Zařazení každého dílu do třídy 

V tomto kroku byla jednotlivá hodnocení operátory rozdělena do jednotlivých tříd, které 

definuje následující tabulka.  

Tab. 31 Rozdělení výsledků kontroly [2] 

Třída Výsledek kontroly 

1 Všechna 3 opakovaná rozhodnutí dávají výsledek „dobrý“ tj. „ +++“ 

2 Mezi 3 opakovanými rozhodnutími není jednotný výsledek 

3 Všechna 3 opakovaná rozhodnutí dávají výsledek "špatný“ tj.  „ - - - “ 
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Tab. 32 Tabulka zařazení dílů do tříd pro operátora A (Macek, 2015) 

Číslo 
dílu 

Operátor A Zvolená 
třída 

Číslo 
dílu 

Operátor A Zvolená 
třída A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 

1. 1 0 1 Třída 2 21. 1 0 1 Třída 2 

2. 0 0 0 Třída 3 22. 0 0 1 Třída 2 

3. 1 1 1 Třída 1 23. 0 0 1 Třída 2 

4. 1 0 1 Třída 2 24. 1 1 1 Třída 1 

5. 0 1 1 Třída 2 25. 1 1 1 Třída 1 

6. 0 0 0 Třída 3 26. 1 1 1 Třída 1 

7. 0 0 1 Třída 2 27. 1 0 1 Třída 2 

8. 0 0 0 Třída 3 28. 1 1 1 Třída 1 

9. 0 0 0 Třída 3 29. 0 1 1 Třída 2 

10. 1 1 1 Třída 1 30. 1 1 1 Třída 1 

11. 0 0 0 Třída 3 31. 1 1 1 Třída 1 

12. 0 0 0 Třída 3 32. 0 0 0 Třída 3 

13. 0 0 0 Třída 3 33. 1 1 1 Třída 1 

14. 0 0 0 Třída 3 34. 0 0 0 Třída 3 

15. 1 1 1 Třída 1 35. 0 0 0 Třída 3 

16. 1 0 1 Třída 2 36. 0 0 0 Třída 3 

17. 1 0 1 Třída 2 37. 0 0 0 Třída 3 

18. 0 0 1 Třída 2 38. 1 1 1 Třída 1 

19. 0 0 0 Třída 3 39. 0 0 0 Třída 3 

20. 0 0 1 Třída 2 40. 0 0 0 Třída 3 

 

Tab. 33 Tabulka zařazení dílů do tříd pro operátora B (Macek, 2015) 

Číslo 
dílu 

Operátor B Zvolená 
třída 

Číslo 
dílu 

Operátor B Zvolená 
třída B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 

1. 0 1 0 Třída 2 21. 0 1 1 Třída 2 

2. 0 0 0 Třída 3 22. 0 0 1 Třída 2 

3. 1 1 1 Třída 1 23. 1 1 1 Třída 1 

4. 1 1 1 Třída 1 24. 1 1 1 Třída 1 

5. 1 1 1 Třída 1 25. 1 1 1 Třída 1 

6. 0 0 0 Třída 3 26. 1 1 1 Třída 1 

7. 1 1 1 Třída 1 27. 1 0 0 Třída 2 

8. 0 0 0 Třída 3 28. 1 1 1 Třída 1 

9. 0 0 0 Třída 3 29. 1 1 0 Třída 2 

10. 0 1 0 Třída 2 30. 1 1 1 Třída 1 

11. 0 0 0 Třída 3 31. 1 1 1 Třída 1 

12. 0 0 0 Třída 3 32. 1 1 1 Třída 1 

13. 0 0 1 Třída 2 33. 1 1 1 Třída 1 

14. 0 0 0 Třída 3 34. 1 1 1 Třída 1 

15. 1 1 1 Třída 1 35. 1 1 1 Třída 1 

16. 0 0 0 Třída 3 36. 1 1 1 Třída 1 

17. 0 1 1 Třída 2 37. 1 1 1 Třída 1 

18. 0 0 1 Třída 2 38. 1 1 1 Třída 1 

19. 0 0 0 Třída 3 39. 1 1 1 Třída 1 

20. 0 0 0 Třída 3 40. 0 0 0 Třída 3 
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Tab. 34 Tabulka zařazení dílů do tříd pro operátora C (Macek, 2015) 

Číslo 
dílu 

Operátor C Zvolená 
třída 

Číslo 
dílu 

Operátor C Zvolená 
třída C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3 

1. 0 0 0 Třída 3 21. 1 1 1 Třída 1 

2. 0 0 0 Třída 3 22. 1 1 1 Třída 1 

3. 1 1 1 Třída 1 23. 1 1 1 Třída 1 

4. 1 1 1 Třída 1 24. 1 1 1 Třída 1 

5. 1 1 1 Třída 1 25. 1 1 1 Třída 1 

6. 0 0 0 Třída 3 26. 1 1 1 Třída 1 

7. 1 1 1 Třída 1 27. 1 1 1 Třída 1 

8. 0 0 0 Třída 3 28. 1 1 1 Třída 1 

9. 0 0 0 Třída 3 29. 0 1 1 Třída 2 

10. 0 0 0 Třída 3 30. 1 1 1 Třída 1 

11. 0 0 0 Třída 3 31. 1 1 1 Třída 1 

12. 0 0 0 Třída 3 32. 1 1 1 Třída 1 

13. 1 1 1 Třída 1 33. 1 1 1 Třída 1 

14. 0 0 0 Třída 3 34. 1 1 1 Třída 1 

15. 1 1 1 Třída 1 35. 1 1 1 Třída 1 

16. 1 1 1 Třída 1 36. 1 1 1 Třída 1 

17. 1 1 1 Třída 1 37. 1 1 1 Třída 1 

18. 1 1 1 Třída 1 38. 1 1 1 Třída 1 

19. 0 0 0 Třída 3 39. 1 1 1 Třída 1 

20. 1 1 1 Třída 1 40. 0 0 0 Třída 3 

 

 

7. Zaznamenání výsledků do tabulky četností 

Jelikož byli vybráni tři operátoři, musí být sestaveny tabulky pro všechny možné dvojice mezi 

jednotlivými operátory. 

Tab. 35 Tabulka četnosti mezi operátorem A a operátorem B 

Četnost nij 

Operátor B 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 

Operátor A 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

16 1 0 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

6 3 4 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 
0 0 10 
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Tab. 36 Tabulka četností mezi operátorem B a operátorem C  

Četnost nij 

Operátor C 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 

Operátor B 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

22 0 0 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

1 1 2 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 
5 0 9 

 

Tab. 37 Tabulka četností mezi operátorem A a operátorem C  

Četnost nij 

Operátor C 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 

Operátor A 

Třída 1 
Výsledky 
„+ + +“ 

16 0 1 

Třída 2 
Smíšené 
výsledky 

11 1 1 

Třída 3 
Výsledky 

„- - -“ 
1 0 9 

 

 

8. Určení hypotézy 

Tyto hypotézy jsou platné pro všechny možné dvojice operátorů. 

 

 Nulová hypotéza: 

𝑯𝟎:𝒎𝟏 = 𝒎𝟐 

Oba operátoři dávají srovnatelné výsledky. 

 

Alternativní hypotéza: 

𝑯𝟏:𝒎𝟏 ≠ 𝒎𝟐 

Oba operátoři nedávají srovnatelné výsledky. 
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9. Výpočet testového kritéria 

Následně se počítají 3 hodnoty testového kritéria, pro každou dvojici operátorů podle 

následujícího vztahu: 

 

χ2 =∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑗𝑖)

2

𝑛𝑖𝑗 + 𝑛𝑗𝑖
𝑖>𝑗

=
(𝑛21 − 𝑛12)

2

(𝑛21 + 𝑛12)
+
(𝑛31 − 𝑛13)

2

(𝑛31 + 𝑛13)
+
(𝑛32 − 𝑛23)

2

(𝑛32 + 𝑛23)
 

 

a) Výpočet testového kritéria mezi operátorem A a operátorem B 

 

χ2 =
(6 − 1)2

7
+
(0 − 4)2

4
= 7,5714 

 

b) Výpočet testového kritéria mezi operátorem B a operátorem C 

 

χ2 =
(1 − 0)2

1
+
(5 − 0)2

5
+
(0 − 2)2

2
= 8 

 

c) Výpočet testového kritéria mezi operátorem A a operátorem C 

 

χ2 =
(11 − 0)2

11
+
(1 − 1)2

2
+
(0 − 1)2

1
= 12 

 

 

 

10. Porovnání hodnoty testovacího kritéria s kritickou hodnotou 

Tab. 38 Srovnání hodnot testovacích kritérií s kritickou hodnotou (Macek, 2015) 

Pravidlo 

 

𝑻 > 𝝌𝟏−𝜶 ; 𝟑
𝟐  

 

V případě pokud je testovací charakteristika vyšší než kritická hodnota na 

hladině významnosti 95%, je H0 s pravděpodobností chyby ∝= 5% 

zamítnuta ve prospěch H1. 

 

Interakce 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

Kritická 

hodnota 
Výsledek 

Operátor A vs. Operátor B 7,5714 7,81 
Přijímáme nulovou 

hypotézu 

Operátor B vs. Operátor C 8 7,81 
Zamítáme nulovou 

hypotézu 

Operátor A vs. Operátor C 12 7,81 
Zamítáme nulovou 

hypotézu 
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11. Vyhodnocení 

 

 Na základě výsledků z předchozího bodu můžeme tedy ve dvou případech přijmout 

hypotézu H1. Čili docházíme k závěru, že mezi hodnocením u operátorů B a C a rovněž u 

operátorů A a C je statisticky významný rozdíl a můžeme tedy konstatovat, že tito operátoři 

podávají rozdílné výsledky v hodnocení. Nejlepší shodu v hodnocení naopak vykazovali 

operátoři A a operátor B, jelikož mezi těmito operátory není statisticky významný rozdíl.  

 

Závěr je tedy takový, že operátoři A a B podávali srovnatelné hodnocení a operátor C 

podával hodnocení, která se od hodnocení prvních dvou operátorů významně lišila. Bohužel 

však u této metody platí, že na základě těchto výsledků nemůžeme jednoznačně zjistit, zda 

operátoři A a B ve srovnávání s operátorem C podávali správnější hodnocení nebo zda tomu 

bylo právě naopak.  
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2.2.3 Vyhodnocení studie 
 

Na základě výsledků, které byly získány v předchozích krocích, bychom tedy měli 

jasně konstatovat, že systém měření je nepřijatelný pro kontrolu daného znaku kvality. Měla 

by však následovat jakási úvaha a srovnání reálné situace s výsledky, které tato studie 

přinesla. To znamená snažit se nějakým způsobem vyhodnotit, jak často docházelo 

k reklamaci výrobků, u kterých byl daný znak mimo předepsané toleranční meze. A až na 

základě této informace se rozhodnout pro přijmutí nápravných opatření.  

A to zejména proto, jelikož současná kontrola tohoto znaku kvality probíhá takovým 

způsobem, že v případě nejistoty operátora ve správném hodnocení, je přivolán nadřízený 

pracovník, který provede kontrolu dílu na měřidle pro kontrolu spojitých veličin, tj. Vertex 

110 a tím provede jasné rozhodnutí o tom, zda bylo dosaženo povolených tolerančních mezí. 

Tenhle fakt však nemohl být do těchto analýz zakomponován, a tudíž tedy nemůžeme jasně 

určit daný systém měření za nepřijatelný.  

Jedním z problémů, které se ve fázi kontroly samotnými operátory vyskytly, bylo 

jakési matení operátorů způsobené ostatními díly v předkládané kazetě. Což dle mého názoru 

bylo hlavním faktorem ovlivňující výsledek této analýzy. Operátoři totiž měli problém jasně 

rozlišit shodné díly od dílů neshodných, zejména kvůli tomu, že při rutinní kontrole se tento 

znak pohybuje mimo povolené tolerance jen velmi zřídka. A tudíž v porovnání s ostatními 

díly v kontrolované sadě je možné tuto odchylku daleko snadněji identifikovat.  

Faktem rovněž u kontroly vybraného znaku kvality zůstává, že je kontrola založena 

čistě na subjektivním názoru hodnotitele. V takovém případě se jako jediná možnost zlepšení 

celého systému jeví provedení opatření, která by co nejvíce tomuto subjektivnímu názoru 

hodnotitele zabránila.  

Stojí tedy za úvahu, zda zůstat u stávajícího způsobu kontroly pro daný znak kvality, 

či se pokusit o výrobu a zavedení např. zkušebního kalibru, pomocí kterého by bylo možné 

velmi pohotově vyhodnotit odchylku sledované znaku kvality vůči předepsané toleranci. 

Návrh tohoto kalibru, který byl vytvořen v programu SolidWorks 2014, lze vidět na Obrázku 

33.  
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Obr. 33 Návrh kontrolního kalibru (Macek, 2015) 

 

Výhodou tohoto kalibru by mělo být bezprostřední porovnání odchylky drážky 

v holderu vůči barevně vyznačené přípustné toleranci na vrchním lemu kalibru. Pokud by si 

nebyl operátor jist ve svém hodnocení pro danou součást, mohl by jednoduše vložit MGG 

výrobek do tohoto kalibru a na základě polohy drážky a barevného pásma tolerance 

vyhodnotit, zda se daný díl, co se daného znaku kvality týče, může považovat za shodný či 

neshodný, tak jako je tomu na Obrázku 34. 
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Obr. 34 Rozdíl v posouzení shodného a neshodného dílu (Macek, 2015) 
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3 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této práce bylo shrnutí v současné době nejpoužívanějších přístupů, 

určených pro analýzu systému měření v případě kontroly atributivních znaků kvality. V první 

části této práci jsou blíže popsány dvě základní a v současnosti nejvíce používané metodiky 

automobilového průmyslu, které se této problematice věnují.  

 Obě metodiky definují hned několik metod pro provádění analýzy systému měření 

metodou srovnáváním. Tyto postupy však téměř vůbec nepopisují pravidla pro výběr 

kontrolovaných výrobků. Malá pozornost je v metodikách rovněž věnovaná situacím, kdy je 

atributivní kontrola vícekategoriální, tj. situace, kdy je výrobek zařazen do určité kategorie. 

Dostatečným způsobem rovněž nejsou popsány faktory ovlivňující hodnotu ukazatele kappa, 

podle jehož hodnoty se posuzuje kvalita použitého systému měření. Pro tyto metody obecně 

platí, že pro pohotové použití v praxi jsou poměrně špatně detailně popsány a chybí v nich 

stručné popisy k provádění jednotlivých metod. Problematická je rovněž fáze vyhodnocení 

těchto metod.   

 Z tohoto důvodu byly vytvořeny detailní rozbory všech metod pro analýzu systému 

měření, které jsou v těchto metodikách popsány. K jednotlivým metodám byly vytvořeny 

obecné postupy, které mohou umožnit jednodušší a pohotovější aplikaci těchto analýz v praxi. 

Na závěr teoretické části této práce jsou rozebrány přednosti a nedostatky obou již zmíněných 

metodik, které by mohly sloužit jako opatření k odstranění těchto nedostatků a překážek při 

provádění analýz systému v případě kontroly atributivních znaků kvality.  

 V praktické části této práce byly v rámci komplexního pochopení celé problematiky 

analýz systému měření metodou srovnáváním aplikovány metody, které jsou definovány v již 

zmíněných metodikách, na reálná data ze společnosti z automobilového průmyslu. První 

popisovanou metodou byla Analýza testů hypotéz, při které bylo zjištěno, že systém měření je 

nepřijatelný a vyžaduje zlepšení. Druhou popisovanou metodou byl Model detekce signálu, u 

této metody došlo k odhalení nestandardní situace, kterou metodika MSA vůbec neuvažuje a 

to sice, že obě pásma tzv. „šedých“ oblastí byla rozdělena do dvou dílčích „šedých“ oblastí. 

Výsledkem u této metody bylo opětovné zjištění nepřijatelnosti systému měření, co se 

kontroly daného znaku kvality týče. Poslední popisovanou metodou byla metoda Quasi 

z metodiky VDA 5. Pomocí této metody byly na základně statistického testu odhaleny 

statisticky významné interakce mezi operátorem A a operátorem B. 
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 Závěr praktické části byl ještě věnován krátké diskuzi dosažených výsledků a 

získaných poznatků, na základě kterých byla navrhnuta nápravná opatření vedoucí ke zlepšení 

či alespoň minimalizování nedostatků ve zkoumaném systému měření.  
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