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Abstrakt 
 
 

Tato bakalářská práce „Analýza praktické aplikace statistické přejímky“ se věnuje 

popisu způsobů provádění statistické přejímky, analýze vhodných norem pro statistickou 

přejímku, analýze způsobu provádění vstupní kontroly ve firmě, která je dodavatelem 

v řetězci automobilového průmyslu a identifikací nedostatků v této kontrole. V praktické 

části pak řeší možnosti využití nových postupů ve vstupní kontrole odpovídající 

vhodným metodám statistické přejímky, a to pro vybrané vstupní díly používané pro 

výrobu bezpečnostního prvku automobilu. Závěrem vyhodnocuje potenciální přínosy 

zavedení statistické přejímky.   
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Abstract 
 
 

This thesis „Analysis of Practical Application of Acceptance Sampling“ is devoted to 

a description of acceptance sampling performing ways, analysis of appropriate standards for 

acceptance sampling, analysis of incoming inspection method in Company that is a supplier 

in the chain of the automotive industry and identification of deficiency in this inspection. 

Practical part contains description of new incoming inspection procedures corresponding to 

selected methods of acceptance sampling for selected supplied parts used for production of 

safety part of a car. Conclusion is devoted to the potencial benefits assessment of acceptance 

sampling implementation.     
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VYSVĚTLIVKY POJMŮ A POUŽITÝVH ZKRATEK 

Vysvětlivky pojmů a zkratek použitých v  bakalářské práci jsou abecedně seřazeny [1], [2]:  

α: riziko dodavatele, že mu budou zamítnuty vyhovující dávky obsahující podíl neshodných 

jednotek ≤ pA (p1) (viz vysvětlivky dále). Je to pravděpodobnost chyby I. druhu.  

β: riziko odběratele, že přijme nevyhovující dávky (tj. dávky s podílem neshodných jednotek 

pR (p2) a více. Je to pravděpodobnost chyby II. druhu. 

AQL: pro sérii dávek je tento ukazatel úrovně jakosti definován jako mezní přijatelná hodnota 

průměrného procenta neshodných jednotek ve výrobním procesu, z něhož dávky 

pocházejí. 

Dodavatel: organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.  

Charakteristika; znak; atribut: rozlišující vlastnost jakosti. 

LQ: nepřípustné procento neshodných jednotek v dávce, považované za izolovanou. 

MPSD: maximální směrodatná odchylka procesu 

MSSD: maximální výběrová směrodatná odchylka 

Operativní charakteristika: vyjadřuje účinnost přejímacího plánu při určitém podílu 

neshodných jednotek v dávce. Každý přejímací plán má svoji 

operativní charakteristiku. Operativní charakteristika zobrazuje 

závislost pravděpodobnosti přijetí dávky, obsahující určitý 

podíl neshodných jednotek p, na podílu neshodných jednotek v 

dávce p. Tato pravděpodobnost je značená v normách ISO Pa, 

v ČSN normách L(p,n,c). 

Organizace: ve smyslu této bakalářské práce je Organizací myšlena konkrétní firma-výrobní 

podnik, která je dodavatelem 2. úrovně v řetězci automobilového průmyslu 

vyrábějící bezpečnostní prvek automobilu. 

p*
a, p*

r a p*
c: konstanty p* pro přijetí, případně nepřijetí při prvém výběru a přejímací 

konstanta pro propojený první a druhý výběr. 

pA: přípustný podíl neshodných jednotek v dávce. Značení pA se používá v ISO normách, v 

ČSN normách najdeme značení p1. 

pR: nepřípustný podíl neshodných jednotek v dávce (pR = LQ/100). Značení pR se používá v 

ISO normách, v ČSN normách najdeme značení p2. 

Proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

vstupy na výstupy. 
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Přejímací kritérium:  

- přejímací číslo pro přejímku měřením k;   

- přejímací číslo pro přejímku srovnáváním Ac, nejvýše přípustný počet neshodných jednotek 

ve výběru. Značení Ac se používá v ISO normách, v ČSN normách najdeme značení c; 

- zamítací číslo pro přejímku srovnáváním Re, nepřípustný počet neshodných jednotek ve 

výběru. Značení Re se používá v ISO normách, v ČSN normách najdeme značení z.  

Přejímací plán: jednoznačné, předem stanovené pravidlo pro provedení rozhodnutí o přijetí či 

zamítnutí přejímané dávky. Obsahuje pevně stanovený rozsah výběru a 

přesně definované přejímací kritérium (tzv. parametry přejímacího plánu). 

Přejímací poměr: Ac/n. 

QL ,QU: Dolní a horní mez jakosti 

Rozsah výběru n: počet jednotek produktu vybraný náhodně z přejímané dávky. Náhodný 

výběr znamená, že všechny jednotky v přejímané dávce mají stejnou 

pravděpodobnost, že budou zahrnuty do výběru. 
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ÚVOD 

Strategickým cílem každého výrobního podniku je vyrábět vysoce jakostní produkty vedoucí 

k uspokojení a trvalé loajalitě zákazníka a to za podmínek maximálního možného zisku, tedy 

především při minimalizaci nákladů. Jedním z nákladů nepřinášejícím téměř žádnou přidanou 

hodnotu jsou činnosti spojené s rozsáhlými, neefektivními kontrolami, a to zejména 

v případech velkosériových dodávek vstupních materiálů. Pokud nemá firma navíc jasně 

stanovené postupy a pravidla k tomu, jak se bude postupovat v případě zjištění neshody, nemá 

stanoveno kolik zjištěných neshodných kusů je ještě přijatelných a kolik ne či dokonce nebere 

v potaz dodané množství, hrozí zmatek, nejednotnost názorů na další postup a chaotické 

jednání s dodavateli.       

Tyto takřka zbytečné vstupní kontroly a další problémy lze přitom nahradit statistickou 

metodou založenou na zákonitostech náhodného výběru a teorii pravděpodobnosti. Onou 

metodou je metoda statistické přejímky na vstupní kontrole. Tato metoda jasně stanovuje 

pravidlo, kdy danou sérii vstupních materiálů přijmout či nikoliv a dává nám rovněž 

příležitost zřetelně stanovit pravidla i pro dodavatele. Vstupní kontrolu můžeme rovněž 

zpřísnit, zmírnit či zcela pominout dle historie výsledků stanovené statistické přejímky, a to za 

jasných, podmínek pro dodavatele i odběratele. Statistická přejímka tedy přináší určité 

výhody oproti jiným formám kontrol, proto byla na toto téma vypracována bakalářská práce. 

Obsahem této bakalářské práce tedy je: 

- teoretický popis statistické přejímky, její rozdělení a srovnání jednotlivých metod; 

- analýza doposud prováděné vstupní kontroly v reálném skutečném podniku, který je 

v této bakalářské práci nazýván jako Organizace; 

- porovnání stávajícího způsobu vstupní kontroly s možností provádět vstupní kontrolu dle 

postupů a norem odpovídajícím teorii statistické přejímky;  

- stanovení doporučeného postupu statistické přejímky dle mezinárodních norem pro její 

případné zavedení v Organizaci, a to pro skupiny vstupních dílů: kovové podpůrné desky 

(dále suporty), protihlukové vrstvy a indikátory opotřebení; 

- stanovení vhodného přejímacího plánu pro tyto díly;    

- vyhodnocení předpokládaných přínosů pro tuto Organizaci. 

Používat vhodné statistické metody v řízení jakosti pro každý proces je rovněž požadavkem 

především odvětvových norem, např. ISO/TS 16949. Statistická přejímka je jedním 

ze systematických statistických nástrojů pro kontrolu produktu. Její zavedení může být tedy 

chápáno jako jeden z důkazů o neustálém zlepšování Organizace. 
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1 ZPŮSOBY UVOLNĚNÍ VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ 

Abychom pochopili význam statistické přejímky, je vhodné si ujasnit, jakými způsoby může 

být vstupní materiál přijat: 

- provedením 100% vstupní kontroly: tento postup je drahý z důvodů nákladů na 

inspektory, na energii pro případné kontrolní zařízení, na měřidla, časově velmi náročný a 

to zejména v případě velkých sérií, mnohdy neproveditelná při dodávkách plynů, tekutin 

nebo sypkých materiálů nebo při destruktivních zkouškách, a mnohdy i kontraproduktivní 

a neefektivní (při zdlouhavé stereotypní práci se dostavuje únava a úsudek pro rozhodnutí 

o uvolnění materiálu se deformuje). V případě vysoké dodavatelské úrovně je tento 

způsob zcela zbytečný. Je naopak použitelná tam, kde by uvolnění neshodného materiálu 

přineslo velmi vysoké náklady na nápravu, či se jedná o kusové dodávky; 

- provedením namátkové kontroly: tento postup je nejhorší ze všech možných, protože nám 

neposkytuje naprosto žádná použitelná data, nelze dlouhodobě statisticky vyhodnotit 

úroveň dodavatelské jakosti a nenese žádné záruky o tom, že je uvolňována shodná série 

či dodávka. Proto se tento postup vůbec nedoporučuje zavádět. Bohužel tento postup je i 

v dnešní době ve firmách stále rozšířen; 

- uvolněním dodávané dávky bez kontroly: tento postup vyžaduje dodatečnou kontrolu na 

pracovních linkách, neboť neexistuje žádná záruka o shodnosti dodávané dávky. 

Teoreticky je možno tento způsob provést při excelentní úrovni dodavatelské jakosti, ale 

měla by být občas doplněna statistickou přejímkou; 

- statistickou přejímkou: jejím jádrem jsou zákonitosti teorie pravděpodobnosti, resp. 

testování statistické hypotézy o podílu neshodných jednotek p v ověřované dávce. Cílem 

statistické přejímky dle přejímacího plánu, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro konkrétní 

statistickou přejímku, je nezamítnutí hypotézy vedoucí k rozhodnutí dávku jako celek 

přijmout nebo zamítnutí hypotézy, které pak ústí do rozhodnutí celou dávku nepřijmout. 

Statistické přejímka představuje formu následné výběrové kontroly [1]. Statistická 

přejímka je výběrová (nekontroluje se celá dodávka), statistická (je založena na principu 

statistické indukce) a objektivní (předem jsou mezi odběratelem a dodavatelem 

dohodnuty přejímací podmínky, za kterých budou dodávky přijaty či zamítnuty). 
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2 STATISTICKÁ PŘEJÍMKA 

Statistická přejímka má specifické charakteristiky, principy a různá dělení dle způsobu 

provádění i rozhodování o přijetí či nepřijetí kontrolovaných dávek. 

2.1 Principy statistické přejímky 

Kontrola surovin, rozpracovaného i finálního výrobku je aspektem zajišťování jakosti. Jestliže 

je tato kontrola prováděna z důvodu přijetí či zamítnutí materiálu nebo výrobku založeném na 

posouzení shody s požadavkem, je tento typ používané procedury kontroly většinou nazýván 

statistická přejímka [3].  

Běžné využití statistické přejímky v procesu vstupní kontroly je následující: firma nakupuje 

dodávky produktů od svých dodavatelů. Tyto produkty jsou často komponenty či suroviny, 

které se používají ve firemních výrobních procesech. Z dávky je odebrán vzorek a jsou na 

něm kontrolovány požadované charakteristiky či atributy. Dle informací o tomto vzorku je 

provedeno rozhodnutí o povaze celé dávky. Běžně je tímto rozhodnutím přijmutí či odmítnutí 

této dávky. Často hovoříme o posouzení dávky. Přijatá dávka je dále předána do výroby; 

odmítnutá je vrácena dodavateli nebo může být na ni provedeno další posouzení (s novým 

výběrem vzorků či může být na ni provedena 100% kontrola). Cílem statistické přejímky je 

tedy jednoznačné rozhodnutí o tom, zda dávka jako celek splňuje uváděné, dohodnuté 

požadavky na jakost, a to dle předem stanoveného pravidla. Toto pravidlo nazýváme 

přejímací plán. Statistickou přejímku se doporučuje provádět tehdy, když je nevhodné použít 

100% vstupní kontrolu (velké dávky, nemožnost nebo nevhodnost 100% kontrolu provést – 

viz kapitola 1 této bakalářské práce, a náklady s přijetím neshodného produktu nejsou velké. 

Statistická přejímka je vlastně testování statistické hypotézy. Každé testování hypotéz, tedy i 

statistická přejímka, je zatíženo dvěma druhy chyb, jsou to:   

- chyba I. druhu: je to jev, kdy není přijata dávka, která ve skutečnosti má přijatelnou 

úroveň jakosti. Pravděpodobnost této chyby je nazvána rizikem dodavatele [1];  

- chyba II. druhu: je to jev, je-li přijata dávka, která ve skutečnosti nemá přijatelnou úroveň 

jakosti. Pravděpodobnost této chyby je nazvána rizikem odběratele [1].  

Pochopitelně je žádoucí, aby obě rizika byla minimalizována. „Úroveň jakosti se vyjadřuje 

procentem neshodných produktů nebo počtem neshod na 100 jednotek“ [1]. Způsob sestavení 

přejímacího plánu a provedení statistické přejímky se liší podle toho, zda se jedná o izolované 
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či sériové dávky, dále podle charakteristik či atributů jakosti, četností kontrol, a dle způsobu 

zacházení se zamítnutou dávkou. 

Pokud budeme statistickou přejímku porovnávat se 100% vstupní kontrolou, pak má 

následující výhody: 

- většinou je méně nákladná, protože se provádí menší rozsah kontroly; 

- je snížena nutnost manipulace s produkty, což snižuje možnost poškození; 

- je ji možno aplikovat také na destruktivní zkoušení; 

- je zapotřebí méně početný personál zapojený do činností kontrol; 

- často značně snižuje počet chyb v kontrolách; 

- odmítnutí celé dávky na rozdíl od jednoduchého vrácení defektních dílů často podporuje 

silnější motivaci dodavatele ke zvyšování jeho jakosti [3]. 

Nicméně statistická přejímka přináší také následující nevýhody: 

- existuje riziko přijetí neshodné dávky a odmítnutí shodné dávky; 

- obvykle generuje méně informací o výrobku nebo o procesu jehož výstupem je výrobek; 

- statistická přejímka vyžaduje plánování a dokumentaci postupu statistické přejímky; 

zatímco 100% kontrola nikoliv [3]. 

2.2 Členění statistických přejímek 

Statistické přejímky členíme podle charakteru znaku jakosti, podle počtu výběrů, způsobů, jak 

se nakládá se zamítnutou dávkou, podle četnosti kontroly jednotlivých dávek a podle způsobu 

výroby a charakteru předávání hodnoceného produktu [1]. 

Statistická přejímka dle charakteru znaku jakosti, se člení na:  

- statistickou přejímku srovnáváním (znak jakosti má charakter diskrétní náhodné 

veličiny); 

- statistickou přejímku měřením (znak jakosti je spojitě náhodná veličina). 

Statistická přejímka dle počtu výběrů, se člení na: 

- přejímku jedním výběrem; 

- přejímku dvojím a několikerým výběrem; 

- přejímku postupným výběrem (sekvenční přejímka). 

Statistická přejímka dle způsobu, jak se nakládá se zamítnutou dávkou, se člení na: 

- přejímku bezopravná: nepřijatá dodávka se vrací dodavateli celá; 

- přejímku opravná: nepřijatá dodávka se nevrací, ale provede se 100%-ní kontrola, 

neshodné jednotky se vytřídí a nahradí se shodnými jednotkami a do další fáze 
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reprodukčního procesu se vlastně předá 100%-ně bezchybná. Tato přejímka představuje 

filtr, který garantuje, že na výstupu nepřekročí podíl neshodných jednotek v sérii dodávek 

od jednoho dodavatele v průměru předem stanovenou hodnotu, ať je podíl neshodných 

jednotek na vstupu jakýkoliv (čím je větší, tím častěji se dodávky pozastavují a opravují). 

Statistická přejímka dle četnosti kontroly jednotlivých dávek, se člení na: 

- přejímky, kde se kontroluje každá dávka; 

- přejímky, kde se kontroluje každá k-tá dávka (občasná přejímka). 

Statistická přejímka dle způsobu výroby a charakteru předávání hodnoceného produktu na: 

- přejímky pro hodnocení úrovně jakosti jednotlivých izolovaných dávek; 

- přejímky pro hodnocení průměrné úrovně jakosti série dávek téhož produktu od téhož 

dodavatele, které jsou vyráběny za stálých podmínek [1].  

V následujících článcích této podkapitoly jsou uvedeny podrobnější vlastnosti jednotlivých 

forem statistických přejímek.   

2.2.1 Statistická přejímka srovnáváním 

Statistická přejímka srovnáváním je v praxi používána častěji než statistická přejímka 

měřením z důvodu její jednoduchosti. Riziko α se volí obvykle 0,05, riziko β 0,05 nebo 0,1. 

Parametry přejímacího plánu jsou vázány na hodnoty pA (p1), pR (p2), α, β. Na obr. 1 jsou 

zobrazeny operativní charakteristiky přejímacích plánů (50, 1) a (150, 3). I když je přejímací 

poměr obou plánů stejný, přece jen je přejímací plán s větším rozsahem výběru „přísnější“ – 

dokáže lépe rozlišit dobré dávky od špatných. Větší rozsah kontroly tedy snižuje 

pravděpodobnost přijetí špatného rozhodnutí [1]. 

 

Obr. 1 Operativní charakteristiky pro dva přejímací plány lišící se rozsahem výběru [1] 
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2.2.2 Statistická přejímka měřením 

Statistická přejímka měřením je ekonomičtější, neboť při stejných zárukách dodavatele a 

odběratele vyžaduje několikrát menší rozsahy výběrů, na druhou stranu je třeba zvážit 

náklady na provádění měření. U této přejímky musí být splněn požadavek o stabilní úrovni 

jakosti dodavatele. Pracuje se znakem jakosti, který má charakter spojité náhodné veličiny. 

Stejně jako u statistické přejímky srovnáváním se realizuje volbou vhodného přejímacího 

plánu charakterizován dvojicí čísel (n, k). 

Statistickou přejímku měřením rozdělujeme do dvou základních hledisek takto: 

- dle předpisu mezní hodnoty:  

a) pro statistickou přejímku je předepsaná jedna mezní hodnota horní U nebo dolní L;        

b) jsou předepsány obě mezní hodnoty, hodnota AQL přitom může být předepsána pro 

každou mezní hodnotu zvlášť nebo pro obě mezní hodnoty společně. 

-    dle skutečnosti, zda je nebo není známá směrodatná odchylka výrobního procesu: 

a) pokud je směrodatná odchylka σ znaku jakosti X je známá jedná se o „σ“ plány; 

b) pokud její hodnota není známá, pak ji odhadujeme ji pomocí směrodatné odchylky s – 

„s“ plány [1].  

Na obr. 2 je graficky znázorněna statistická přejímka měřením při použití „s“ metody, kde U 

je horní mezní hodnota, x je průměr z naměřených hodnot, k je přejímací číslo a s je 

směrodatná odchylka naměřených hodnot [1].  

 

Obr. 2 Grafické řešení statistické přejímky s-metodou při předpisu horní mezní hodnoty [1] 

 

2.2.3 Přejímací plány jedním, dvojím a několikerým výběrem 

Přejímací plán jedním výběrem je popsán třemi hodnotami: rozsahem výběru n, přejímacím 

číslem Ac a zamítacím číslem Re, dávka jako celek se přijme, pokud počet neshodných 
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jednotek nalezených ve výběru je menší nebo roven Ac (nepřijímají se pouze ty jednotky, 

které byly zjištěny jako neshodné). Dávka jako celek se nepřijme, pokud počet neshodných 

jednotek je roven nebo větší než Re. Pro přejímací plán platí, že Re = Ac + 1 [1].  

 

Obr. 3 Statistická přejímka jedním výběrem – princip [1]   

Přejímací plán dvojím a několikerým výběrem se vyznačuje menším prvním výběrem než u 

předchozího přejímacího plánu. Při dostatečně dobré jakosti se dávka přijme, při dostatečně 

nevyhovující jakosti se dávka zamítne po kontrole prvním výběrem. Druhý, popř. další výběr 

se odebere pouze v případě nejistého výsledku měření a po jeho kontrole či přezkoušení se 

rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dávky. Přejímací plán dvojím výběrem má tedy více 

parametrů než plán jedním výběrem: n1 – rozsah 1. výběru, Ac1 (c1) – přejímací číslo pro 1. 

výběr, Re1 (z1) – zamítací číslo pro 1. výběr, n2 – rozsah 2. výběru, Ac2 (c2) – přejímací číslo 

pro 1. a 2. výběr dohromady. Tento postup lze zobecnit na k výběrů. Tyto přejímací plány 

jsou obecně z hlediska nákladů na kontrolu výhodnější než předchozí skupina plánů při 

stejných zárukách α i β pro dodavatele i odběratele [4]. Přejímací plán dvojím výběrem má 

však také dvě případné nevýhody. První je ta, že pokud je rozsah druhého výběru snížen, pak 

za určitých okolností statistická přejímka dvojím výběrem může vyžadovat celkovou 

kontrolu, která by byla vyžadována již při použití přejímacího plánu jedním výběrem, který 

by zaručil stejnou ochranu odběratele. Tedy pokud je přejímací plán dvojím výběrem 

používán důkladně, jeho potenciální ekonomický přínos může být nakonec ztracen. Druhou 
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nevýhodou je skutečnost, že přejímací plán dvojím výběrem je administrativně složitější, což 

může přinést příčiny k výskytu chyb při kontrole [3]. 

 

Obr. 4 Statistická přejímka dvojím výběrem – princip [1]  

2.2.4 Sekvenční statistická přejímka 

Při sekvenční statistické přejímce se po kontrole každé kontrolované jednotky činí rozhodnutí, 

zda dávku přijmout, zamítnout či pokračovat v kontrole další jednotky. U přejímky 

postupným výběrem není předem znám počet jednotek, které mají být zkontrolovány. V 

průměru se u tohoto typu přejímky kontroluje nejméně jednotek, srovnáme-li s přejímkou 

jedním, dvěma a několikerým výběrem. V konkrétní situaci by však teoreticky mohlo dojít 

k tomu, že sekvenční přejímka bude ukončena, až se dávka 100% zkontroluje. Proto se 

kontrola obvykle ukončí, jestliže počet dosud zkontrolovaných kusů 3x překročí rozsah 

výběru srovnatelné přejímky jedním výběrem [3]. Na obr. 5 vidíme situaci, kdy bod o 

souřadnicích [6, 1] leží za hranicí hA. (To znamená, že mezi 6 kusy kontrolovanými od 

zahájení přejímky, byl 1 vadný výrobek (v pořadí kontroly 3.)). Tento výsledek vede k přijetí 

dávky po 6 zkontrolovaných kusech a k ukončení přejímky. 
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    Obr. 5 Graf pro přejímku postupným výběrem, m=pořadové číslo kontrolovaného kusu, 

km= kumulovaný počet neshodných jednotek [1] 

 

2.2.5 Občasná přejímka 

Tento systém přejímky je nejhospodárnější formou výběrové kontroly při stabilizované 

vysoké úrovni jakosti u dodavatele. Občasná přejímka je přejímací postup, při kterém jsou 

některé dodávky ze série od jednoho dodavatele převzaty bez kontroly tehdy, když výsledky 

kontrol určitého počtu předcházejících dodávek vyhovovaly stanoveným kritériím. Výchozí 

podmínkou realizace tohoto systému výběrové kontroly je tzv. kvalifikace dodavatele a 

kvalifikace výrobku. Kvalifikace dodavatele např. vyžaduje, aby měl zaveden a udržován 

systém řízení jakosti výroby dle ČSN EN ISO 9001. Kvalifikace výrobku např. vyžaduje, aby 

výroba výrobku byla již minimálně půl roku plynule realizována, a z hlediska jakosti musí být 

výrobek nejméně půl roku udržován minimálně na úrovni AQL.  

2.2.6 Přechodová pravidla 

Pokud chceme využít zlepšující se kvalitu dodávaného materiálu ke zvýšení efektivity 

statistické přejímky, můžeme využít přechodových pravidel. Přechodová pravidla se mohou 

využívat jak u statistické přejímky měřením, tak i srovnáváním. Základem přechodových 

pravidel je stanovení přejímacího plánu pro normální kontrolu, zpřísněnou kontrolu nebo 

zmírněnou kontrolu [5], [6]. Celý systém přechodových pravidel je znázorněn na obr. 6. 
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Obr. 6 Přehled přechodových pravidel [4], [5] 

 

2.2.7 Základní aplikace systémů přejímacích plánů 

Pro rozhodnutí jaký přejímací plán připravit pro statistickou přejímku určitého dílu od 

určitého dodavatele, je nutno zjistit skutečnou úroveň jakosti těchto dodávaných dílů, což 

zjistíme jednoznačně přezkoumáním záznamů ze vstupních kontrol. Pokud budeme hodnotit 

přínosy a zápory jednotlivých typů statistických přejímek pak například přejímka postupným 

výběrem je nejnáročnější, co se týče přípravy a vlastní realizace, za ní následuje statistická 

přejímka dvojím výběrem, ale statistická přejímka postupným výběrem je mnohem 

hospodárnější než ostatní, za ní následuje právě statistická přejímka dvojím výběrem, která je 

hospodárnější než jedním výběrem. Při přejímce postupným výběrem se kontroluje v průměru 

nejméně kusů. Tento druh přejímky je nejvhodnější použít, pokud je skutečná úroveň jakosti 

dodávaného dílu velmi vysoká nebo naopak velmi nízká, neboť dávka je přijata či zamítnuta 

po kontrole velmi malého počtu jednotlivých dílů. Podobně je tomu u přejímky dvojím 

výběrem, počet kontrolovaných kusů v prvním výběru je nižší než u statistické přejímky 

jedním výběrem a o dávce je rozhodnuto dříve. Pokud je však úroveň jakosti taková, že 

v průměru leží někde mezi hodnotami p1 a p2, pak je naopak nejvhodnější použít statistickou 

přejímku jedním výběrem, neboť v tomto případě by se s největší pravděpodobností přijalo 

rozhodnutí o zamítnutí již v prvním výběru. Náklady na kontroly ve druhém a popř. dalším 

výběru by neodpovídaly přínosu tohoto druhu statistické přejímky.  
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Následující obrázky obsahují přehled základních variant statistických přejímek a porovnání 

způsobu uvolnění vstupního materiálu dle dané situace a hospodárnosti:  

 

Obr. 7 Přehled základních variant aplikace systémů statistických přejímacích plánů – 

kontrola srovnáním [4] 
 

Tab. 1 Porovnání nejrozšířenějších způsobů kontroly produktu z pohledu hospodárnosti. 

Převzato a upraveno ze zdroje: [7] 

TYP PŘEJÍMKY HOSPODÁRNOST 

100%-ní kontrola  

 

                                         

                                         ROSTE 

Statistická přejímka jedním výběrem 

Statistická přejímka dvojím výběrem 

Statistická přejímka několikerým výběrem 

Sekvenční statistická přejímka 

Občasná přejímka 

Uvolnění bez kontroly (použitelné pouze 

při excelentní úrovni jakosti produktu i 

dodavatele) 

 

 

Základní systémy přejímacích plánů pro statistickou přejímku srovnáváním: 

a) Bezopravné přejímací plány (P1, P2): tyto přejímací plány se mohou použít v 

mezipodnikovém i vnitropodnikovém styku při ověřování jakosti jednotlivých dodávek. Pro 

různé hodnoty přípustného procenta neshodných jednotek P1 ( P1= p1.100) a nepřípustného 

procenta P2 (P2 = p2.100) se stanovují odpovídající přejímací plány (n,c) zaručující rizika α a 

β rovny 5%. Tyto bezopravné přejímací plány (P1, P2) se stanovují i při sekvenčním způsobu 

výběru produktů ke kontrole [4].  
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b) Opravné přejímací plány (P2): tyto přejímací plány se mohou rovněž použít v 

mezipodnikovém i vnitropodnikovém styku při ověřování jakosti jednotlivých dodávek 

v případech, kdy je požadováno, aby zamítnuté dodávky byly přetříděny. Tento systém rovněž 

vyhovuje v případě, kdy odběratel požaduje, aby byly minimalizovány celkové kontrolní 

náklady. Tento systém vytváří pro odběratele ochranu, že nebude přijatá dodávka, jejíž úroveň 

přesahuje nepřípustnou úroveň jakosti P2 pří riziku β=10% [4].  

c) Opravné přejímací plány (PL): jde o přejímací plány určené pro přejímku opakujících se 

dodávek od stejného dodavatele. Poskytují ochranu průměrné jakosti. Tyto přejímací plány 

jsou určeny především pro mezioperační kontrolu a to pro přejímku jedním i dvojím výběrem 

[4]. 

d) Bezopravné přejímací plány AQL: tyto plány jsou určeny pro opakující se dodávky 

stejného produktu od stejného dodavatele. Jde o první systém přejímacích plánů, který 

zohledňuje dynamiku úrovně jakosti série dodávek od stejného dodavatele a tak zvyšuje 

hospodárnost kontroly tam, kde je dodavatel schopen prokazovat své schopnosti udržet jakost 

na přípustné a stabilní úrovni. Přejímací plány v tomto systému jsou založeny na tzv. 

přípustné úrovni jakosti (AQL) a to jak pro přejímku jedním, dvěma tak i několikerým 

výběrem. S touto hodnotou AQL není spojeno žádné pevně dané riziko dodavatele, ale kolísá 

v rozmezí 0,02 – 0,16. Další specifikou tohoto systému je vztah mezi rozsahem výběru a 

velikosti dodávky – závisí na volbě kontrolní úrovně. Existují tři obecné (I, II, III) a čtyři 

speciální kontrolní úrovně S1 – S4. Nejčastěji se používá obecná úroveň II. Speciální úrovně 

se používají tehdy, je-li nutné rozsah výběru omezit. Dalším specifikem tohoto systému je 

možnost přechodu mezi normální, zpřísněnou a zmírněnou kontrolou s pevně stanovenými 

pravidly pro přechod mezi těmito úrovněmi kontroly [4]. Jedním ze známých typů těchto 

plánů je např. Dodge-Romig plan využívající beta rozdělení pravděpodobnosti [8].  

V případě použití přejímacího plánu pro statistickou přejímku měřením je nejpoužívanější 

formou přejímací plán „s“. Tato forma přejímacího plánu včetně výpočtů je uvedena 

v praktické části této bakalářské práce, viz článek 5.2.1 

2.3 Náhodný výběr vzorků 

Jednotka určená ke kontrole dávky musí být vybrána náhodně a musí obsahovat veškeré 

požadované znaky dávky. Pojetí náhodného výběru je při statistické přejímce mimořádně 

důležité. Například: dodavatel se může pojistit tím, že jednotka zabalená ve vrchní části dávky 

je mimořádně dobré jakosti s vědomím, že inspektor vybere vzorky právě z horní vrstvy 
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dávky. Jestliže toto nastane a je používán nenáhodný způsob kontroly, pak přínos kontrolního 

procesu je zcela potlačen.  

Často doporučovanou technikou je nejprve označit číslem každou jednotku v dávce, od 1 až 

po maximální číslo jednotek, v celkovém počtu n čísel. Následná sekvence výběru náhodných 

čísel z n pak určuje, která jednotka bude vybrána ke kontrole. Jestliže je produkt označován 

sériovým nebo jiným kódovým značením, může být toto značení také využito. Další způsob, 

který může být použit, je generování náhodných trojciferných čísel, které představují délku, 

výšku a hloubku v kontejneru. V případě, že nelze využít označení všech jednotek číslem, 

využít značení sériovými čísly, či náhodné umístění v kontejneru, musíme využít jiné způsoby 

pro výběr náhodného vzorku. V každém případě je vždy velmi nutné vybírat vzorky náhodně, 

abychom mohli využít statistické základy každé provedené statistické přejímky. V opačném 

případě nastává velké riziko, že nemůžeme využít statistické zákonitosti [3]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÝCH PODMÍNEK V ORGANIZACI 

Před samotným stanovením návrhu přejímacího a plánu a celkového podrobného provádění 

statistické přejímky na vstupní kontrole v Organizaci je nutno provést detailní analýzu 

produktu, způsobu řízení dodavatelů, způsobu provádění vstupní kontroly v současné podobě 

a následně pak provést analýzu norem popisujících statistickou přejímku, z nichž vybereme tu 

nejvhodnější za účelem tvorby konkrétního přejímacího plánu.  

3.1 Základní údaje o Organizaci 

V této bakalářské práci je používán název „Organizace“ a jejím předmětem podnikání je 

výroba frikčního bezpečnostního prvku automobilu. Tato organizace je dceřinou společností 

zahraniční organizace, která je členem americké akciové společnosti „Corporation“. Výroba v 

tomto závodě probíhá již šestým rokem a objem výroby se postupně rok od roku zvyšuje. 

Tento závod je schopen vyrobit frikční výrobky pro osobní vozy, dodávky, nákladní auta i 

kamióny. Základní rozdělení výrobku je dle určení úrovně zákazníka a to na: OE díly 

(originální díly určené pro přímé dodání do automobilek – podskupina OEM nebo díly určené 

pro dodávky do autorizovaných servisů – podskupina OES) a na díly AM (aftermarket – 

zákazníkem je distributor do maloobchodní sítě autoservisů a prodejen s náhradními díly). 

Mezi hlavní zákazníky patří:  

 

Obr. 8 Nejdůležitější zákazníci Organizace 

Vzhledem k tomu, že výrobkem je bezpečnostní prvek automobilu, kdy jeho správná funkce 

může při kritické situaci v provozu zabránit těžkému zranění či smrti uživatele, jsou na její 

výrobu kladeny přísné požadavky na splnění požadavků zákazníka, ale také musí splňovat 

nařízení mezinárodní legislativy a požadavky technických norem. Stejně vysoké požadavky 

na jakost jsou kladeny na vstupní suroviny, materiály a díly a podobně by měl být kladen 

důraz na spolehlivost dodavatelů plnit požadavky a očekávání. Pro tyto zdroje je zavedena v 

Organizaci vstupní kontrola, a to jak měřením, tak srovnáváním. Vstupní kontrola však není 

příliš dynamická, nebere v potaz skutečnou spolehlivost dodavatele a zmetkovitost vstupních 

materiálů, surovin a dílů, rovněž nebere v potaz velikost přijímané dávky.  
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3.2 Systém řízení jakosti v Organizaci 

Organizace má vybudovaný systém řízení jakosti zahrnující všechny probíhající procesy, jež 

jsou certifikované dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ISO/TS 16949:2009, ČSN EN ISO 

14001:2005. Organizace je držitele ocenění „Bezpečný podnik“ a plánuje zavedení a 

certifikaci systému bezpečnosti dle ČSN OHSAS 18001:2008.  

Základní ustanovení týkající se vstupní kontroly a postupu při zjištěném zmetku je uveden 

v části Příručky jakosti QS 8.03 ze dne 26. 4. 2013 [9]. Další dokumentované postupy pro 

jednotlivé podprocesy a činnosti v rámci procesů Návrhu a vývoje, Nakupování a Vstupní 

kontroly jsou uváděny v procesních pokynech PO, operativních instrukcích IO a metodách 

testů a zkoušek s označením MDP [9]. Seznam kontrol v procesech výroby, včetně popisu 

jejich čestností, metod a kvantifikace jsou uváděny v kontrolním plánu pro skupiny výrobků. 

Tento soupis kontrol je rámcem pro vytváření detailních Kontrolních plánů pro provedení 

vstupní kontroly na konkrétních dílech, které jsou nutné pro výrobu určitého typu výrobku. 

Tímto Kontrolním plánem, který je zpracováván, evidován a distribuován prostřednictvím 

informačního systému SAP, se pak řídí inspektor/ka provádějící vstupní kontrolu, hodnotící 

výsledek této kontroly a uchovávající data z těchto kontrol. Z výsledků těchto vstupních 

kontrol jsou zaznamenávány údaje o zmetkovitosti a vypočítáváno PPM pro jednotlivé 

dodavatele. Dodavatelé jsou měsíčně hodnoceni podle těchto kritérií: dosažené PPM, OTD 

(On Time Delivery – včasnost dodávek), počet reklamací, přijatelnost komunikace 

s oddělením nákupu a přijatelnost komunikace s oddělením jakosti. Výsledné hodnocení 

každého dodavatele je pak součtem bodového hodnocení všech těchto pěti kritérií. Roční 

hodnocení každého dodavatele se uvádí jako průměr měsíčních hodnocení v daném roce.  

Tento způsob hodnocení dodavatelů je zaveden od září 2014. Stav hodnocení dodavatelů je 

znázorněn na obr. 9. Protože si vedení společnosti nepřeje veřejně uvádět přiřaditelná data ke 

konkrétním dodavatelům, byly názvy dodavatelů na obr. 9 pozměněny.  

Kromě tohoto průběžného hodnocení je u dodavatelů posuzována shoda s interními 

požadavky na jeho systém řízení jakosti. Materiál dodavatele, který vyhoví požadavkům, 

může být zahrnut do skupiny vstupních materiálů s označením SKIP (dodavatel je tzv. 

homologován).  
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Obr. 9 Hodnocení dodavatelů přímých vstupních materiálů a dílů za rok 2014 

 

3.3 Popis provádění vstupní kontroly v Organizaci 

Vstupní materiál a díly se mohou nakupovat pouze od schválených dodavatelů s přijatelným 

hodnocením, viz obr. 9. Po jejich dovozu do Organizace jsou objednané jednotky 

pracovníkem skladu vyvezeny z kamionu a srovnány do zóny, ve které se provádí vstupní 

kontrola. Tentýž pracovník skladu musí během této činnosti provést kvantitativní přejímku a 

zkontrolovat, zda byl vstupní materiál/díly přepravován ve vyhovujících podmínkách a zda 

není poškozen přepravní obal jednotky. Pokud je obal zničený nebo poškozený, pak je 

jednotka ihned označena jako neshodná a je vyfotografovaná. Je na ni provedena 100% 

vizuální kontrola (u dílů) a případně reklamována dodavateli nebo přepravci jako poškozená 

při dodávce. Pro materiál, který byl dodán za vyhovujících podmínek, platí postup vstupní 

kontroly IO 1.003/OV [9]. Pro účely této bakalářské práce byl dle této směrnice vypracován 
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vývojový diagram procesu vstupní kontroly v současní podobě. Tento vývojový diagram je 

uveden v příloze 12 a bude do výše uvedené směrnice IO 1.003/OV [9] zapracován. 

Následující odstavce popisují jednotlivé kroky procesu vstupní kontroly:  

1) Inspektor/ka provádějící vstupní kontrolu si dle kódového značení materiálu vyhledá 

příslušný kontrolní plán v SAPu. 

2) Materiál označený jako SKIP je takový materiál, jehož minimálně 5 posledních dávek od 

téhož homologovaného dodavatele bylo vyhodnoceno jako vyhovujících a nebyly v nich 

nalezeny žádné zmetky ve výrobě. U takového materiálu je prováděna vstupní kontrola pouze 

u každé 6. dávky. V případě, že se objeví ve výrobě zmetek u SKIP materiálu, jsou jeho 

následující 3 dávky opět určeny ke kontrole dle pravidel uvedených ve vývojovém diagramu. 

V případě kladného výsledku bez zjištěných nedostatků je možno po těchto 3 dávkách opět 

označit takový materiál jako SKIP. Parametr SKIP je automaticky generován či rušen pro 

konkrétní materiál informačním systémem SAP a za jeho správné nastavení zodpovídá 

pracovník nákupu. 

3) Pokud je materiál určen ke kontrole, je vybírán z jedné vybrané přepravní jednotky. 

Nejprve 5 ks pro měření dle kontrolního plánu. Měření je prováděno ve fyzikální laboratoři 

profilprojektorem, 3D přístrojem a kalibrovanými měřidly. Na těchto 5ti kusech se provedou 

všechna měření. Pokud je zjištěn alespoň jeden zmetek, je odebráno dalších 25 ks a měření je 

na nich provedeno stejným způsobem. Pokud i poté jsou zjištěny zmetky, je posuzováno, zda 

je nutno provést třetí výběr či zda se dávka zamítne po tomto druhém výběru. Po případném 

třetím výběru je již definitivně rozhodnuto o přijetí či zamítnutí dávky. Podobně se postupuje, 

jsou-li změřené hodnoty na spodním či horním limitu, tedy jako kdyby byly hodnoty 

neshodné, ale s tím, že dávka může být přijata s upozorněním výrobě a také s upozorněním 

dodavatele, že jsou hodnoty dodaného materiálu na samé hranici přijatelnosti. Všechny 

naměřené hodnoty se zapíší do informačního systému SAP, který automaticky vyhodnotí 

dávku za přijatelnou či za zamítnutou.  

4) Pokud je výsledek měření v pořádku, je vybráno 20 kusů pro vizuální kontrolu. Kontroluje 

se přítomnost rzi, mastnoty či otřepů a hlavně vizuální podoba s výkresem se zaměřením na 

detaily. Při nalezení neshodného dílu je postupováno stejně, jako u předchozího měření 

charakteristik. Teprve poté může být celá dávka přijata. 

5) Pokud je dávka zamítnuta, musí být izolována v „karanténě“ a je informován dodavatel o 

reklamaci. Dle následné dohody s dodavatelem je provedena buď 100% kontrola externí 
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službou (placenou dodavatelem) nebo je dávka vrácena dodavateli (na náklady dodavatele) či 

je dodávka sešrotována v místě dodání. V každém z těchto případů musí dodavatel nahradit 

neshodnou dodávku novou, resp. nahradit neshodné díly shodnými. 

V Organizaci je zavedena výjimka z těchto pravidel a to dle QS 8.03 [9], kdy je neshodný 

vstupní materiál uvolňován na odchylku u méně závažné neshody. Vrácen je dodavateli či na 

jeho náklady sešrotován, pouze pokud je zjištěna závažná neshoda. Každá dávka se může 

ještě individuálně posuzovat podle závažnosti posuzovaného znaku jakosti a bere se také 

v potaz požadavek výroby či zákazníka vzhledem k termínu plánované expedice finálního 

výrobku k němu. 

3.3.1 Vlastnosti prováděné vstupní kontroly  

Pro rozhodování o volbě nejvhodnějšího přejímacího plánu je důležité ujasnit si některé 

vlastnosti vstupní kontroly: 

- Ve své podstatě se jedná o namátkovou (fixní počet n), občasnou (nejsou kontrolovány 

všechny dávky) a vícerozměrovou (je měřeno více charakteristik) vstupní kontrolu. 

- Teoreticky je Ac = 0 a Re není přesně určeno.  

- Výběr se provádí z jedné přepravní jednotky, která se příležitostně „namane“ a většinou a 

z jedné vrstvy.  

- Při kontrolách jsou prováděna všechna měření.  

- Existuje více než jeden dodavatel na stejnou skupinu dodávaných materiálů. Často o 

postupu po zamítnutí dávky rozhoduje a opatření navrhuje sám dodavatel.   

- Pro názornou ukázku sestavení přejímacího plánu budeme používat průměrné velikosti 

dávek. Je jasné, že v reálu se budou jednotlivé dávky od průměru lišit, proto musí být 

vždy určen přejímací plán, který bude této reálné velikosti dávky N odpovídat. 

3.4 Materiál vybraný pro analýzu 

V Organizaci se vyhodnocují na měsíční a roční bázi neshodné díly. Za rok 2014 byl materiál 

vyhodnocen s výsledkem uvedeným v tab. 2, strategický materiál je vyznačen červeně 

(tmavě): 
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Tab. 2 Neshodný materiál za rok 2014 

 

Strategický materiál znamená, že je bezpodmínečně nutný pro výrobu konkrétního výrobku a 

nelze jej běžně nahradit žádným jiným materiálem při stanoveném způsobu zpracování. 

Dalším důležitou charakteristikou je jeho velký vliv na výslednou jakost výrobku, resp. to zda 

výrobek bude vůbec možno vyrobit. Musí se udržovat minimální hladina jeho zásob ve skladu 

dle výhledových plánů výroby. Z těchto důvodů jsou na strategický materiál kladeny vysoké 

požadavky na dodavatelskou jakost a využití statistické přejímky se může projevit jako velký 

psychologický tlak na dodavatele udržovat stabilně vysokou úroveň jakosti a tuto jakost dále 

zvyšovat. Protože spotřeba strategického materiálu je ve výrobě obvykle vysoká, hraje zde 

svou roli také jeho cena. Moderní organizace si nemůže dovolit zanedbat zodpovědnost 

dodavatele za jakost dodávaného strategického materiálu, protože jeho spotřeba a eventuálně 

řešení, co dělat s neshodným materiálem se promítá do celkové ceny finálního výrobku.   

Pokud provedeme analýzu uvedené tab. 2, měli bychom primárně řešit nejdříve tři strategické 

materiály dle vzestupné úrovně dodavatelské jakosti. Budeme tedy dále pracovat s materiály: 

- suporty; 

- protihlukové vrstvy;  

- a indikátory opotřebení. 
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Dále proveďme analýzu nejhorších dodavatelů těchto tří materiálů za rok 2014. Výsledek této 

analýzy je uveden v tab. 3  

Tab. 3 Vadné díly na dodavatele 

 

 

Nejhorší dodavatelé mají velké výkyvy v dodávané jakosti a bude pravděpodobně obtížné 

stanovit přesný přejímací plán pro jimi dodávané materiály, pokud nebudou s dodavateli 

učiněny závazné dohody o jakosti, proveden audit jejich výrobních procesů a nebude přesně a 

exaktně stanovena úroveň jejich jakosti. Data v tab. 3 můžeme vyjádřit Paretovým 

diagramem, viz obr. 10. 

Dodavatel Materiál / díl
Počet 

vadných dílů

Počet vadných 

dílů kumulovaně

Relativní 

kumulované 

výdaje na 

neshody

Supplier 2 Suporty 137 615 137 615 58,70%

Supplier 4 Suporty 27 000 164 615 70,22%

Supplier 1 Suporty 26 060 190 675 81,33%

Supplier 8
Indikátory 

opotřebení
14 262 204 937 87,42%

Supplier 9
Protihlukové 

vrstvy
10 146 215 083 91,75%

Supplier 3 Suporty 7 246 222 329 94,84%

Supplier 10
Protihlukové 

vrstvy
3 500 225 829 96,33%

Supplier 7 Suporty 2 966 228 795 97,60%

Supplier 6
Protihlukové 

vrstvy
1 845 230 640 98,38%

Supplier 11 Suporty 1 190 231 830 98,89%

Supplier 18 Suporty 1 000 232 830 99,32%

Supplier 12 Suporty 617 233 447 99,58%

Supplier 15
Protihlukové 

vrstvy
583 234 030 99,83%

Supplier 14
Protihlukové 

vrstvy
287 234 317 99,95%

Supplier 5 Suporty 116 234 433 100,00%

Celkově 234 433
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Obr. 10 Srovnání dodavatelů dle reklamací 

 

Neshodné díly byly dle záznamů více nalézány ve výrobě než v průběhu vstupní kontroly a to 

v poměru přibližně 16:1. Tento poměr svědčí mimo jiné o nízké účinnosti vstupní kontroly. 

V Organizaci se však neodlišují náklady na nejakost z důvodu pozastavené výroby, která byla 

zapříčiněna uvolněním neshodné dávky a nedisponibilitou materiálu ve skladu. Tyto náklady 

jsou nízké. Musíme tedy připomenout, že případné zavedení statistické přejímky nebude mít 

ekonomické důvody, ale bude mít spíše preventivní charakter ve smyslu snížení počtu 

jednotlivých pozastavení výroby a zamezení potenciálního nesplnění požadavku na včasnou 

expedici k zákazníkovi. Vhodně zvolený přejímací plán může zajistit, že riziko odběratele β 

při uvolňování dávky bude nižší, než je tomu v případech využívání současného systému. 

Na základě analyzovaných dat byly k podrobnější analýze možnosti aplikace statistické 

přejímky vybrány tyto materiály: 

1) Suport 0807041025, viz obr. 11; 

2) Suport 0806646125, viz obr. 12; 

3)  Protihluková vrstva 10032293, viz obr. 15; 

4) Indikátor opotřebení 10012091, viz obr. 18; 
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3.4.1 Suport 0807041025 a 0806646125 

Tento materiál je vůbec nejdůležitější, protože tvoří naprostý základ lisovaného výrobku. Bez 

něj nemá smysl vůbec přemýšlet o dalších etapách výroby. Proto je jasné, že právě na tento 

materiál jsou kladeny nejpřísnější požadavky na splnění znaků jakosti. Pro analýzu možností 

zavedení statistické přejímky byly vybrány dva typy (viz obr. 11 a obr. 12.) 

 

 

                          Obr. 11 Suport 0807041025 

 

 

                           Obr. 12 Suport 0806646125 

 

Pro tuto skupinu vstupních materiálů je stanoven následující kontrolní plán. 
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Obr. 13 Ukázka kontrolních plánů pro suport 0807041025 (nahoře) a 0806646125 (dole), 

klouzavostí je míněna rovinnost. Převzato z podnikového informačního systému SAP. 

 

Po provedené vstupní kontrole se do kontrolního plánu zapíší výsledky měření a vizuální 

kontroly. Podnikový informační systém SAP výsledky propočítá, zhodnotí, zprůměruje a 

vyhodnotí dodávku buď jako přijatelnou, či dávku zamítne. Na obr. 14 je ukázka právě 

takového vyplněného kontrolního plánu. Záznam byl proveden inspektorkou právě 

provádějící měření suportů. 
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 Obr. 14 Ukázka vyplněného kontrolního plánu dle výsledku měření. Převzato z podnikového 

informačního systému SAP. 

 

3.4.2 Protihluková vrstva 10032293 

Protihluková vrstva, jak již český název tohoto materiálu napovídá, má důležitou úlohu na 

finálním výrobku, a to zabránit nepříjemnému zvuku či hluku a vibracím při aktivním 

používání výrobku v autě. Je vyráběn obvykle z kovu, ale existují díly z papíru, samolepky či 

se dá nahradit speciálním nátěrem na výrobek. Vybraný druh protihlukové vrstvy pro analýzu 

možnosti zavedení statistické přejímky je vyráběn z kovu. Na obr. 15 lze rozpoznat, že tvar se 

podobá tvaru použitého suportu, což je jeden z nejdůležitějších znaků jakosti tohoto 

materiálu.  
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                  Obr. 15 Protihluková vrstva 10032293 

 

Podobně jako u předchozího materiálu, jsou i u tohoto vyobrazeny kontrolní plány a vyplněné 

záznamy, zdrojem obrázků jsou výstupy z podnikového informačního systému SAP. 

 

 

Obr. 16 Kontrolní plán pro protihlukovou vrstvu. Převzato z podnikového informačního 

systému SAP. 
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Obr. 17 Kontrolní plán se záznamy ze vstupní kontroly protihlukové vrstvy. Převzato 

z podnikového informačního systému SAP. 

 

3.4.3 Indikátor opotřebení 10012091 

Tento poslední typ materiálu, který byl vybrán do analýzy možnosti zavedení statistické 

přejímky v Organizaci, je součást k elektronickému systému v automobilu. Tento materiál se 

montuje na finální výrobek, aby mohl uživatel vozidla včas rozpoznat, že je výrobek 

opotřebován a potřebuje výměnu. 

 

                Obr. 18 Indikátor opotřebení 10012091 
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Pro tento díl se provádí navíc také speciální zkouška elektrické pevnosti, která má jako jediná 

pouze spodní limit (2500,00 V). Ostatní testy u předešlých dílů mají spodní i horní limity. Pro 

tento díl je uveden kontrolní plán a záznamy v něm na obr. 19 a obr. 20. 

 

Obr. 19 Kontrolní plán pro indikátor opotřebení. Převzato z podnikového informačního 

systému SAP.  

 

Obr. 20 Kontrolní plán se záznamy ze vstupní kontroly indikátoru opotřebení. Převzato 

z podnikového informačního systému SAP.  
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3.5 Velikost dávek  

Z údajů oddělení nákupu Organizace byly zjištěny následující průměrné velikosti dodávek za 

rok 2014 pro jednotlivé vybrané materiály, z nichž byla vytvořena tab. 4. 

Tab. 4 Velikosti dávek N vybraného materiálu v roce 2014 

Číslo dílu Průměrná velikost dávky N 

0807041025   9 000 ks 

0806645125   2 800 ks 

10032293 40 000 ks 

10012091      500 ks 

 

3.6 Zhodnocení systému řízení a procesu pro vstupní kontrolu 

Způsob řízení systému jakosti odpovídá běžnému řízení v podniku působícím v řetězci 

automobilového průmyslu dle norem řady 9000. Nedostatek spojený se systém řízení jakosti 

je ten, že pro vyhodnocení dávky na vstupní kontrole nejsou zavedeny žádné statistické 

metody, tak jak je vyžaduje norma ČSN EN ISO/TS 16949:2009 ve svém článku 7.4.3.1 a 

především 8.1.1 s názvem „Identifikace statistických neshod“, která popisuje, že: „Při 

moderním plánování kvality musí být pro každý proces stanoveny vhodné statistické metody 

a musí být zahrnuty do plánu kontroly a řízení“ [10]. Pokud chceme využít jako pomůcku 

doporučenou normu ČSN ISO/TR 10017:2004, pak vhodnou statistickou metodou pro 

ověřování nakupování produktu je také testování hypotéz [11] mezi které patří také statistická 

přejímka - viz kapitoly 1 a 2.1 této bakalářské práce.  

Pokud budeme posuzovat řízení dodavatelů, pak v Organizaci není vyvíjen tlak na dodavatele 

zvyšovat jakost dodávaných výrobků. Mnohdy Organizace podléhá tlakům dodavatelů, což je 

zcela opačný princip, než ten, který by měl vést k trvalému zvyšování jakosti produktů. Není 

sledován výrobní proces dodavatelů a nedá se predikovat jakost budoucích dodávek.  

Z pohledu samotné vstupní kontroly lze konstatovat, že proces probíhá řádně dle pravidel, 

která byla nastavena. Není však zaručen náhodný výběr, což u kovových suportů nemusí být 

nedostatkem, protože poslední výrobní sekvencí dodavatele je zbavení těchto součástek 

otřepů, což je prováděno v bubnech, kde se suporty řádně promíchají jako v osudí. 

Problémem to ale může být u protihlukových vrstev a čidel opotřebení. Počet vzorků 

neodpovídá velikosti dávky a ani úrovni jakosti dodávaných dílů, ale rozsah výběru je 

konstantně 5, resp. 20 pro vizuální kontrolu. Velmi výrazně převládají neshody nalezené ve 
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výrobě než v průběhu vstupní kontroly, zavedený způsob kontroly je málo účinný. Není 

přesně určen způsob, kolikerým výběrem se má kontrola provádět, někdy dvojím, někdy 

trojím – to je závislé na operativním rozhodnutí nadřízeného inspektora. Při kontrole nejsou 

rozlišovány kritické vlastnosti. Stojí za úvahu, zda je nutno měřit méně podstatné 

charakteristiky, když nejsou splněny požadavky na charakteristiky kritické. Protože je někdy 

prováděn i třetí výběr, mohlo by dojít k situaci, že je změřeno více dílů, než by bylo zapotřebí 

při zavedení statistické přejímky jedním či dvojím, popř. postupným výběrem. SKIP nemá 

vazbu na aktuální stav jakosti homologovaného dodavatele, hrozí, že se do SKIPu dostanou i 

materiály od dodavatele, který není homologován. Ze způsobu vstupní kontroly nelze vyvodit 

či určit, jaká je průměrná úroveň dodávek (zda obzvlášť dobrá, průměrná či obzvlášť špatná), 

nelze promítnou statistická data do navazujících procesů zejména procesů nakupování, řízení 

výroby a řízení jakosti. Moderní vývoj v řízení nakupovaných produktů prokázal, že je velmi 

výhodné nakupovat jeden druh materiálu od jednoho výrobce. Toto zvláště platí pro 

strategický materiál a suroviny vyráběné pro bezpečnostní prvky např. automobilů. 

3.7 Důvody pro zavedení statistické přejímky 

Potenciální důvody pro zavedení statistické přejímky vycházejí z předchozího zhodnocení a 

jsou shrnuty do tab. 5. 

Tab. 5 Důvody pro zavedení statistické přejímky 

Stávající nedostatky v systému řízení Důvod pro zavedení statistické přejímky 

Nejsou používány statistické metody 

v procesu vstupní kontroly 

Statistická přejímka je doporučenou 

statistickou metodou 

Dodavatele nejsou řízeni ke zvyšování 

jakosti svých výrobků 

Statistická přejímka působí psychologicky 

na dodavatele a vychovává dodavatele 

zvyšovat jakost dodávek.  

Ve výrobě je nalézáno výrazně více 

neshodného materiálu než na vstupní 

kontrole 

Statistická přejímka většinou zvyšuje 

účinnost vstupní kontroly. Dává záruku, že 

s určitou pravděpodobností nepřekročí 

poměr vadný jednotek přijatelnou mez. Je 

prevencí proti neočekávanému výpadku 

výroby z důvodu nedisponibility materiálu. 

Nejsou srozumitelně stanovena pravidla pro 

SKIP 

Statistická přejímka obsahuje přesná 

pravidla pro občasnou přejímku, která je 

podobná SKIPu. 

Velikost měřených dílů nedopovídá 

velikosti dávek 

Vybrané přejímací plány statistických 

přejímek přesně definují velikost výběru, za 

minimalizace AQL a β. 
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4 ANALÝZA VYBRANÝCH NOREM  

V předchozí kapitole jsme popsali, jak je nastaven systém řízení jakosti, způsob řízení 

dodavatelů a proces vstupní kontroly v Organizaci. Abychom mohli stanovit optimální 

přejímací plán navrhované statistické přejímky, musíme ještě provést analýzu vhodných ISO 

norem a vybrat tu nejvhodnější. Protože chceme, aby případný přechod na statistickou 

přejímku co možná nejméně narušil a změnil způsob provádění zavedené vstupní kontroly, 

budou následující analýze podléhat pouze potenciálně použitelné vybrané normy z řady 3951 

a 2859, které popisují přejímací plány podobné stávajícímu způsobu vstupní kontroly. Např. 

skupinu norem pro izolované dávky nebo pro produkty vyráběné na páse nebudeme do 

analýzy zahrnovat. Následující podkapitoly tedy rozhodně nejsou výčtem všech existujících 

norem. Budeme analyzovat vhodné normy jak pro statistickou přejímku měřením, tak i 

srovnáváním, protože na materiálech se provádí kontrola srovnatelná s oběma způsoby 

přejímek. Rovněž rozebereme možnost využití přechodových pravidel a na konci analýzy 

bude uvedena norma (normy), se kterými budeme potom pracovat při stanovení přejímacího 

plánu pro 4 konkrétní materiály. Vhodnost norem budeme posuzovat z hlediska 

kontrolovaného znaku jakosti, minimalizace velikosti výběru, typu dodávek a následného 

řešení zamítnuté dávky.  

4.1 Analýza norem pro statistickou přejímku měřením 

V následujících článcích jsou analyzovány ty normy, podle který se dají hodnotit výsledky 

měření vstupního materiálu na základě toho, jak moc se blíží stanoveným limitům a u nichž se 

sleduje trend posunu měřených charakteristik k těmto hodnotám. 

4.1.1 ČSN ISO 3951-1 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3951-1:2005 a charakteristická je tím, že:  

- nabízí oddělené metody pro případ neznámé směrodatné odchylky („s“ metoda) a pro 

případ známé směrodatné odchylky („σ“ metoda); 

- předpokládá aplikaci přejímacího plánu jedním výběrem pro každý jednotlivý znak 

jakosti; 

- chyba měření se považuje za zanedbatelnou; 

- předpokládá, že zkoumaná náhodná veličina má normální rozdělení pro jedinou třídu 

neshody; 

- uvádí přechodová pravidla pro normální, zmírněnou nebo zpřísněnou kontrolu [12]. 

Přejímací plány dle této normy je vhodné použít, pokud: 
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- jsou spojité série dávek produktů, které všechny byly dodány jedním výrobcem a byly 

vyrobeny jedním výrobním procesem; 

- se posuzuje jediný znak jakosti X, který musí být měřitelný ve spojitém rozsahu; 

- je chyba měření zanedbatelná, tj. vykazuje směrodatnou odchylku nejvýše rovnu 10% 

směrodatné odchylky procesu; 

- je stabilizovaná výroba (proces je ve statisticky zvládnutém stavu) a znak jakosti má 

normální rozdělení nebo rozdělení velmi blízké tomuto rozdělení; 

- jsou srozumitelně definovány horní mezní hodnota U a dolní mezní hodnota L, nebo obě 

tyto hodnoty. 

4.1.2 ČSN ISO 3951-2 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3951-2:2006 a je charakteristická tím, že: 

- na rozdíl od předchozí normy nezahrnuje pouze jednorozměrné postupy, ale zahrnuje 

také kontrolu při předpisu dvoustranných mezních hodnot a vícerozměrné postupy pro 

nezávislé znaky; 

- obsahuje pravidla pro zmírněnou, normální i zpřísněnou kontrolu, stejně jako tabulky pro 

„s“ metodu i „σ“ metodu. Norma doporučuje používat „s“ metodu, protože ta je 

jednodušší pro aplikaci; 

- popisovaná statistická přejímka je založena na systému přípustné mezní jakosti (AQL) 

jedním výběrem; 

- metody popisované v této normě zabezpečují, aby dávky přijatelné jakosti měly vysokou 

pravděpodobnost přijetí a dávky horší jakosti měly vysokou pravděpodobnost, že 

nebudou přijaty; 

- uvádí přesná přechodová pravidla. 

Přejímací plány dle této normy je vhodné použít, pokud: 

- jsou spojité série dávek produktů pocházejících od jednoho dodavatele používajícího 

stabilní výrobní proces; 

- jsou znaky produktu měřitelné ve spojitém rozsahu; 

- je chyba měření zanedbatelná; 

- je proces ve statisticky zvládnutém stavu; 

- jsou znaky jakosti alespoň přibližně nezávislé; 

- smlouva s dodavatelem definuje horní mezní hodnotu U, dolní mezní hodnotu L, nebo 

obě tyto hodnoty pro každý znak jakosti [13]. 
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4.1.3 ČSN ISO 3951-3 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3951-3:2007 a je charakteristická tím, že: 

- obsahuje postupy „s“ metodou i „σ“ metodou; 

- popisuje postupy při jediné mezní hodnotě nebo i dvoustranné mezní hodnotě; 

- popisuje postupy pro normální, zpřísněnou i zmírněnou kontrolu; 

- popisuje postupy pro jediný znak jakosti, ale i pro určitý počet nezávislých znaků jakosti; 

- je založena na „přípustné mezi jakosti“ AQL dvěma výběry; 

- úspory a úsilí mohou být až o 40% nižší než při výběrové kontrole jedním výběrem a to 

zejména při mimořádné dobré či mimořádně špatné jakosti dodávaných dílů. Pouze jsou-

li výsledky z prvního výběru neprůkazné, provede se druhý výběr a o přijetí či nepřijetí 

dávky s potom rozhodne kombinováním výsledků prvního a druhého výběru. 

Přejímací plány dle této normy je vhodné použít, pokud: 

- existují spojité série dávek produktů pocházející od jednoho dodavatele používajícího 

stabilní výrobní proces; 

- jsou znaky produktu měřitelné ve spojitém rozsahu; 

- je chyba měření zanedbatelná; 

- je proces ve statisticky zvládnutém stavu; 

- jednotky produktu mají jediný znak jakosti,  

- je možno pro vícenásobné znaky jakosti použít informativní přílohy této normy A, B a C) 

[5]. 

4.1.4 ČSN ISO 3951-5 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3951-5:2006 a je charakteristická tím, že: 

- norma uvádí takové přejímací plány, které efektivně snižují průměrný rozsah výběru; 

- je založena na „přípustné mezi jakosti“ AQL postupným výběrem; 

- pravidla této normy jsou však obecně chápána jako složitější; 

- není předem znám rozsah výběru. To může při použití této normy přinést různé 

organizační těžkosti např.: časový rozpis kontrolních operací, růstem nákladů na odběr 

vzorků, časová náročnost prováděných zkoušek či měření [14].  

4.2 Analýza norem pro statistickou přejímku srovnáváním 

Následující analýza norem má za cíl vybrat tu nejvhodnější k posuzovanému atributu jakosti 

vizuální kontrola. 
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4.2.1 ČSN ISO 2859-10 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2859-10:2006. Tato norma nabízí stručně 

charakteristiky obsahů pěti stávajících norem ISO řady 2859 založených na stejných 

stěžejních parametrech: přípustné mezní jakosti (AQL) a mezní jakosti (LQ) [15]. Popisuje cíl 

statistické přejímky a uvádí některé další způsoby kontrol a přejímek, jež jsou již popsány 

v kapitole 1. Pro každou normu je zde uveden její všeobecný popis a doporučení v jakých 

případech jednotlivé normy použít. Rovněž definuje pravidla pro přechodová pravidla, ve 

svém článku 4.3.2 (str. 9 této normy). Normu dále použijeme pro stanovení přechodových 

pravidel, abychom mohli využít rostoucí až excelentní jakosti dodávek k minimalizaci 

rozsahu výběru (n). 

4.2.2 ČSN ISO 2859-1 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2859-1:1999 [6]. Tato norma: 

- definuje přejímací plány AQL pro každou dávku v sérii; 

- popisuje charakteristiku AQL a LQ; 

- určuje podmínky pro odběr vzorků; 

- popisuje přechodová pravidla, včetně bodovacího systému a situaci, v níž může dojít 

k přerušení kontroly přejímacími postupy popisovanými v této normě; 

- popisuje typy přejímacích plánů, kontrolních úrovní a stanovení přijatelnosti; 

- jako ostatní podobné normy obsahuje tabulky pro tvorbu přejímacího plánu; 

- stanovuje přejímací plány jedním, dvojím i několikerým výběrem v případech kdy 

provádíme statistickou přejímku srovnáváním. 

4.2.3 ČSN ISO 2859-3 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2859-3:2005. Tato norma je 

charakteristická: 

- zavedením zcela nových přechodových pravidel mezi jednotlivými stavy občasné 

přejímky, přičemž tato pravidla jsou založena na dosaženém počtu bodů; 

- upravuje odpovědnosti dodavatele, zodpovědného a kontrolního orgánu; 

- umožňuje zjištění statistických charakteristik občasné přejímky zaměřených na 

přechodové charakteristiky pro kvalifikaci, přerušení kontroly a diskvalifikaci; 

- obsahuje formulace volitelných požadavků vyžadující odsouhlasení odběratelem i 

dodavatelem; 

- jsou analyzovány tři hlavní faktory používané při rozhodování mezi občasnou kontrolou a 

zmírněnou kontrolou [16]. 
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4.2.4 ČSN ISO 2859-5 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2859-5:2005 [17]. Norma je 

charakteristická popisem statistické přejímky, kde počet odebraných kusů (n) není dopředu 

znám, podobně jako je tomu u normy ČSN ISO 3951-5. Normou definované přejímací plány 

pracují s velkými spojitými dávkami. Hlavní předností této normy je její velký přínos 

v případě mimořádné dobré či mimořádně špatné jakosti dodávaných dílu. Tímto přínosem je 

hlavně podstatné snížení kontrolovaných kusů. 

4.3 Využití přechodových pravidel 

Při samotné tvorbě přejímacích plánů pro konkrétní dodávaný materiál do Organizace je 

žádoucí zefektivnit proces vstupní kontroly v maximální míře. Tohoto lze dosáhnout 

především zrychlením vstupní kontroly, co možná nejnižším počtem vybraných jednotek n a 

provedením posouzení jakosti výrobku efektivním způsobem, např. také dle článku 5.3, odst. 

4. Vysokou efektivitu přinášejí i přechodová pravidla, která využívají zvyšující se jakost 

dodávaných dílů, takže celou statistickou přejímku budeme nastavovat využitím schémat 

uvedených v tab. 1 a na obr. 6. U statistické přejímky měřením budeme přihlížet k zásadám 

pro měření a posuzování vícerozměrových charakteristik. 

4.4 Konečný výběr norem pro praktickou aplikaci 

Při posuzování vztahu jednotlivých norem analyzovaných v kapitole 4 k systému řízení 

jakosti v Organizaci, řízení dodavatelů a procesu vstupní kontroly, jsme dospěli k tomuto 

doporučujícímu závěru: 

- norma ČSN ISO 3951 – 1 pro Organizaci není vhodná, protože na dílech jsou sledovány 

vícerozměrové znaky jakosti. Pokud bychom trvali na provádění statistické přejímky dle 

této normy pro výše popisované díly, museli bychom použít samostatný přejímací plán 

pro každý zkoumaný znak jakosti zvlášť, což by nepřípustně zatěžovalo vstupní kontrolu, 

jak po stránce personální, časové náročnosti, tak i logistické. 

- norma ČSN ISO 3951 – 2: využití přejímacích plánů je vhodné neboť samotné provádění 

vstupní kontroly a znaky jakosti dílů jsou těmto přejímacím velmi podobné. Samotný 

přechod na statistickou přejímku nebude tedy z těchto důvodů náročný. 

- norma ČSN ISO 3951 – 3: využití přejímacích plánů dle této normy se jeví jako velmi 

vhodné, zejména kvůli možné úspoře prostředků na provedení statistické přejímky. 

- norma ČSN ISO 3951 – 5: u zmíněných produktů sledujeme vícerozměrové 

charakteristiky znaků jakosti, proto tato norma není vhodná pro využití v Organizaci. 

Navíc jakost některých dodávaných dílů není na výrazně nízké či výrazně vysoké úrovni. 



 

 

37 

Z tohoto důvodu by nakonec počet dílů ve výběru mohl být neúměrně vysoký, což by 

opět zatěžovalo provádění vstupní kontroly [13]. 

- normy ČSN ISO 2859-1 a ČSN ISO 2859-3 jsou vhodné z důvodu využití možnosti občasné 

přejímky v případech homologace dodavatele, pokud dochází k výraznému trendu 

zvyšování jakosti dodávek. Občasná přejímka podstatně snižuje nároky na provádění 

vstupních kontrol. 

- ČSN ISO 2859-5: v současné době není vhodné využití této normy pro statistickou 

přejímku srovnáváním v Organizaci, jednak z důvodu toho, že v některých případech jsou 

dodávané série velmi krátké a také není definována průměrná jakost dodávek. Z těchto 

důvodů by přejímací plány podle této normy ztrácely svůj přínos. 

Pro stanovení přejímacích plánů byly vybrány tyto normy: 

1)  Pro charakteristiky pro které je důležité sledovat jejich hodnoty vzhledem k mezím 

z důvodu predikce opotřebení nástroje používaného pro výrobu těchto strategických materiálů 

dodavatelem, byla vybrána norma ČSN ISO 3951-3. Tato norma byla vybrána především 

z toho důvodu, že nabízí možnost malého výběru n ve srovnání s ostatními normami, při 

zachování přijatelné AQL. Dle této normy bude sestaven optimální přejímací plán. Tento 

přejímací plán bude představovat první část vstupní kontroly.  

2) Pro atribut „vizuální vzhled“ bude sestaven přejímací plán dle normy ČSN ISO 2859-1 a 

tento přejímací plán bude druhou částí prováděné vstupní kontroly. Tato norma byla vybrána 

především pro její jednoduchost a srozumitelnost. 

3) Pro oba plány současně budou stanovena přechodová pravidla. 

4)  Pro každý plán zvlášť budou stanovena pravidla pro efektivnější metody resp. občasnou 

přejímku. 
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5 NÁVRH PRAKTICKÉ APLIKACE 

Tato kapitola popisuje praktické uplatnění poznatků získaných v předchozích analýzách a je 

rozdělena do několika částí. V první části kapitola stanovuje nezbytné kroky pro přípravu 

podmínek pro snadné a bezporuchové provádění statistické přejímky, ve druhé části konkrétní 

stanovení přejímacích plánů pro normální, zpřísněnou i zmírněnou kontrolu, ve třetí části 

podrobný popis procesu vstupní kontroly statistickou přejímkou a v poslední čtvrté části 

výhledy do budoucna, jak statistickou přejímku dále zefektivnit. 

5.1 Příprava na zavedení statistické přejímky 

Před zahájením vstupní kontroly statistickou přejímkou dle pravidel uvedených v kapitole 4.4 

je nutno provést nezbytné kroky, aby byla zajištěna požadovaná účinnost statistické přejímky: 

1)  Stojí za zvážení, zda u dodavatelů s nevyrovnanou nebo špatnou jakostí vůbec 

statistickou přejímku zavádět, resp. zda vůbec provádět vstupní kontrolu či zda nezavést 

100% kontrolu pro dlouhodobě nezpůsobilé dodavatele a to až do doby, než se podaří jakost 

jím dodávaných dílů stabilizovat nebo vyhledat nového dodavatele. 

2) Musí být zahájeno jednání s dodavatelem, se kterým je nutno dohodnout podmínky 

statistické přejímky. Pro stanovení podmínek přijetí či zamítnutí dávek se musí dohodnout 

AQL, podmínky pro reklamace, podmínky přechodových pravidel a občasné přejímky do 

budoucna. U dodavatele by se měl provést procesní audit. Dodavatel by měl v ideálním 

případě poskytnout regulační diagramy svého výrobního procesu, čímž se současně ověří jeho 

statistická stabilita. Pokud těmito diagramy nedisponuje, pak je doporučeno nějakou dobu 

(obvykle půl roku) sledovat výrobní proces dodavatele. Sledováním výrobního procesu 

dodavatele a pravidelnými audity u něj můžeme také v budoucnu odhadnout σ jeho výrobního 

procesu, čímž se proces statistické přejímky může více zefektivnit, viz kapitola 5.4.   

3)  Rozhodnutí o přijetí dávky dle normy ČSN ISO 3951-3 s sebou přináší složité 

matematické výpočty. Z tohoto důvodu je nezbytné upravit podnikový informační systém a 

vybavit ho možností pracovat s procedurami popisovanými dále, např. vložením vzorců, 

úpravou tabulek, apod. Pokud bude toto možno provést, samotné fyzické provádění statistické 

přejímky se nebude příliš lišit od stávajícího způsobu. 

4)  Je vhodné stanovit posloupnost měření jednotlivých znaků jakosti dle jejich sestupné 

kritičnosti, viz kapitola 5.3 v bodě 4. Je vhodné provést analýzu měřících systémů (MSA). 

5)  Nezbytné je zaškolení obsluhy a vymezení prostor pro provádění přejímek. 
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5.2 Stanovení „s“ přejímacích plánů 

Pro vybraný vstupní materiál se bude stanovovat postup pro statistickou přejímku nejprve pro 

kvantitativní znaky jakosti a poté postup pro atributy.  

5.2.1 Stanovení přejímacích plánů pro kvantitativní znaky jakosti (charakteristiky) 

Pro správné určení rozsahu výběru je nutno posoudit velikost dodávané dávky, průměrná 

velikost dávky dodávaná v roce 2014 uvádí tab. 2. 

Dle zvážení přínosů i nevýhod bylo nakonec rozhodnuto použít bezopravný přejímací plán 

AQL dvojím výběrem dle normy ČSN ISO 3951-3, příloha C této normy, která se zaměřuje 

pro posuzování vícerozměrových charakteristik. Bude využita „s“ metoda, výchozí bude 

normální úroveň (v budoucnu se budou využívat přechodová pravidla a po přezkoumání 

výrobního procesu dodavatele bude možno přejít časem na „σ“ metodu). Použita bude II. 

kontrolní úroveň. Pro všechny charakteristiky jsou dány dolní i horní mezní hodnoty – bude 

tedy prováděna propojená kontrola. Vybraný typ přejímacího plánu tedy bude znít 

Vícerozměrný přejímací postup „tvaru p*“ při „s“ metodě – Propojená kontrola při 

dvoustranných mezních hodnotách. Při dalším popisu práce s tímto přejímacím plánem 

budeme předpokládat dohodnuté a pro Organizaci přijatelné AQL = 0,10%. Postup statistické 

přejímky dle tohoto přejímací plánu, je popsán v tab. 6 a je doplněn příkladem pro díl 

0806645125 

Tab. 6 Příklad postupu podle vybraného přejímacího plánu dle ČSN ISO 3951-3. 

Krok Činnost 

Příklad pro díl 

0806646125 a  

AQL = 0,10% 

Vysvětlující 

komentář 

1 
Dle přílohy 1 určíme kódové písmeno dle 

rozsahu dávky a kontrolní úrovně. 

Pro příkladový díl jsme 

zjistili kódové písmeno 

„K“ 

Uvažujeme N=2800 

 

2 Dle přílohy 2 zjistíme parametry n, p*
a, p*

r a p*
c. 

Pro dané AQL a 

písmeno K jsme zjistili: 

n = 18; p*
a = 0,0296; 

 p*
r = 0,4508; 

p*
c = 0,3651. 

 

3 

Vybereme vzorky a postupně provedeme 

měření všech charakteristik a to tím 

způsobem, že začínáme u kritické 

charakteristiky a končíme u sekundární 

charakteristiky 

 
Činnost provádí 

inspektor  

4 

Provedeme výpočet x1 a s1 ze všech 18 měření 

a pro všechny měřené charakteristiky: 

x1 = 
1

𝑛
 * ∑ 𝑥1𝑖𝑛

𝑖=1    s1=√
∑ (𝑥1𝑖−𝑥1)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 

Pro příkladový díl tedy 

budou provedeny 

výpočty z 18x7 měření. 

Veškeré výpočty jsou 

prováděny v SAPu po 

zadání naměřených 

hodnot. 
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Krok Činnost 

Příklad pro díl 

0806646125 a  

AQL = 0,10% 

Vysvětlující 

komentář 

5 

Z přílohy 3 zjistíme velikost fs,1 a fs,c a 

vypočteme „maximální přijatelnou výběrovou 

směrodatnou odchylku MSSD“ pro každou 

charakteristiku zvlášť.  

Výpočet MSSD:  

s1,max = (U – L) * fs,1 

V našem případě jsou 

fs,1 = 0,1960 a 

 fs,c = 0,1818.  

 

 

6*) 

Porovnáme, zda s1 je menší nebo rovno s1,max a 

to pro každou charakteristiku zvlášť. Je – li s1 > 

s1,max pak odhadujeme, že dávka by mohla být 

přijata, pokud tomu tak není alespoň pro jednu 

charakteristiku, dávka je zamítnuta a přejímka 

je ukončena. 

 

Výsledek o pokračování 

či zamítnutí je sdělen 

prostřednictvím SAPu. 

7 

Pro každou charakteristiku zvlášť: vypočteme 

ukazatel jakosti pro horní a dolní mez: QU,1 = 

(U - x1)/ s1 a QL,1 = (x1 - L)/ s1. 

  

8 

Pro každou charakteristiku zvlášť: 

Vypočítáme vU,1=(1/2) * [1 – QU,1 ∗ √𝑛 / (n – 

1)] a vL,1=(1/2) * [1 - QL,1 ∗ √𝑛 / (n – 1)]. 

  

9 V příloze 4 nalezneme číslo an. an = 1,937919.  

10 

Vypočítáme yU,1 = an * ln [vU,1/(1- vU,1)] a yL,1 

= an * ln [vL,1/(1- vL,1)] a dále  
wU,1 = y2

U,1 – 3 a wL,1 = y2
L,1 - 3 a vypočteme m 

= n - 1 (pro první výběr) m = n – 2 (pro druhý 

výběr). 

  

11 

Posledními výpočty jsou výpočty pro tu,1 a tL,1. 

Je-li w vypočítané přechozím vzorcem > 0, pak 

tu,1 = 12*m* yU,1 / (12*m + wU,1), resp. tL,1 = 

12*m* yL,1 / (12*m + wLU,1). Je-li w < 0, pak  

tu,1 = 12*(m-1)*yU,1 /[ (12*(m-1) + wU,1)], resp. 

tL,1 = 12*(m-1)*yL,1 /[ (12*(m-1) + wL,1)] 

  

12 

Z tabulek distribuční funkce normálního 

rozdělení odhadneme hodnotu pU,1 a pL,1. pU,1 = 

ф(tu,1) a pL,1 = ф(tu,1). Odhad celkového podílu 

neshodných při prvém výběru pro jednu 

charakteristiku je: p1,char1 = pU,1 + pL,1. 

  

13 

Protože posuzujeme vícerozměrové 

charakteristiky musíme provést součin:  

p1 = 1 – (1 - p1,char1) * (1 - p1,char2) * … * (1 - 

p1,charm). 

  

14 

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí nebo 

pokračování druhým výběrem je založeno na 

rozhodnutí:  

p1 < p*
a  dávka se přijímá 

p1 > p*
r  dávka se nepřijímá  

p*
a < p1 < p*

r       pokračuje se druhým              

výběrem 

p*
a = 0,0296; 

 p*
r = 0,4508 

 

15 

Je-li rozhodnuto o druhém výběru, opakuje 

se celý cyklus se stejným n. U propojené 

metody je výsledný odhad p z druhého 

výběru označen pc. 

 
Činnost provádí 

inspektor 

16 

Konečné rozhodnutí po druhém výběru je 

provedeno na základě rozhodnutí: pc < p*
c  

dávka se přijímá pc > p*
c dávka se zamítá. 

p*
c = 0,3651.  
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*) Dohodnutá výjimka z pravidel tohoto typu přejímacího plánu: Organizace mimo podmínky 

přijatelné výběrové směrodatné odchylky také požaduje zamítnout dávku v případě, že 

hodnota naměřené charakteristiky leží mimo horní či mimo dolní limit.  

Zamítnutá dávka nesmí být v žádném případě poskytnuta k případným dalším dodávkám, 

pokud není zodpovědnou osobou provedeno alternativní rozhodnutí. Shora uvedený plán je 

platný pro n > 5, což je vzhledem k velikosti jednotlivých dávek N prakticky ve všech 

případech. Bylo-li by někdy n sníženo pod 5, platí pro takový přejímací plán jiný postup, 

který je rovněž uveden v normě ČSN ISO 3951-3. 

Je jasné, že uvedený přejímací plán je možno aplikovat, vzhledem k rozsáhlosti a složitosti 

výpočtů pouze s adekvátním softwarovým vybavením se zadanými, shora uvedenými vzorci. 

Co se týče reálně prováděné kontroly, pak ve srovnání se současnou kontrolou se provede 

měření na více kusech, ale jinak se nic nemění, protože veškeré výpočty i rozhodování 

probíhají pomocí informačního systému, stejně jako doposud. 

Bude-li nutné snížit rozsah výběru n, je to možné změnou kontrolní úrovně na jednu ze čtyř 

speciálních, např. při zaručeně výborné úrovně jakosti dodavatele, nebo přechodem na 

obecnou kontrolní úroveň I., např. po dobrých zkušenostech s dodávaným dílem atp. Pro tyto 

přechody jsou rovněž stanovena pravidla v použité normě ČSN ISO 3951-3.  

5.2.2 Stanovení přejímacích plánů pro atributy jakosti (pro vizuální kontrolu) 

Statistická přejímka srovnáváním je na rozdíl od předchozí přejímky mnohem jednodušší, ale 

na druhé straně je nutno provést rozsáhlejší náhodný výběr n jednotek. 

Vybraný typ přejímacího plánu tedy bude podle kapitoly 10 normy ČSN ISO 2859-1: 

Přejímací plán AQL (bezopravný) dvojím výběrem „s“ metodou, AQL=0,40%. Vyšší AQL je 

pro vizuální vlastnosti atributu přijatelné, neboť se dají většinou ve výrobě zpracovat i díly 

s horší jakostí. Postup statistické přejímky dle tohoto přejímací plánu je uveden v tab. 7. 

Tab. 7 Příklad použití vybraného přejímacího plánu dle ČSN ISO 2859-1 

Krok Činnost 

Příklad pro díl 

0806645125 a  

AQL = 0,40% 

Vysvětlující 

komentář 

1 
Dle přílohy 6, vybereme kódové písmeno dle 

rozsahu dávky a požadované kontrolní úrovně. 

Pro prováděnou Obecní 

kontrolní úroveň je toto 

písmeno „K“.  

Uvažujeme N=2800 

 

2 

Dle přílohy 7 zjistíme rozsahy prvního i 

druhého výběru a také přejímací číslo Ac a 

zamítací číslo Re. 

Pro danou dávku lze zjisti 

n1 i n2 rovno 80 a Ac1 = 0, 

Re1 = 2. a  

Ac2 = 1 a Re2 = 2. 

Pokud nebude nalezena 

žádná neshoda, bude 

dávka přijata v prvním 

výběru. 
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Krok Činnost 

Příklad pro díl 

0806645125 a  

AQL = 0,40% 

Vysvětlující 

komentář 

3 

Kontrolu budeme provádět na kusech, které 

jsme vybrali již v souvislosti s předchozím 

přejímacím plánem měřením a pouze 

provedeme doplňující náhodný výběr až do 

velikosti n1 . 

 
Činnost provádí 

inspektor. 

4 

Na všech těchto kusech pak provedeme 

vizuální kontrolu. Je-li počet neshodných 

jednotek: 

 d1 < Ac1            dávka se přijímá 

d1 > Re1,           dávka se zamítá  

Ac1< d1< Re1    provádí se druhý výběr.  

 
Činnost provádí 

inspektor, rozhodnutí 

SAP 

5 

Opět se na kusech rozsahu n2 provede vizuální 

kontrola a je-li: 

d2 < Ac2            dávka se přijímá 

d2 > Ac2,           dávka se zamítá 

 

Činnost provádí 

inspektor, rozhodnutí 

SAP 

 

Bude-li nutné snížit rozsah výběru n, je to možné změnou kontrolní úrovně na jednu ze čtyř 

speciálních, např. při zaručeně výborné úrovně jakosti dodavatele, nebo přechodem na 

obecnou kontrolní úroveň I., např. po dobrých zkušenostech s dodávaným díle atp. Pro tyto 

přechody jsou stanovena pravidla v uváděných normách. V praxi se podobné přejímací plány 

uvádějí bez Re2, poněvadž logicky vždy platí, že Re2 = Ac2 + 1. 

5.2.3 Definování parametrů stanovených přejímacích plánů pro různé úrovně 

Konkrétní definice parametrů přejímacího plánů vybraného materiálu s předpokládanými 

velikostmi dávek je uvedena v tab. 8. 

Tab.8 Definice a parametry přejímacích plánů pro normální kontrolu „s“ metodou. 

Číslo dílu Přejímací plán A měřením 

(n, p*
a, p*

r, p*
c)     

Přejímací plán B srovnáváním 

(n1, Ac1, Re1, n2, Ac2 ) 

0807041025 (33; 0,1220; 0,5412; 0,2941) (125; 0; 3; 125; 3) 

0806645125 (18; 0,0296; 0,4508; 0,3651) (80; 0; 2; 80; 1) 

10032293 (57; 0,2607; 0,6935; 0,4462) (315; 2; 5; 315; 6) 

10012091 (15; 0,0408; 0,7317; 0,5711) (32; 0; 1)      *) 

*) u tohoto materiálu se provede pouze přejímka jedním výběrem 

Se vzrůstající úrovní jakosti dodavatele je možno využít přechodových pravidel uvedených na 

obr. 6. Organizace bude tato pravidla využívat a řídit jimi dynamiku celé vstupní kontroly, 

následující dva přejímací plány jsou připraveny do budoucna, kdy bude možno přechodových 

pravidel využít. Psychologickým tlakem, jaký statistická přejímka nabízí, by měla Organizace 

dále působit na dodavatele, aby zvyšoval jakost dodávaných materiálů. Jedině poté může 

Organizace co nejrychleji využít přechodových pravidel, uvedených v tab. 9 a tab. 10. 
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Tab. 9 Definice a parametry přejímacích plánů pro zpřísněnou kontrolu „s“ metodou. 

Číslo dílu Přejímací plán A měřením 

(n, p*
a, p*

r, p*
c)     

Přejímací plán B srovnáváním 

(n1, Ac1, Re1, n2, Ac2 ) 

0807041025 (42; 0,1014; 0,3956; 0,2390) (200; 0; 3; 200; 3) 

0806645125 (33; 0,1220; 0,5412; 0,2941) (125; 0; 2; 125; 1) 

10032293 (68; 0,1616; 0,4324; 0,2782) (500; 2; 5; 500; 6) 

10012091 (18; 0,0296; 0,4508; 0,3651) (50; 0; 2; 50; 1) 

 

Tab. 10 Definice a parametry přejímacích plánů pro zmírněnou kontrolu „s“ metodou. 

Číslo dílu Přejímací plán A měřením 

(n, p*
a, p*

r, p*
c)     

Přejímací plán B srovnáváním 

(n1, Ac1, Re1, n2, Ac2 ) 

0807041025 (10; 0,0608; 2,0000; 1,466) (50; 0; 2; 50; 1) 

0806645125 (10; 0,0608; 2,0000; 1,466) (32; 0; 1)        *) 

10032293 (23; 0,3111; 1,382; 0,7497) (125; 0; 2; 125; 1) 

10012091 (10; 0,0608; 2,0000; 1,466) (13; 0; 1)        *) 

*) u tohoto materiálu se provede pouze přejímka jedním výběrem 

Zde v těchto tabulkách je názorně vidět, jak vysoká jakost přijímaných dávek podstatně 

zefektivňuje provádění vstupní kontroly formou statistické přejímky, a to snížením rozsahu 

výběru n.  

5.3 Postup vstupní kontroly dle definovaných přejímacích plánů A a B 

Máme-li provedeny nezbytné kroky pro přípravu provádění statistické přejímky dle kapitoly 

5.1 a máme-li stanoveny přejímací plány, můžeme začít provádět vstupní kontrolu statistickou 

přejímkou. V příloze 9a a 9b je vývojový diagram celého navrhovaného procesu. Dle tohoto 

vývojového diagramu bude celý proces probíhat takto: 

1) Inspektor/ka provádějící kontrolu příchozího materiálu převezme stávajícím způsobem 

dávku ke kontrole; 

2) Inspektor/ka vyhledá příslušný kód tohoto materiálu v SAPu. SAP sám sestaví přejímací 

plán A i B dle pravidel, která byla do něj vložena v přípravné fázi – viz 5.1; 

3) Inspektor/ka provede náhodný výběr souboru o velikost n1 dle přejímacího plánu; 

4)  Inspektorka provede měření vícerozměrových charakteristik. Protože Organizace 

požaduje zamítnout dávku také v případě hodnot charakteristik ležících mimo stanovené 

limity, je vhodné postupovat při měření dle schématu na obr. 21. 
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Obr. 21 Schéma kontroly pro i-tý cyklus, i = 1, 2...n [12] 

Samotný způsob provádění testování či měření produktu, kdy se posuzuje více než jedna 

charakteristika jakosti, může mít dopady jednak na očekávané celkové náklady na přijaté 

produkty, pravděpodobnost přijetí vadných komponent a konečně i samotné náklady na 

samotnou kontrolu přijetí vadného produktu. Je tedy důležité, je-li to možné odlišit jednotlivé 

charakteristiky podle jejich kritičnosti a začít měřit produkt od nejkritičtější charakteristiky. 

Pokud produkt nebude vyhovovat požadavkům na tuto charakteristiku, pak je zbytečné 

pokračovat v kontrole ostatních charakteristik, neboť produkt by stejně i v případě shodných 

ostatních charakteristik nemohl být přijat. Je-li kontrola produktu nastavena dle tohoto 

diagramu a je-li měření charakteristik seřazeno od nejkritičtější po sekundární charakteristiku 

(1. měřená charakteristika je ta nejkritičtější a n-tá charakteristika pak sekundární) je celý 
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proces posouzení přijatelnosti produktu velmi účinný. Jádrem tohoto postupu je úvaha, že 

selhání kritické charakteristiky má za následek selhání produktu jako celku. Je tedy zbytečné 

měřit či posuzovat další charakteristiky když ta kritičtější byla zjištěna jako neshodná a 

měření můžeme ihned po tomto zjištění ukončit. Avšak produkt jako celek je klasifikován 

jako bezchybný pouze tehdy, pokud všechny vlastnosti splňují požadavky na jakost [18]. Což 

také odpovídá smyslu normy ČSN ISO 3951-3. 

5) Inspektor/ka zadá naměřené hodnoty do SAPu; 

6) Leží-li hodnota naměřené charakteristiky mimo limit, dávka se zamítá a ve statistické 

přejímce se nepokračuje. Je-li výběrová směrodatná odchylka naměřené charakteristiky větší 

než maximální výběrová směrodatná odchylka, dávka se rovněž zamítá a v přejímce se rovněž 

nepokračuje. V tomto případě musí inspektor okamžitě dávku označit jako neshodnou, 

izolovat a předat tuto informaci dále, včetně záznamu do SAPu o nepřijetí dávky. 

7) Pokud je dávka přijata dle přejímacího plánu v prvním výběru, nechá inspektor/ka dávku 

naskladnit jako shodnou.  

8)  V případě, že je nutno provést druhý výběr, provede ho inspektor/ka opět náhodným 

výběrem, až do velikosti výběrů n2; 

9) S tímto výběrem pak bude pracovat stejně jako s výběrem prvním; 

10) Jsou-li naměřené hodnoty ve shodě s podmínkami přejímacího plánu pro přijetí dávky, je 

tato opět inspektorem/inspektorkou označena jako shodná, dávka je uvolněna a naskladněna. 

11) Je-li dávka zamítnuta, musí být označena jako neshodná, izolována a inspektor/ka musí 

informaci o nepřijetí předat dále, včetně záznamu do SAPu. 

12) Pro přijatou dávku dle přejímacího plánu A musí inspektor/ka dávku zkontrolovat také 

dle přejímacího plánu B, pokud byla dávka dle přejímacího plánu A přijata. 

13) Dle přejímacího plánu B použije inspektor/ka pro vizuální kontrolu všechny původně 

vybrané kusy (předpokládáme, že všechny kusy jsou shodné, neboť dávka byla dle 

přejímacího plánu A přijata) a pouze náhodně dobere kusy do velikosti n1 dle přejímacího 

plánu B. 

14) Na těchto kusech provede vizuální kontrolu a výsledek této kontroly zapíše do SAPu; 

15) Splňují-li kusy podmínku pro přijetí, je dávka přijata v prvním výběru. Nesplňují-li 

podmínku pro přijetí, je dávka zamítnuta, inspektorem označena jako neshodná, izolována 

inspektor/ka musí informaci o nepřijetí předat dále, včetně záznamu do SAPu. 

16) Je-li nutno dle pravidel přejímacího plánu provést druhý výběr, provede ho opět 

inspektor/ka až do velikosti výběru n2. 
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17) Opakuje se bod 14, je-li celkový počet neshodných kusů z prvního a druhého výběru 

menší nebo rovno přejímacímu číslu pro druhý výběr, je dávka přijata. Není-li, je dávka 

zamítnuta, označena jako neshodná, izolována a inspektor/ka musí informaci o nepřijetí 

předat dále, včetně záznamu do SAPu. Přijatá dávka je naskladněna. 

Pozn.: veškeré výpočty a generování o přijetí/nepřijetí dávky provádí informační systém SAP, 

inspektor/ka pouze provádí náhodné výběry, měření a srovnávání a činnosti spojeno 

s přijetím, či zamítnutím dávky. 

5.4 Návrhy ke zvýšení efektivity statistické přejímky do budoucna. 

Statistickou přejímku lze dynamicky přizpůsobovat dle zvyšující se nebo naopak snižující se 

jakosti dodávek, a to přechody mezi normální, zpřísněnou či zmírněnou kontrolou použitím 

přechodových pravidel, která jsme již v této práci popisovali. Tyto dynamické změny lze 

provádět pouze interně v rámci firmy. Existují ale další způsoby statistické přejímky vedoucí 

ke zvýšení efektivity statistické přejímky, a to minimálně při zachování stávající účinnosti. 

Tyto další způsoby už ale nelze provádět pouze interně, ale je k nim nutné podrobnější 

monitorování a řízení dodavatelů. Mezi tyto další způsoby patří „σ“ přejímací plány pro 

statistickou přejímku měřením (interně značen jako Přejímací plán A) a občasnou přejímku 

pro statistickou přejímku srovnávání (interně značen jako Přejímací plán B). 

5.4.1 Výhody „σ“ přejímacích plánů 

Chce-li Organizace využít „σ“ přejímacích plánů pro Přejímací plány A, je nutné zjistit 

směrodatnou odchylku výrobního procesu dodavatele, který generuje výrobky do Organizace 

dodávané. Dle normy ČSN ISO 3951-3 se musí hodnota σ odhadovat vždy po 5 dávkách 

zprůměrováním s. Pokud se během těchto 5 dávek zjistí, že dodavatel má proces ve statisticky 

zvládnutém stavu a pokud organizace zváží, že je možno použít získanou směrodatnou 

odchylku výrobního procesu dodavatele, je možno provádět statistickou přejímku tzv. 

přejímacími plány „σ“ metodou. Nebudeme již v této bakalářské práci popisovat stanovení 

přejímacích plánů touto metodou, za zmínku však stojí, že samotné stanovení přejímacích 

plánů se mnoho neliší od „s“ metody, pouze se použijí jiné tabulky norem ČSN ISO 3951-3 

Výpočty v rámci přejímacího plánu měřením jsou stejné, pouze se místo s1 a sc se používá 

zjištěná σ a místo MSSD se používá MPSD [5]. Pro názornou ukázku vysoké efektivity 

přejímacích plánů „σ“ metodou jsou nutná n dle jednotlivých metod uvedena v tab. 11. 
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Tab. 11 Porovnání n (rozsahu výběru) pro jednotlivé typy vstupní kontroly [5] 

Typ 

kontroly, 

velikost 

AQL 

Současný 

stav 

namátkové 

kontroly, 

fixní počet 

vzorků 

Přejímací plány „s“ metodou, 

velikost n pro N=2800ks 

Přejímací plány „σ“ metodou, 

velikost n pro N=2800ks 

Normální 

úroveň 

Zpřísněná 

úroveň 

Zmírněná 

úroveň 

Normální 

úroveň 

Zpřísněná 

úroveň 

Zmírněná 

úroveň 

Měřením, 

AQL = 0,10 

 

5 

Bez ohledu 

na AQL 

18 33 10 4 5 3 

 

Jak je z tab. 11 zřejmé, pro Organizaci je velmi výhodné jednak podrobně monitorovat 

výrobní procesy dodavatele a současně na něj vyvíjet tlak na zvyšování jeho spolehlivosti 

zajistit výbornou jakost dodávaných dílů. Z tab. 11 vyplývá, že při použití „σ“ metody pro 

normální či zmírněnou úroveň je při stejně velké dávce dokonce nižší počet měřených 

jednotek (kusů) než při stávající metodě namátkové kontroly a to při pravděpodobně vyšší 

účinnosti vstupní kontroly. 

Pokud se zjistí, že dodavatel má proces ve statisticky nezvládnutém stavu, musí se přejít zpět 

na „s“ metodu. 

5.4.2 Pravidla pro občasnou přejímku 

Statistickou přejímku srovnáváním můžeme zefektivnit použitím pravidla, že se nebudou 

kontrolovat všechny dávky, ale určitý počet dávek se bude přeskakovat. Pro dodavatele 

s výbornou jakostí dodávaného produktu může být zavedena občasná přejímka s těmito 

podmínkami [15]: 

- dodavatel musí mít zaveden a udržován dokumentovaný systém pro řízení jakosti 

produktu a změn návrhu. Předpokládá se, že systém ze strany dodavatele zahrnuje 

kontrolu každé vyrobené dávky a zaznamenávání výsledků kontrol; 

- dodavatel musí mít zavedený systém, který je schopný detekovat a napravovat posuny 

v úrovních jakosti a monitorovat změny v procesu, které mohou nepříznivě ovlivnit 

jakost. Zaměstnanci dodavatele odpovědni za použití systému musí prokázat jasné 

pochopení vhodných norem, systémů a postupů, podle kterých má být proces řízen; 

Posouzení dodavatele se provádí většinou skupinou pozorovatelů (auditorů), ale může být 

také provedeno autorizovaným orgánem. Kvalifikace dodavatele se provádí v dohodnutých 

frekvencích. Kromě dodavatele musí být kvalifikován také dotčený produkt, zejména pak 

musí být splněno:  

- produkt musí mít trvalý design; 
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- nesmí vykazovat kritické třídy neshodných jednotek, předepsané AQL musí být 

minimálně 0,025% a v průběhu kontrol během kvalifikačního období nesměla být použita 

zpřísněná kontrola; 

- produkt musí být vyráběn nepřetržitě po určité výrobní období a to na předepsané výrobní 

frekvenci; 

- kvalifikační období s nepřetržitou výrobou musí být min. 6 měsíců. 

- kvalifikace produktu se provádí rovněž v dohodnuté frekvenci. 

Počet bodů pro kvalifikaci v konkrétním případě Organizace, při normální kontrole: 

- Ac1 > 1, jestliže je dávka přijata po prvním výběru, připočtou se 3 kvalifikační body; 

- Ac1 = 0, jestliže je dávka přijata v prvním výběru, připočte se 5 kvalifikačních bodů. 

Jestliže je dávka přijata s maximálně jednou neshodnou jednotkou v obou výběrech, 

připočte se 1 bod.  

Počet bodů pro kvalifikaci v konkrétním případě Organizace, při zmírněné kontrole jsou 

pravidla stejná jako při normální kontrole, ale 5 bodů pro normální kontrolu se musí nahradit 

3 body pro zmírněnou kontrol, 3 body se nahrazují 1 bodem. Body se musí vynulovat při 

přechodu ze zmírněné kontroly na normální a bodování se zahajuje také při přechodu ze 

zpřísněné na normální. Při přechodu z normální na zmírněnou se body nenulují. 

Produkt je plně kvalifikován a může se přejít na občasnou přejímku, jestliže je dosáhnuto 

nebo přesáhnuto 50 bodů během 20 po sobě jdoucích dávek. Občasná přejímka sestává 

z několika stavů, mezi nimiž  se postupně přechází, charakteristika jednotlivých stavů je: 1/2, 

1/3, 1/4 a 1/5, tzn. postupně se snižuje frekvence kontrol na 1 kontrolovanou dávku ze 2, 1 ze 

3, atd. 

Diskvalifikace produktu se provede, když v průběhu stavu 1/5 není dávka přijata. 

Diskvalifikace produktu musí být řádně zdokumentována a po ní se začne provádět zmírněná 

kontrola. 
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6 PŘÍNOSY ZAVEDENÍ STATISTICKÉ PŘEJÍMKY 

Závěrem této bakalářské práce bude provedeno celkové zhodnocení výhod zavedení 

statistické přejímky především použitím informací o nedostatcích aktuálně prováděné vstupní 

kontroly namátkovou formou. 

1)  Bez pochybností je zavedení statistické přejímky dle popisovaných postupů pro 

Organizaci přínosem z úhlu pohledu neustálého zlepšování systému řízení jakosti. Jak již bylo 

napsáno, v současné době prováděna vstupní kontrola je bez systematické aplikace 

statistických metod a mohlo by se konstatovat, že ne zcela přesně odpovídá požadavkům 

normy ČSN EN ISO/TS 16949:2009. Statistická přejímka jako podskupina matematických 

metod takovou statistickou metodou jistě je. Organizace může očekávat ocenění jak ze strany 

certifikačních orgánů, tak ze strany zákazníka. 

2) Cíleným a systematickým dodržováním požadavků norem pro statistickou přejímku lze 

dosáhnout psychologického tlaku na dodavatele ke stabilizaci jakosti dodávek a dalšímu 

zvyšování jakosti jeho výrobních procesů a tím i dodávaných materiálů. Cílem pro Organizaci 

by mělo být vychovat dodavatele k excelentní jakosti, aby se mohla vstupní kontrola zcela 

zrušit. Využití pravidel pro kontrolní úrovně, metody a občasnou přejímku může být cestou, 

jak toho dosáhnout v přiměřeně dohledné době. Celý aplikovaný systém je pružný, 

dynamičtější a má potenciál lépe a rychleji reagovat na případné výkyvy v kvalitě dodávaných 

materiálů. 

3) Využití přejímacích plánů AQL garantuje, že se s určitou pravděpodobností nepřesáhne 

poměr neshodných dílů v dávce. Tím lze lépe predikovat proces nakupování, plánování 

výroby i řízení jakosti. V přílohách 10 a 11 je v tabulkách operativních charakteristik 

znázorněn přínos, resp. snížení pravděpodobnosti přijetí dávky neodpovídající stanovené mezi 

jakosti jednotek. Znázornění může sloužit jako důkaz vyšší účinnosti statistické přejímky. 

4) Statistická přejímka vybízí k využití občasné přejímky (pro vizuální kontrolu) a využití 

„σ“ plánů pro kontrolu měřením. Organizace tak získá přesná pravidla pro svůj SKIP, která 

dnes chybí. Cílem pro poslední stupeň statistické přejímky může být stav, kdy Organizace 

z celé dávky změří pouze např. 3 kusy (tedy méně než v současnosti) a již poté rozhodne o 

uvolnění dávky, vizuální kontrolu nebude provádět. Tento stav je možný a nastane např. při 

současném využití „σ“ plánů pro zmírněnou kontrolu u charakteristik jakosti a občasnou 

přejímkou pro atributy jakosti.   
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout praktickou aplikaci statistické přejímky ve výrobním 

podniku dodavatelského řetězce automobilového průmyslu. V první části bakalářské práce 

byly popsány způsoby uvolňování vstupních materiálů ve výrobní firmě. Byly vyhodnoceny 

celkem čtyři možnosti, z nichž jednou z nich je statistická přejímka.  

Ve druhé části byly vyjmenovány principy statistické přejímky a rozdělení statistických 

přejímek. Byl popsány možnosti, jak zajistit skutečně náhodný odběr vzorků. 

Ve třetí části byl analyzován současný systém řízení jakosti a proces vstupní kontroly 

prováděný v Organizaci. Analýza byla prováděna za účelem zvážení možnosti zavedení 

statistické přejímky. Dle poznatků z této analýzy byly vybrány nejhodnější ČSN normy, které 

se statistickou přejímkou zabývají. 

V poslední části byl pak proveden detailní návrh přejímacích plánů a navržen postup pro 

zvýšení jejich efektivity. 

Závěrem lze konstatovat, že zavedení statistické přejímky na vstupní kontrole je pro zavedení 

v Organizaci vhodné. Samotné aplikace však vyžaduje pečlivou přípravu a nelze ji začít 

aplikovat „den ze dne“. Obvyklou součástí je minimálně půlroční sledování dodavatele, 

zajištění technického vybavení, zajištění vyškoleným personálem a spolehlivými měřidly. Což 

pochopitelně mimo jiné vyžaduje i investice. Teprve poté můžeme začít s přípravou 

konkrétních přejímacích plánů a začít prakticky uplatňovat statistickou přejímku. Při současné 

úrovni zajištění a stavu řízení dodavatelů v Organizaci lze přípravu odhadnout na 1-2 roky.  

Zodpovědně a důsledně připravené podmínky a přesné provádění statistické přejímky však 

může přinést očekávané přínosy. 
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Příloha 1 Kódová písmena rozsahu výběru a kontrolní úrovně, dle ČSN ISO 3951-3 [10] 

  



 

 

 

 

Příloha 2 Přejímací plány „tvaru p*“ dvojím výběrem pro normální kontrolu (základní 

tabulka) – „s“ metoda, dle ČSN ISO 3951-3  [5] 
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Příloha 6 Kódová písmena rozsahu výběru, dle ČSN ISO 2859-1 [6] 



 

 

 

Příloha 7 Přejímací plány dvojím výběrem pro normální kontrolu, ČSN ISO 2859-1 
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 (základní tabulka) [6] 

 



 

 

 

 

Příloha 9a Vývojový diagram vstupní kontroly statistickou přejímkou, část I. 



 

 

 

Příloha 9b Vývojový diagram vstupní kontroly statistickou přejímkou, část II. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 10 Operativní charakteristiky pro přejímací plány dvojím výběrem, normální kontrola, 

kódové písmeno K, „s“ metoda, dle ČSN ISO 3951-3 [5] 

  navrhovaný přejímací plán 

          odhad současně prováděné kontroly 

 



 

 

 

Příloha 11 Tabulka operativní charakteristiky pro kódové písmeno rozsahu K,  
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 navrhovaný přejímací plán  
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Příloha 12 Vývojový diagram aktuálního procesu vstupní kontroly v Organizaci 

Legenda:  

  začátek / konec 

   činnost v rámci procesu 

     kontrola nebo měření 

       rozhodovací blok 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 

Krok 5 


