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Abstrakt 

Záměrem bakalářské práce je provést srovnání softwarových produktů používaných  

k vyhodnocování analýz systémů měření. Úvodní část je zaměřena na teoretický rozbor meto-

dik MSA a VDA 5. V následné části práce jsou postupně představeny čtyři softwarové nástroje  

a jejich možnosti při vyhodnocování dat v systému měření. Jsou rozebrány možnosti jednotlivých 

programů pro vyhodnocování jak měřitelných znaků kvality, tak i atributních znaků kvality.  

 

Klíčová slova: analýza systému měření, opakovatelnost a reprodukovatelnost měření, ANO-

VA 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to make a comparison of software products used to Measure-

ment System Analysis. The introductory part is aimed at a theoretical breakdown of the MSA 

and the VDA 5 methodologies. In the consequent part of the thesis there are successively in-

troduced four software tools and their possibilities with an evaluating of data in the measure-

ment system. The possibilities of each program to assess quantifiable characteristics of quality 

as well as attribute characteristics of quality are being examined.  

 

Keywords: Measurement System Analysis, repeatability and reproducibility of measure-

ments, ANOVA 
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Úvod 

 

V dnešním konkurenční době, se zaměřením na zákazníka se musí firmy pro udržení 

na trhu neustále zlepšovat. Neustále zlepšování musí být součástí managementu kvality.   

Jedním z procesů managementu kvality je právě plánování kvality, jehož jednou 

z klíčových součástí je analýza systémů měření. Provádění analýz systémů měření, je v sou-

časné době požadováno u všech dodavatelů automobilového průmyslu. Provádění těchto ana-

lýz vyžaduje norma ČSN P ISO/TS 16949:2009, která stanovuje požadavky na systém ma-

nagementu kvality v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem analýzy systémů měření je 

kvantifikace variability systémů měření. Systém měření je soubor přístrojů nebo měřidel, eta-

lonů, operací, metod, přípravků, softwaru, personálu, prostředí a předpokladů používaných ke 

kvantifikaci jednotky měření nebo ke stálému posuzování měřeného stěžejního znaku; úplný 

proces používaný k získání měření. [1]  

Dnešní systémy měření zaznamenávají velké množství znaků kvality a je obtížné určit, 

zda systém poskytuje pravdivé informace. Proto je nutné ověřovat způsobilost systémů měře-

ní. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání statistických softwarových nástrojů  

a jejich možnostech při analýze systémů měření.  
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1 Současné přístupy k analýzám systémů měření 

 

K vyhodnocení analýzy systémů měření v automobilovém průmyslu se převážně pou-

žívají dvě příručky – metodika VDA 5 Vhodnost kontrolních procesů (Verband der Automo-

bilindustrie) a metodika MSA (Measurement System Analysis, analýza systémů měření). Tyto 

metodiky obsahují odlišné definice statistických vlastností, odlišný je i princip vyhodnocová-

ní těchto vlastností. Metodika MSA, byla vytvořena v rámci standardů QS 9000 a je určena 

především pro dodavatele amerického automobilového průmyslu. Německý automobilový 

průmysl využívá odvětvové standarty VDA v rámci těchto standardů byla vytvořena metodika 

VDA 5. Cílem těchto příruček je poskytnout instrukce pro posuzování kvality systémů měření 

u dodavatelů automobilového průmyslu.  

 

1.1 Metodika MSA 

Na základě dohody mezi společnostmi Daimler-Chrysler, Ford a Generals Motors byla 

v roce 1990 vytvořena metodika MSA – analýza systémů měření. Metodika je návodem 

k provádění analýzy systémů měření u dodavatelů amerického automobilového průmyslu. 

Poslední čtvrtá verze této metodiky vyšla v roce 2010. Metodika MSA popisuje postup a me-

tody provedení analýzy systémů měření a dává návod na to, jak posuzovat kvalitu systému 

měření. Dle této příručky se provádí vyhodnocování způsobilosti systému měření vzhledem k 

určené toleranci, anebo k celkové variabilitě. [1] Kvalita naměřených dat závisí na kvalitě 

systému měření, a ta je definována pomocí statistických vlastností. Mezi nejdůležitější statis-

tické vlastnosti systému měření patří: 

 strannost 

 stabilita 

 linearita 

 shodnost 

 opakovatelnost 

 reprodukovatelnost 

Výše uvedené statistické vlastnosti systému měření můžeme rozdělit na charakteristi-

ky polohy a charakteristiky variability. K charakteristikám polohy řadíme strannost, stabilitu  

a linearitu, kdežto shodnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost se řadí k charakteristikám 

variability. [3] 
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1.1.1 Strannost 

Strannost (Bias) je rozdíl mezi přijatou referenční hodnotou a vypočteným aritmetic-

kým průměrem výsledku opakovaného měření na tomtéž znaku kvality na témž dílu (viz Obr. 

1). Strannost vyjadřuje míru systematické chyby a přispívá k celkové chybě tvořené účinky 

všech známých i neznámých zdrojů variability. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Strannost a shodnost systému měření 

 

1.1.2 Stabilita 

Stabilita (z angl. Drift) představuje celkovou variabilitu výsledků měření, získaných 

systémem měření stejného znaku v dostatečně dlouhém časovém úseku. Stabilita tudíž přesta-

vuje změnu strannosti v čase (viz Obr. 2). [1] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 2 Stabilita systému měření 
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1.1.3 Linearita 

Rozdíl strannosti v předpokládaném pracovním rozsahu měřícího zařízení se označuje 

jako linearita měření. Linearitu lze pokládat za změnu strannosti vzhledem k velikosti. [6]  

 

1.1.4 Shodnost 

Shodnost (z angl. Precision) vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření stej-

ného znaku kvality. Shodnost obvykle charakterizuje celkový účinek prahu citlivosti, citlivos-

ti a opakovatelnosti v pracovním rozsahu (velikost, rozsah a čas) systému měření. [1] Grafic-

ké znázornění shodnosti najdeme na obr. 1. Shodnost je složkou náhodné chyby systému mě-

ření. 

 

1.1.5 Opakovatelnost 

Opakovatelností je myšlena variabilita měření získána jedním měřicím přístrojem, po-

užitým jedním operátorem pro měření jednoho znaku na stejném dílu a to v krátkém časovém 

úseku, neboli v podmínkách opakovatelnosti (viz Obr. 3). Opakovatelnost představuje varia-

bilitu zařízení a označuje se EV. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Opakovatelnost měření 

 

1.1.6 Reprodukovatelnost 

Reprodukovatelnost se definuje jako variabilita průměru měření získaných za použití 

stejného měřicího přístroje různými operátory při měření identického znaku na stejném dílu 

(viz Obr. 4). Reprodukovatelnost se obecně označuje jako AV.  
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Obr. 4 Reprodukovatelnost měření 

 

1.1.7 Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření 

Při samotném měření nelze většinou zajistit stabilní podmínky např. podmínky opako-

vatelnosti, proto se v praxi používá hodnocení kombinované opakovatelnosti a reprodukova-

telnosti systému měření GRR (Gage Repeatability and Reproducibility). Skutečné podmínky 

měření se obvykle mění, přičemž nejčastěji se jedná o změnu pracovníka (operátora), který 

měření provádí. GRR je vlastně rozptyl opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, který se rovná 

součtu rozptylu uvnitř systému a mezi systémy. [5] 

Analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření lze provést několika 

způsoby. Mezi nejpoužívanější metody patří: 

 metoda založená na rozpětí 

 metoda průměru a rozpětí 

 metoda ANOVA (Analysis of variance) 

 

A. Metoda založená na rozpětí 

Jedná se o modifikovanou studii měřidla spojitých proměnných. Tato metoda umožňu-

je rychlou aproximaci variability měření. Tato metoda poskytuje pouze celkový obraz o sys-

tému měření, jelikož nerozkládá variabilitu na opakovatelnost a reprodukovatelnost. Její vyu-

žití je spíše jako rychlá kontrola hodnoty GRR, aby se ověřilo, zda nedošlo ke změně této 

hodnoty.  
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B. Metoda průměru a rozpětí 

Jde o v praxi nejpoužívanější metodu, která poskytuje odhad jak opakovatelnosti, tak  

i reprodukovatelnosti systému měření. Metoda umožňuje rozložit variabilitu systému měření 

na dvě její složky. Nevýhodou ale je, že nedokáže vyjádřit jejich interakci. Tato metoda se 

dělí na tři fáze a to fázi přípravnou, fázi vlastního měření a fázi vyhodnocení analýzy. 

 V přípravné fázi je nutné stanovit všechny základní parametry analýzy systému měření 

jako je počet operátorů provádějících analýzu systému měření, počet měřených kusů a počet 

opakovaných měření každého kusu. 

 Vlastní měření se provádí v místě používání systému měření, přičemž by operátoři 

měli používat stejný postup. Důležitou podmínkou při měření je dodržení nezávislosti měření. 

Nezávislosti lze dosáhnout tak, že jednotliví operátoři nebudou znát čísla jednotlivých vzorků 

a ani výsledek předchozího měření. Z těchto důvodů je dozorování měření a zaznamenávání 

dat prováděno pověřeným pracovníkem. 

K vyhodnocení této metody se používají jak grafické, tak numerické výsledky. Vy-

hodnocení je rozděleno do devíti na sebe navazujících kroků. V prvním kroku se ověřuje sta-

tistická stabilita procesu měření z hlediska variability opakovaných měření. Toto se provádí 

pomocí regulačního diagramu pro rozpětí.  

Po zjištění statistické stability lze přistoupit k stanovení hodnoty opakovatelnosti mě-

ření podle vztahu: 

 
1KREV   (1) 

kde: 

�̿� - průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory  

1K  - koeficient závislý na počtu opakování měření 

V dalším kroku se vypočítá reprodukovatelnost měření. Na základě stanovené hodnoty 

variačního rozpětí aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivý-

mi operátory DIFFX  lze vyhodnotit reprodukovatelnost měření AV dle vzorce:     

    

















rn

EV
KXAV DIFF

2
2

2

 

(2) 
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kde: 

DIFFX  - variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření provedených jednotlivými ope-

rátory 

r - počet měřených kusů 

n - počet opakovaných měření 

K2 - koeficient závislý na počtu operátorů.  

 Nyní lze přistoupit k vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření GRR 

podle vztahu:                    

    22
AVEVGRR   (3) 

Hodnota GRR nevypovídá o vhodnosti analyzovaného systému měření. Porovnáním 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vzhledem k celkové variabilitě lze teprve určit vhod-

nost analyzovaného systému měření. Celková variabilita se stanovuje na základě variability 

mezi měřenými vzorky.  Variabilitu mezi měřenými vzorky PV stanovíme podle vzorce: 

 𝑃𝑉 = 𝑅𝑃 ∙ 𝐾3 (4) 

kde: 

𝑅𝑃 - variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých vzorků 

𝐾3 - koeficient závislý na počtu měřených kusů 

 Nyní lze již pomocí hodnoty variability mezi měřenými kusy a opakovatelnosti a re-

produkovatelnosti měření stanovit celkovou variabilitu TV dle vztahu: 

    22
PVGRRTV   (5) 

Nyní se přistoupí k vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti a variability mezi kusy v procentech celkové variability. Procentuální 

podíl opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření na celkové variabilitě se vypočte dle 

vztahu: 

 100% 
TV

GRR
GRR  (6) 
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Obdobně se vypočítají i procentuální podíly ostatních složek celkové variability sys-

tému měření.  

Pro konečné vyhodnocení systému měření je nutné ještě vypočíst hodnotu ndc, která 

představuje počet různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit. Hodnota ndc se vy-

počte takto: 

 
GRR

PV
ndc  41,1  (7) 

Vyhodnocení přijatelnosti měření se provede na základě procentuálního vyjádření po-

dílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability a počtu různých kategorií, 

které lze systémem měření rozlišit. Mohou nastat tři situace: 

 GRR%  < 10% a ndc ≥ 5- systém měření je přijatelný. 

 10% < GRR%  < 30% a ndc ≥ 5- systém měření je podmíněně přijatelný vzhledem 

k celkové variabilitě procesu resp. tolerančnímu rozpětí, to závisí na poměru ceny ná-

pravy a významnosti sledované veličiny. 

 GRR% > 30% nebo ndc < 5 - systém měření není přijatelný a je nutné ho zlepšit. 

 

C. Metoda analýza rozptylu ANOVA  

Je to standardní statistická metoda, kterou lze využít při analyzování chyby měření a ji-

ných zdrojů variability dat při studii systému měření. Tato analýza umožňuje rozdělit rozptyl 

do čtyř kategorií. Tyto kategorie jsou nazvány díly, operátoři, interakce mezi díly a operátory 

a chyba replikace způsobena měřidlem. Výhoda metody ANOVA, oproti výše uvedeným 

technikám, je v tom, že umožňuje zjistit informace o interakci mezi díly a vlivy operátorů. 

Naproti tomu nevýhodou této metody je složitost numerických výpočtů a kladení vyšších ná-

roků na uživatele, při interpretaci výsledků, jenž vyžaduje určitou úroveň statistických znalos-

tí. U metody ANOVA je náhodné shromažďování dat důležitým předpokladem [1].  
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1.2 Metodika VDA 5 

Metodika VDA 5 byla vytvořena pracovní skupinou pro Německý automobilový prů-

mysl a jeho dodavatele a je tedy platná pro toto odvětví průmyslu. Tato metodika je určena 

především na zkoumání geometrických parametrů. VDA 5 popisuje praktické přístupy k pro-

vádění analýzy systému měření na základě výpočtu nejistoty měření procesů kontroly. Podsta-

tou je přístup, kdy je nejistota měření nebo její komponenty dána do vztahu s tolerancí a pou-

žita jako kritérium při posuzování shody. Cílem příručky je sloučit požadavky a postupy ob-

sažené v platných normách a směrnicích do jednoho a prakticky využitelného modelu pro 

stanovení a zohlednění rozšířené nejistoty měření. [2] VDA 5 – Způsobilost kontrolních pro-

cesů, vydána v roce 2003 (české vydání 2004) byla modifikovaná v roce 2010 (české vydání 

2011) na VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů. 

Tato metodika se na rozdíl od metodiky MSA vztahuje pouze k měření geometrických 

veličin a popisuje postupy pro: 

 zjištění nejistoty měření 

 stanovení použitelnosti kontrolních prostředků 

 důkaz způsobilosti kontrolních procesů a doporučení pro mezní hodnoty 

 přihlédnutí k nejistotě měření při hodnocení výsledků měření ve vztahu ke shodě nebo 

neshodě se stanovenou tolerancí  

Metodika VDA 5 popisuje nejistotu měření jako parametr přidružený k výsledku mě-

ření, který charakterizuje rozptyl hodnot, který by mohl být důvodně přisouzen k měřené veli-

čině. Jako parametr můžeme chápat směrodatnou odchylku, nebo její daný násobek [2]. 

Vyhodnocování nejistot se provádí v tomto pořadí: 

 standardní nejistota 

 kombinovaná standardní nejistota 

 rozšířená nejistota měření 

Standardní nejistotou nazýváme nejistotu vyjádřenou jako směrodatnou odchylku vý-

sledku měření. 

Kombinovaná standardní nejistota je definována jako standardní nejistota výsledku 

měření, pokud je tento výsledek získán z hodnot určitého počtu jiných veličin. 
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Rozšířená nejistota měření je parametr, který charakterizuje interval kolem výsledku 

měření, v němž je možné očekávat velký podíl rozdělení hodnot, které mohou být důvodně 

přisuzovány měřené veličině.  

Standardní nejistotu můžeme stanovit pomocí dvou metod: 

 Metoda A  

 Metoda B  

 

1.2.1 Metoda A 

Tato metoda je založena na principu statistického zpracování dat. Metoda se využívá 

tehdy, jsme-li schopni vytvořit podmínky opakovatelnosti měření. Podle VDA 5 se nejistota mě-

ření vyhodnocená metodou A vyjadřuje jako směrodatná odchylka výsledku měření: [2]  

 u(xi) = 𝑠𝑔 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (8) 

1.2.2 Metoda B 

Jestliže nemůže být stanovena standardní nejistota metodou A nebo z důvodu nehos-

podárnosti, mohou se odpovídající standardní nejistoty odhadnout z přechozích informací. [2]  

Předchozími informacemi jsou:  

 informace z dřívějších nebo starších měření 

 zkušenosti nebo obecné znalosti o chování a vlastnostech významných materiálů a mě-

řidel 

 údaje výrobce 

 údaje z kalibračních listů a certifikátů  

 nejistoty, které jsou přirazené referenčním datům v příručkách 

 hodnoty získané na základě méně než n=10 měření [2] 

 

1.3 Hodnocení systému měření pomocí indexu způsobilosti 

Hodnocení způsobilosti měřícího prostředku (měřidla) pomocí indexů způsobilosti 

umožňuje posoudit strannost a shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti, a tak posoudit 

vhodnost daného systému měření k měření sledovaného znaku kvality v daném výrobním 
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nebo tolerančním rozpětí. K získání údajů pro vyhodnocení způsobilosti měřícího prostředku 

se opakovaně měří etalon jedním pracovníkem s jedním měřidlem v místě jeho používání. [4] 

Způsobilost se posuzuje pomocí indexů způsobilosti Cg a Cgk. Před samotným výpo-

čtem těchto indexů se musí ověřit, zda měření není ovlivněno nenáhodnými příčinami variabi-

lity pomocí průběhového diagramu a také se musí ověřit normalita naměřených hodnot. 

Hodnoty indexů způsobilosti měřicích prostředků se například dle metodiky firmy Bo-

sch počítají podle vztahu: 

 𝐶𝑔 =
0,2 ∙ (𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿)

6𝜎𝑔
 (9) 

 

 𝐶𝑔𝑘 =
0,1 ∙ (𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿) − |𝑥𝑟 − �̅�|

3𝜎𝑔
 (10) 

 

kde: 

USL – horní toleranční mez 

LSL – dolní toleranční mez 

σg – směrodatná odchylka naměřených hodnot 

xr – přijatá referenční hodnota etalonu 

�̅� – aritmetický průměr naměřených hodnot 

Hodnota indexu Cg vyhodnocuje shodnost měření, zatímco hodnota Cgk  zohledňuje jak 

shodnost, tak i strannost měření. Mezi oběma index platí nerovnost: 

Cgk ≤ Cg 

Systém měření se považuje za způsobilý, jestliže hodnota Cgk ≥ 1,33. 
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2 Představení vybraných softwarových produktů používaných  

k vyhodnocování analýz systémů měření 

 

S rozvojem počítačové techniky dochází ke kvalitnějšímu a většímu získávání statis-

tických dat. Ruční vyhodnocování těchto dat se stává obtížnější, a proto vzniká na světě mno-

ho softwarů a nástrojů k usnadnění zpracování a vyhodnocování těchto dat. Společnosti zabý-

vající se vývojem a produkcí těchto softwarů nabízí komplexní ale i specializované statistické 

programy.   

Tato kapitola postupně představí vybrané softwarové produkty, které umožňují vy-

hodnocovaní analýz systému měření.  

Pro účely porovnání v této bakalářské práci byly vybrány programy: 

 Statgraphics Centurion XVI firmy StatPoints Technologies, Inc. 

 Minitab 17 firmy Minitab, Inc. 

 STATISTICA 12 firmy StatSoft, Inc. 

 QC ExpertTM 3.3 firmy TriloByte Statistical Software 

 online vyhodnocování systému měření 

 Všechny tyto programy jsou komplexními statistickými nástroji. 

  

2.1 Statgraphics Centurion XVI 

Program Statgraphics Centurion (dále jen SgC) americké firmy StatPoints Technolo-

gies, Inc. patří k nejpopulárnějším softwarovým balíčkům určených pro analýzu dat, vizuali-

zaci dat, statistické modelování, a prediktivní analýzy. Jedná se o komplexní program, který 

nabízí více než 230 procedur zahrnující vše od souhrnné statistiky až po pokročilé statistické 

modely. Firma StatPoints, zabývající se vývojem a prodejem statistických programů, působí 

na trhu od roku 1980 a v roce 2014 vydala poslední verzi SgC – SgC XVII.  

Program používá vysoce funkční Editor, který je velmi podobný tabulkovým edito-

rům. Program také umožňuje importovat data připravená v jiných aplikacích (SAS, SPSS, 

Minitab, muzea, Statistica, Systat, Mathcad, Gauss, R, S-Plus, STATA a formátu ASCII), 

nebo použít mechanismus pro dynamické výměny dat (DDE), s nejpopulárnějšími tabulko-

vými editory (Excel, Lotus 1-2-3 a Quattro Pro). V každém okamžiku analýzy, program nabí-
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zí přístup k bohaté kontextové nápovědě. Obsahuje důkladný popis postupu pro stanovení 

parametrů analýzy. S ohledem na rozsah dostupných výsledků usnadňuje věcnou interpretaci 

výsledků skrze možnost využíti vestavěného slovníku statistických termínů. [7] 

Mezi hlavní výhody program SgC dle autorů patří: 

 Editor dat s širokými možnostmi převodu dat 

 Transparentní komunikace s uživatelem 

 Bohaté možnosti grafické prezentace výsledků statistických analýz 

 Nástroj StatFolios, pro snadné zapamatování návrhu analýzy 

 Mechanismus výměny dat (DDE) s nejpopulárnějšími tabulkovými editory 

SgC umožňuje provádět opakované rozbory díky možnosti ukládání celého průběhu 

analýzy (včetně zadávání dat, výběrů a stanovení parametrů statistických postupů, uvedení 

výsledků výpočtů a prezentace výsledků ve formě grafů) do speciálního souboru StatFolios. 

Mimo této možnosti SgC nabízí mnoho dalších nástrojů, které usnadňují používání tohoto 

programu:  

 StatAdvisor - tento nástroj interpretuje statistické výsledky operací. Zvláště důležitá 

vlastnost pro lidi, kteří nejsou profesionálně zapojeny do statistik.  

 StatPublish - nástroj pro prezentaci výsledků výzkumu na internetu. Tato funkce 

umožňuje vytvářet HTML soubory. 

 StatLink - tato funkce je užitečná pro lidi, kteří pravidelně vykonávají stejnou statis-

tickou analýzu. Funkce je založena na kontinuálním přístupu ke zdrojům dat. Pokud 

tyto postupy byly zaznamenány jako funkce StatFolios nemusí se opakovat stejný vý-

počet při změně zdrojových dat. S StatLinks budou výsledky výpočtu aktualizovány. 

 StatReporter - nástroj, který shromažďuje výsledky analýz a uspořádá je do snadno 

prezentující zprávy. 

 StatGallery - umožňuje umístit grafiky vytvořené realizací různých statistických ana-

lýz na jedné stránce. 

 Six Sigma Toolbox - obsahuje kompletní sadu nástrojů pro provádění Six Sig-

ma. Program je speciální menu organizovaný kolem modelu Six Sigma DMAIC. 

 StatWizard - Nástroj umožňuje uživateli zvolit vhodnou analýzu pro jeho datový sou-

bor. 
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2.2 Minitab 17 

V roce 1972 profesoři  Pensylvánské státní university Barbara F. Ryan, Thomas A. 

Ryan, Jr., a Brian L. Joiner vytvořili statistický software Minitab, aby mohli snadněji vyučo-

vat statistiku. 

Minitab 17 (dále jen MT), firmy Minitab Inc. je výkonný statistický software patřící 

do světové špičky v oblasti podpory zlepšování kvality a výuky statistiky. Poskytuje nástroje 

nejen pro analýzu dat, ale i pro následné informované rozhodování. Jeho výkon a jednodu-

chost používání z něho učinily vedoucí software na světě v oblasti zvyšování kvality procesů. 

90% firem z TOP 500 (dle Forbesu) používá právě Minitab pro svoji práci. Minitab je také 

široce známý pro poskytování rozsáhlých služeb zákazníkům v průmyslu, včetně školení a 

neomezené technické podpory. [8] 

Minitab Inc. je soukromou společností sídlící v Pensylvánii, USA. 

Klíčové vlastnosti dle autorů: 

 Intuitivní menu, které umožňuje přístup k všem nástrojům analýzy. 

 Rychlé přezkoumání výsledků analýzy pomocí přehledných a informativní grafů. 

 Jednoduchý import a práce s daty, export a editovatelnost grafů v MS Excel, Power-

Point.  

 Interaktivní Asistent, který Vás jednoduše provede analýzami. 

 Vynikající průvodce statistikou StatGuideTM s relevantními a podrobnými odpověď-

mi na Vaše otázky. 

 Srozumitelný a použitelný systém nápovědy. 

 Snadno použitelné metody pro implementaci zlepšovacích projektů (např. Six Sigma). 

 

2.3 STATISTICA 12 

Programová řada STATISTICA (dále jen STA) je „vlakovou lodí“ společnosti Stat-

Soft, Inc., která od roku 1984 vyvíjí statistické programy pro různé platformy. STA obsahuje 

řadu analýz dat, řízení dat, vizualizaci dat a data mining postupů. Dále nabízí prediktivní mo-

delování, shlukování, klasifikace, a průzkumné technologie. STA je určena pro podporu stra-

tegického i výkonného řízení financí, vztahů se zákazníky, kvality, rizik, při výzkumu, ve 

výuce a vývoji. Produkty STATISTICA lze používat i přes web v klient-server verzi pomocí 
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WebSTATISTICA Serveru, kde lze použít i více procesorů na serveru či dokonce spojit vý-

kon více serverů a časově náročné analýzy tak provádět v řádově kratších časech. [9] 

Produktová řada STATISTICA Base nabízí tyto např. analytické moduly: 

 Popisné statistiky 

 Korelace 

 Základní statistiky 

 Interaktivní Pravděpodobnostní kalkulačku 

 T-testy (a další testy skupinových rozdílů) 

 Frekvenční Tabulky, Křížové tabulky, Stub-and-Banner stoly 

 Regrese 

 Neparametrické statistiky 

 ANOVA / MANOVA 

Kompletní produktové řady a jejich analytické moduly lze najít na stránkách firmy 

Statsoft http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules.  

 

2.4 QC ExpertTM 3.3 

QC Expert 3.3 (dále jen QCE) je interaktivní statistický systém pro analýzu dat off-

line, české společnosti TriloByte Statistical Software, založené roku 1990. Pomocí QCE lze 

vyhodnocovat provozní, laboratorní, nebo ekonomická data. Tento software je součástí kom-

plexní metodiky zpracování dat. Použité statistické techniky jsou zvoleny tak, aby pokryly 

celou problematiku ve standardních situacích i při porušení základních předpokladů o datech, 

jako je normalita, homogenita, nebo nezávislost. [10] 

Program QCE disponuje např. těmito statistickými moduly: 

 Základní statistika     

 Statistická přejímka (měřením, srovnáváním) 

 Analýza rozptylu (ANOVA)  

 Korelace   

 Regrese 

 Transformace dat  

 Simulace (generování dat; šíření chyb, nejistoty) 

http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules
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 Optimalizace  

 Regulační diagramy (X-průměr a S, X-průměr a R, X- individual a R, np, p, c, u) 

 Rozšířené regulační diagramy (CUSUM; EWMA klasický, dynamický, rezidua; Ho-

tellingův) 

 Paretova analýza    

Celkový výčet modulů lze najít na stránkách společnosti http://www.trilobyte.cz/Nase-

Produkty/QC-Expert.html. 

QCE umožňuje vstup dat z externího přístroje přes sériové rozhraní COM v protokolu 

RS232. Tuto možnost lze využít jednak k přímému vstupu dat do datového listu, jednak ke 

konstrukci on-line regulačních diagramů. Přístroj musí poskytovat data kódu ASCII.  

 

2.5 Online možnosti 

Pro vyhodnocování systému měření existují online aplikace nebo webové stránky, kte-

ré dokáží na základě vložených dat provést jednoduchou analýzu systému měření. Jako pří-

klad tokových webových stránek byla vybrána firma Ing. Josef Třeštík - TREE. Firma založe-

na v roce 1991 se zabývá vývojem a poskytováním softwarových řešení a souvisejících služeb 

v oblasti řízení kvality a sledování výroby ve všech odvětví průmyslové výroby. 

 

  

http://www.trilobyte.cz/Nase-Produkty/QC-Expert.html
http://www.trilobyte.cz/Nase-Produkty/QC-Expert.html
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3 Porovnání vybraných softwarových produktů na základě definovaných 

kritérií 

 

V této kapitole budou jednotlivé programy posouzeny dle zvolených kritérií. Zvole-

nými parametry hodnocení programu jsou: 

a) uživatelská přívětivost – uživatelské rozhraní, snadnost ovládání, rozsah různých na-

stavení, nápověda  

b) přítomnost vzorových dat přímo v statistickém programu 

c) přehled statistických vlastností systémů měření, které lze pomoci daného software vy-

hodnotit 

- strannost, linearita, stabilita, opakovatelnost a reprodukovatelnost (metoda 

průměru a rozpětí, AandR, ANOVA) 

- atributivní kontrola (metoda srovnáváním) tj. křížové tabulky apod. 

d) rozsah grafických výstupů jednotlivých analýz zejména pak grafické výstupy analýzy 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

 

3.1 Rozbor programu Statgraphics Centurion XVI  

3.1.1 SgC z pohledu uživatele 

Program po instalaci zabírá okolo 130 Mb na disku, což vzhledem k možnostem, které 

deklarují výrobci, není mnoho. Program se spouští rychle do úvodního prostředí. Uživatelské 

prostředí (dále GUI) je postaveno na standartním provedení známého z běžně používaných 

programů a systémů Microsoft. Horní lišta se skládá z rozbalovacích nabídek funkcí (Obr. 5). 

Střední lišta je tlačítková a umožňuje práci s StatFoliem (otevírání, ukládaní), s daty  

a textem. Dále je doplněna o výběr funkcí. Třetí lišta je nástrojová a umožňuje práci s výstupy 

z analýz. Názvy funkcí v rozbalovací nabídce jsou doplněny o jednoduché symboly, které 

vykresluji danou funkci. Aktivaci požadované funkce uživatel přechází do dialogového okna, 

jež jednoduchým způsobem provede obsluhu nastavením požadovaných parametrů analýzy 

(Obr 6). 
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         Obr. 5 Uživatelské prostředí SgC XVI               Obr. 6 Dialogové okno SgC XVI 

Ovládání samotného programu je intuitivní a lze ho provádět pomocí myši, klávesni-

cových šipek či klávesových zkratek (Alt + patřičný znak). Program obsahuje několik typů 

nápovědy. Od klasické kontextové nápovědy přes internetové odkazy až po kompletní uživa-

telskou příručku a návodů pro jednotlivé funkce ve formátu pdf.  

Před samotným zobrazením analýz dat, program poskytne výběr grafů, tabulek  

a testů k zobrazení. SgC znázorní výsledky analýz v novém okně. Toto okno je rozděleno na 

tabulkovou část, kde jsou zobrazeny numerické výpočty a jejich interpretace pomocí StatA-

dvisoru a část zobrazující grafické výstupy analýzy. Rozhraní mezi jednotlivými výstupy lze 

upravovat jak ve vertikální, tak v horizontální ose. V programu lze také výsledky graficky 

upravovat. Dá se měnit popisky, použité symboly a značky, tloušťky čár a barvy (Obr. 7). 

Mimo grafických úprav lze modifikovat samotné rozbory přidáváním další testů a grafů sou-

visejících s danou problematikou. SgC nabízí možnost ukládání jednotlivých grafů do obráz-

ků nebo do přidružených funkcí programu jako např. StatReporteru, StatGallery. 

SgC obsahuje velké množství vzorových dat pro možnosti výuky. Tyto data jsou rych-

le přístupné, díky výchozímu nastavení na složku StatFolios. Po otevření vzorových dat pro-

gram provede automatické vyhodnocení bez možnosti úprav. Úpravy lze provést zpětně. [11] 
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Obr. 7 Možnosti grafických úprav 

 

3.1.2 Možnosti SgC při analýze systému měření  

Program umožňuje pomocí funkce Gage Study vytvořit předdefinovaný pracovní sešit, 

ve kterém bude vyplněn počet operátorů, počet měřených součástek a počet opakování měře-

ní. Uživatel pouze doplní naměřené hodnoty. SgC pro MSA nabízí nástroje pro atributní nebo 

měřitelné znaky kvality. Funkce atributních analýz umožňují provést kvantifikaci nejistoty 

v systému měření. Metody analýzy rizika dávají odhady opakovatelnosti a reprodukovatelnos-

ti posuzovaného systému. Mezi tyto metody patří Metoda křížových tabulek, analýza založená 

na testech hypotéz, Model detekce signálu, který poskytuje odhad kombinované opakovatel-

nosti a reprodukovatelnosti hodnoceného systému a Analytická metoda, která posuzuje opa-

kovatelnost a zkreslení v systému měření. Program nabízí možnost vyhodnocení statistických 

vlastností systému měření: Strannost, Shodnost a Linearita. SgC umožňuje pomocí metod 

ANOVA, metodě založené na rozpětí a metodě průměru a rozpětí vyhodnotit analýzu GRR. 

V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé funkce a jejich výstupy. 

Pro ověřování funkcí vztahující se k analýze systému měření byly použité vlastní vzo-

rová data programu. [11] 

 

3.1.2.1 Strannost a přesnost 

 Pro analýzu strannosti se dle metodiky MSA pro grafické znázornění využívá histo-

gram (Obr. 8). SgC disponuje touto funkcí. Pro realizaci histogramu byly použity data 

z metodiky MSA 4. vydání. Početní analýzu strannosti SgC provádí při studii Linearity (viz. 

Obr. 11). 
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Obr. 8 Histogram v programu SgC 

3.1.2.2 Linearita  

 Ke studii linearity je využit vzorový soubor gage linearity.sgp. SgC provede analýzu 

Linearity (Obr. 9) a zároveň Přesnosti měření (Obr. 10), dále poskytne interpretaci výsledků 

pomocí StatAdvisoru (Obr. 11). 

Obr. 9 Grafický výstup pro Linearitu 

 

Obr. 10 Grafický výstup pro Přesnost měření 
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Obr. 11 Interpretace Linearity 

 

3.1.2.3 Stabilita 

 Využitím regulačních diagramů pro průměr a rozpětí (𝑋, R) nebo pro průměr a výbě-

rovou směrodatnou odchylku (𝑋, s) se provede ověření stability procesu měření. Znázorněné 

výstupy ze SgC jsou regulační diagramy (𝑋, R), (Obr. 12, 13). Program SgC obsahuje všech-

ny Shewhartovy regulační diagramy, spolu se vzorovými daty k nim.   

Obr. 12 Regulační diagram R (𝑋, R) 
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Obr. 13 Regulační diagram 𝑋 (𝑋, R) 

 

3.1.2.4 Opakovatelnost a reprodukovatelnost 

Tato analýza se pro MSA ověřuje pomocí již výše zmíněných metod (viz. kapitola 

1.1.7). Jak již bylo uvedeno SgC umožňuje provést analýzu všemi metodami. 

 

A. Metoda založená na rozpětí 

Program nabízí mimo shrnutí analýzy také výběr tří grafických výstupu, a to sdružený 

diagram pro rozpětí, diagram rozsahu a krabicový graf (Obr. 15). Jako příklad je uvedený 

sdružený diagram pro rozpětí (Obr. 16). 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Výběr výstupu pro metodu založenou na rozpětí 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Sdružený diagram pro rozpětí 
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B. Metoda průměru a rozpětí 

 SgC pro tuto metodu poskytuje na výběr shrnutí analýzy, intervaly spolehlivosti a tole-

ranční analýzu. Mezi volby grafických výstupů patří sdružený diagram pro průměr, bodový 

diagram, rozložený diagram pro rozpětí (seřazený dle operátora nebo dílů), krabicový graf, 

graf odchylek měření operátoru od průměrné hodnoty měření (Obr. 18). Tento graf není zahr-

nut v metodice MSA. Souhrn výběru je uvedený na Obr. 17.  

 

 

 

 

 

Obr. 17 Výběr výstupu pro metodu Průměru a rozpětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Graf odchylek měření operátoru od průměrné hodnoty měření 

 

C. Metoda ANOVA (Analysis of variance) 

 V tabulkové části analýzy lze navíc oproti předešlé metodě zobrazit tabulku ANOVA 

(Obr. 19) ale v grafické části je na výběr pouze sdružený diagram pro průměr, bodový dia-

gram (Obr. 20), graf odchylek měření operátoru od průměrné hodnoty měření a krabicový 

graf.  
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Obr. 19 Výběr výstupu pro ANOVA metodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Bodový diagram 

 

3.1.2.5 Možnosti programu SgC pro atributní analýzy 

A. Metoda křížových tabulek 

 Gagerisk.sgp je v programu SgC souborem pro vzorová data této analýzy. Výstupem 

je opět sumarizační tabulka, porovnávací tabulka a graf (viz. Příloha č. 1). Porovnávací tabul-

ka srovnává shody naměřených hodnot mezi operátory navzájem a mezi operátory naměře-

nými hodnotami a referenční hodnotou. 

 

B. Model detekce signálu 

 Program v grafickém výsledku tohoto rozboru, zobrazí šíři „šedé“ oblasti kde proces 

měření není schopen posoudit za měřený předmět přijat či zamítnut (obr. 21). 
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Obr. 21 Zobrazení „šedých“ oblastí 

 

C. Analytická metoda 

Analytická metoda odhaduje, opakovatelnost a strannost v atributním systému měření. 

Grafickým výstupem je operativní charakteristika měřidla a pravděpodobnostní graf, tabulky 

zobrazují početní výsledky. Výstupy jsou zobrazeny v Příloze č. 1. 

 

3.1.2.6 Vyhodnocení indexů způsobilosti systému měření 

Program SgC neumožňuje numerické ověřování indexů způsobilosti. 

 

3.2 Rozbor programu Minitab 17 

3.2.1 MT z pohledu uživatele 

Program, který je opět postavený na tabulkovém editoru má instalační velikost okolo 

150 Mb. Po spuštění MT se automaticky zobrazí okno s výsledky analýz v textové podobě 

(Session), pracovní sešit pro vkládání dat – tabulka a tzv. Projekt manažér. Toto okno obsahu-

je složky, které umožní procházet, prohlížet a manipulovat s různými částmi projektu. GUI je 

obdobné jako u SgC.  Horní příkazová lišta se skládá z rozbalovacích nabídek funkcí. Střední 

lišta je tlačítková a umožňuje přepínání mezi pracovními okny a jejich obsahovými úpravami. 

Třetí lišta je nástrojová a je určena pro editaci výstupů z analýz. Názvy funkcí v rozbalovací 

nabídce jsou doplněny o jednoduché symboly, které vykresluji danou funkci. Stejně jako u 

SgC po aktivaci požadované funkce uživatel přechází do dialogového okna, kde provede na-

stavení požadovaných parametrů analýzy. Možnosti nastavení jsou daleko větší než u pro-

gramu SgC. Program je snadno ovladatelný pomocí myši i klávesnice. Obdobně jako SgC 
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nabízí MT možnost graficky upravovat výstupy. Funkce nápovědy je zpracována na velmi 

kvalitní úrovni a obsahuje i vzorové příklady se vzorovými daty ke každé funkci. Program 

nespouští samostatně analýzu vzorových dat, pouze vyplní pracovní sešit daty, uživatel si 

tudíž sám volí nastavení parametrů pro danou analýzu. Dále je MT vybaven Asistentem, který 

provede analýzou krok za krokem.    

Výsledky analýz jsou zobrazeny v novém okně. V tomto okně se nachází grafické vy-

jádření výsledků a také tabulky s vypočtenými hodnotami. V programu lze také výsledky gra-

ficky upravovat. [12] 

 

3.2.2 Možnosti MT při analýze systém; měření  

MT nabízí vytvoření pracovního sešitu jak pro atributní tak měřitelné znaky kvality. 

Tyto sešity lze vytvořit přes funkci Asistent. Převážná většina funkcí pro vyhodnocování 

MSA se nachází v nabídce Stat/ Quality Tools/ Gage Study. Histogram je umístěny v nabídce 

Graph a MT využívá všechny Shewhartovy regulační diagramy. [12] 

 

3.2.2.1 Strannost a přesnost 

 Pro ověření funkce tvorby histogramu byly použity data z metodiky MSA 4. vydání 

(Obr. 22). Numerické vyjádření strannosti je zobrazeno při analýze linearity (viz. Obr. 23). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Histogram v MT 
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3.2.2.2 Linearita  

V programu MT je vzorový soubor označen Gagelin.mtw. MT provede analýzu Linea-

rity (Obr. 23) ale neumožňuje zobrazení grafu pro Přesnost měření, dále nabízí tabulky 

s hodnotami linearity a strannosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Grafický výstup v MT pro Linearitu 

 

3.2.2.3 Stabilita 

MT umožňuje pracovat se všemi Shewhartovymi regulačními diagramy, obsahuje  

i vzorová data. Regulační diagramy (𝑋, R) vytvořené v programu MT (Obr. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Regulační diagramy R a 𝑋 (𝑋, R) v MT 
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3.2.2.4 Opakovatelnost a reprodukovatelnost 

MT umožňuje provést analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti metodou průmě-

ru a rozpětí a metodou ANOVA. Obě metody vyhodnocují data z pohledu měření. MT má  

v nabídce analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti kdy měření provádí jeden operátor 

nebo se jedná o destruktivní zkoušky – funkce Gage R&R Study (Nested). Další funkce Gage 

R&R Study (Expanded) je určena k tomu pokud je potřeba do analýzy zahrnout více faktorů 

než jen operátora a části, mají pevné faktory, směs zkřížených a vnořených faktorů, nebo ne-

vyvážený design. 

 

A. Metoda průměru a rozpětí 

 Grafické výsledky analýzy systému měření jsou zobrazeny na Obr. 25. Tabulky 

s hodnotami jsou zobrazeny v okně Session. 

Obr. 25 Grafy metody průměrů a rozpětí v MT pro měření 
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B. Metoda ANOVA (Analysis of variance) 

 Grafické výstupy pro metodu ANOVA pro měření v programu MT představuje Obr. 

26. V sekci session opět lze najít numerické výsledky analýzy.  

 

Obr. 26 ANOVA výstupy z MT pro měření  

 

3.2.2.5 Možnosti programu MT pro atributní analýzy 

Mimo analytickou metodu, která se nachází v sekci Gage Study, se ostatní metody na-

chází v nadřazené sekci Quality Tool.  

A. Metoda křížových tabulek 

 Vzorová data této analýzy mají označení essay.mtw. Výstupem jsou tabulky srovnáva-

jící shody naměřených hodnot mezi operátory navzájem a mezi operátory naměřenými hodno-

tami a referenční hodnotou. Dalším výstupem je graf srovnání úspěšnosti operátoru vůči stan-

dardu (Obr. 27).  

B. Model detekce signálu 

Program MT pro tuto metodu nenabízí žádnou funkci. 
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C. Analytická metoda 

MT umožňuje pomoci analytické metody ověřit strannost a opakovatelnost atributních 

měřidel, kde výstupem je studie srovnávacích měření (Obr. 28) a hodnoty strannosti a opako-

vatelnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Graf srovnání úspěšnosti operátoru vůči standardu v MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Studie srovnávacích měření v MT 
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3.2.2.6 Vyhodnocení indexů způsobilosti systému měření 

Funkce Type 1 Gage study umožňuje vypočítat základní statistické hodnoty, strannost 

a způsobilost měření pomocí indexů Cg a Cgk. Grafickým výstupem je průběhový diagram 

porovnávající naměřené hodnoty vůči referenční hodnotě a tolerančními mezemi (Obr. 29). 

Obr. 29 Průběhový diagram pro naměřené hodnoty 

 

3.3 Rozbor programu STATISTICA 12 

3.3.1 STA z pohledu uživatele 

Pro účely bakalářské práce je opět využita zkušební verze programu. Velikost této 

verze je 320 Mb. GUI STA lze přepínat mezi klasickou verzí s rolovací nabídkou a verzí pra-

cující s pásem karet známe z MS Office 2010. Program nabízí širokou škálu funkcí k úpravě 

textu a vzhledu. STA při otevření nového dokumentu nabízí několik možností, jako např. ote-

vřít STA tabulku, MS Word, MS Excel nebo STA pracovní sešit. Data pro vlastní analýzu lze 

získat několika způsoby: 

 importem již uložených souborů různých formátů 

 připojením k databázi – pomocí SQL dotazů lze pracovat s daty uloženými například v 

databázi Oracle, MS SQL Server, Sybase atd. 

 otevřením tabulky MS Excel v programu STATISTICA bez importu 
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 vložením dat do nové tabulky v programu STATISTICA 

 sběrem dat on-line - pokud je systém napojen na měřicí zařízení, naměřené hodnoty se 

dají ihned zpracovávat  

Každá analýza může zahrnovat grafické nebo tabulkové výstupy. V programu STA 

existuje 5 možností zobrazení výstupu analýz. Ve výchozím nastavení pro zobrazení je tzv. 

pracovní sešit dále lze výsledky zobrazit v samostatných oknech, v podobě reportu nebo 

v listu MS Word popřípadě zobrazit výsledky na web přes STATISTICA Enterprise Server. 

Výstupy lze upravovat po grafické stránce, lze provádět změny vstupních data tabulkové vý-

stupy umožní provést dodatečné statistické výpočty a grafické výstupy.  

Nápověda je zpracována přehledně a vše důležité je propojeno odkazovým systémem. 

Struktura nápovědy je rejstříková s možností vyhledávání pojmů. Nápověda obsahuje výkla-

dový slovník a jednotlivé funkce jsou popsány a u některých funkcí jsou i vzorové příklady. 

Nápověda obsahuje nezbytné uživatelské instrukce k ovládání programu. Program nabízí vzo-

rová data. Program STA se nabízí i s českou lokalizací, česká lokalizace není ale pro nápově-

du a data mining. [13] 

 

3.3.2 Možnosti STA při analýze systému měření  

Nabídku funkcí pro MSA nalezneme v pásu Statistika – Analýza procesu. Možnosti 

analýz zobrazuje Obr. 30. Při analýze MSA program STA nabízí 4 metody výpočtu a to me-

tody BMW, Ford, Bosch/Daimler - Chrysler a obecnou metodu. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Výběr možností analýzy MSA ve STA 
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3.3.2.1 Strannost a přesnost 

Pro ověření funkce tvorby histogramu byly rovněž použity data z metodiky MSA 4. 

vydání (Obr. 31). Numerické výpočty jsou opět zahrnuty v analýze linearity. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Histogram ve STA 

3.3.2.2 Linearita  

K ověření linearity je použit vzorový soubor. STA provede analýzu Linearity graficky 

(Obr. 32) a početní výsledky zobrazí do tabulek (Obr. 33). V tabulkách jsou uvedeny i hodno-

ty strannosti měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Graf linearity měření ve STA 
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Regresní statistiky

Vícenás. R 0.845174

R-čtverec 0.714318

R-čtverec(upr.) 0.709393

Odm. stř. Ch. 0.239540

Pozorování 60

Regresní tabulka

Prediktor Koeficienty Std. chyba t-statist. p-hodn.

Konst. 0.736667 0.072524 10.157519 0.000000

Sklon -0.131667 0.010933 -12.042559 0.000000

Tabulka ANOVA

Zdroj Součty č tverců St. volnosti Stř. č tv. F p-hodn.

Regrese 8.321333 1 8.321333 145.023237 0.000000

Chyba 3.328000 58 0.057379

Celk. 11.649333 59

Tabulka významnosti strannosti 

Díl Etalon - údaj Průměrné měření Strannost p-hodn.

Part1 2.000000 2.491667 0.491667 0.000000

Part2 4.000000 4.125000 0.125000 0.293540

Part3 6.000000 6.025000 0.025000 0.688338

Part4 8.000000 7.708333 -0.291667 0.000001

Part5 10.000000 9.383333 -0.616667 0.000000

Průměr -0.053333

Obr. 33 Souhrnný tabulkový výstup pro linearitu měření ve STA 

 

3.3.2.3 Stabilita 

STA umožňuje pracovat se všemi Shewhartovymi regulačními diagramy 

 

3.3.2.4 Opakovatelnost a reprodukovatelnost 

Program k analýze kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti využívá me-

tody rozpětí a metodu ANOVA. Výčet možností a jejich výstupy jsou uvedený v Příloze č. 3. 

Dále provede ověření chování měřidla a to Celkové a Díl k dílu (Obr. 34). Program STA na-

bízí samostatně velmi obsáhlou analýzu ANOVA, která není zahrnuta v sekci Analýza proce-

su ale je samostatně.  

 

Metoda ANOVA (Analysis of variance) 

 STA provádí více typů analýz ANOVA, lze použít jednofaktorovou ANOVA analýzu, 

ANOVA hlavních efektů, ANOVA s interakcemi a ANOVA při opakovaných měřeních. Po-

slední uvedená možnost je vytvořena pro analýzu systému měření, rozsah možností daleko 

převyšuje výpočty a grafické analýzy uvedené v metodice MSA 4. vydání.  
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3.3.2.5 Možnosti programu STA pro atributní analýzy 

 

A. Metoda křížových tabulek 

 Výstupem jsou tabulky srovnávající shody naměřených hodnot mezi operátory navzá-

jem a mezi operátory naměřenými hodnotami a referenční hodnotou (viz Příloha č. 3). Dalším 

výstupem je graf srovnání úspěšnosti operátoru vůči standardu (Obr. 35).  

 

B. Model detekce signálu 

 Program neumožňuje provedení této metody analýzy. 

 

C. Analytická metoda 

 STA umožňuje provést srovnání atributních měřidel analytickou metodu, kde výstu-

pem je studie srovnávacích měření (Obr. 36) a tabulky. Dále umožňuje posoudit efektivnost 

operátoru (viz Příloha č. 3).   

 
 

3.3.2.6 Vyhodnocení indexů způsobilosti systému měření 

Program dále disponuje funkci pro ověření způsobilosti měření. K tomu využívá inde-

xy způsobilosti Cgp a Cgpk. Výstupem této analýzy je studie způsobilosti měření (Obr. 37), 

kterou lze rozšířit o graf rozptylu měření, krabicový graf a tabulky s výsledky způsobilosti 

(hodnoty indexů) a s popisnými statistikami (viz Příloha č. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 MSA - diagram chybné klasifikace (Díl k dílu) 
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Obr. 35 Graf srovnání úspěšnosti operátoru vůči standardu ve STA 

 

Obr. 36 Studie srovnávacích měření 
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Obr. 37 Výstup studie způsobilosti měření ve STA 

 

3.4 Rozbor programu QC ExpertTM 3.3 

3.4.1 QCE z pohledu uživatele 

Pro účely bakalářské práce je využita Trial (dočasná) verze programu. Velikost této 

verze je 36 Mb. QCE využívá GUI obdobného vzhledu jako starší verze programu Microsoft 

Office. Program po spuštění je ovládán pomocí základních prvků: Menu, Nástrojové lišty  

a třemi dialogovými panely. Panel DATA je určen pro vstupní hodnoty statistických analýz. 

Vstupní data lze pořizovat v libovolném prostředí, QCE čte textový formát oddělený tabuláto-

rem, formát MS Excelu (XLS) a binární formát VTS. Rovněž lze využít přenosu tabulek po-

mocí schránky. Data lze v přímo v programu libovolně upravit. Podobně jako v MS Excelu 

jsou k dispozici blokové operace, možnost vkládání vzorců, používání schránky. Přípustné 

jsou číselné, textové i časové formáty. V jednom datovém souboru může být i více tabulek. 

Data v tabulce lze barevně označit a toto označení je pak viditelné i v příslušných grafech, 

čímž je umožněna rychlá diagnostika a selektivní filtrování dat. Panel PROTOKOL slouží 

jako textový výstup k provedené analýze a je upraven do tabulky, kterou lze exportovat do 

libovolného prostředí, nebo tisknout jako tabulku či obyčejný text. Předtím je možné výstup 
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libovolně upravit a doplnit. Důležité informace a upozornění jsou na obrazovce zvýrazněna. 

Panel GRAFY umožňuje zobrazení statických a interaktivních grafů. Statické grafy dovolují 

zobrazení mnoha grafů najednou v jediném okně pro rychlé posouzení diagnostických grafů, 

jejich vzájemné porovnání a rychlou interpretaci. Interaktivní grafy slouží k podrobné analýze 

grafického výstupu. Je v nich možné zobrazit detaily (zoom), což je zvláště výhodné u regu-

lačních diagramů při větším množství dat. Rovněž lze selektivně označovat určité hodnoty 

nebo skupiny hodnot s přímou vazbou na hodnoty v datovém okně. To umožňuje rychlou 

identifikaci poruch, problémů a interaktivní filtraci a výběr hodnot. Každou analýzu je pak 

možno provést i pouze pro označené hodnoty, nebo pouze pro neoznačené hodnoty. Grafy lze 

exportovat v publikační kvalitě ve formátu BMP, WMF nebo je vkládat pomoví schránky do 

jiných aplikací (např. Word), kde je možné je ještě dále upravit. Funkce ovládacích prvků 

Menu a Nástrojová lišta se mění podle toho, který Dialogový panel je aktivní.  

Nápověda je rozdělená na tři sekce. První sekce je klasická rejstříková nápověda, dru-

há sekce je manuál ve formátu pdf a třetí sekce odkazuje na korespondenci se společnosti Tri-

loByte Statistical Software. Nápověda obsahuje nezbytné uživatelské instrukce k ovládání 

programu ale rovněž návody k interpretaci veškerých výstupů analýzy. Program nenabízí vzo-

rová data jako předešlé dva programy, součástí QCE jsou ale výuková data Pardubické uni-

verzity. QCE disponuje úplnou českou lokalizací. [14] 

 

3.4.2 Možnosti QCE při analýze systému měření  

V nabídce funkcí QCE nalezneme všechny Shewhartovy regulační diagramy, histo-

gram a ANOVA (1 faktorovou, 2 faktorovou a více faktorovou). Program QCE nenabízí 

funkci pro ověření Linearity. Neumožňuje ani provést analýzy kombinované opakovatelnosti 

a reprodukovatelnosti (metody založené na rozpětí a metody průměru a rozpětí). Atributní 

analýzy a vyhodnocení indexů způsobilosti Cg a Cgk rovněž nejsou součástí programového 

vybavení QCE. [14] 

 

3.4.2.1 Strannost a přesnost 

K vyjádření strannosti lze použít pouze histogram program nenabízí numerické výpo-

čty. Pro ověření funkce tvorby histogramu byly rovněž použity data z metodiky MSA 4. vy-

dání (Obr. 38). 
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Obr. 38 Histogram v QCE 

 

3.4.2.2 Opakovatelnost a reprodukovatelnost 

Metoda ANOVA (Analysis of variance) 

 Pro MSA je v programu QCE doporučena vícefaktorová ANOVA. Početní výsledky 

této analýzy jsou zahrnuty do tabulky (Příloha č. 3) a mezi grafické výstupy patří Y predikce, 

rezidua, predikovaná rezidua, projekční matice, krabicový graf (Obr. 39), graf průměrů, parci-

ální predikce a parciální predikce proměnné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Krabicový graf v programu QCE 
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3.5 Rozbor online analýzy firmy Ing. Josef Třeštík – TREE 

Na webových stránkách výše uvedené firmy lze najít online vyhodnocení indexů způ-

sobilosti Cg a Cgk, dále se dá provést analýzu systému měření metodou průměrů a rozpětí. Obě 

možné analýzy je možné provést dvěma způsoby. U indexů se jedná o analýzu opakovatelnos-

ti (měření provádí pouze jeden pracovník) nebo o analýzu opakovatelnosti a reprodukovatel-

nosti současně (měření provádí několik pracovníků). Metodou průměrů a rozpětí provádí vy-

hodnocování na základě tolerance výrobku nebo na základě celkové proměnlivosti výrobku 

TV (variability výrobního procesu). Po zadání potřebných vstupních údajů se provede online 

analýza s možností zobrazit protokol v českém nebo anglickém jazyce. V příloze č. 4 je zob-

razený český protokol pro obě analýzy.   
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4 Vyhodnocení vybraných softwarových produktů 

 

A. Uživatelská přívětivost 

Z pohledu uživatelské přívětivosti nejlépe vychází program STATISTICA 12, která je 

postavena na GUI MS Office 2010 tzv. Pásu karet a umožňuje i přepnutí do klasické rolovací 

nabídky, což dává uživateli možnost výběru uživatelského prostředí. Díky tomuto GUI je prá-

ce v programu přehledná. Výběr parametrů v jednotlivých analýzách je jednoduchý. Výsledky 

se zaznamenávají do pracovního sešitu a barevně jsou vyznačený významné hodnoty. GUI 

Minitabu 17 je klasická rolovací nabídka obdobné jako u Statgraphicsu, který má nejlépe 

zpracovanou interpretaci výsledků ze všech hodnocených programů pomocí funkce StatAdvi-

sor. Ostatní programy mají pouze interpretaci výsledků v nápovědě, tudíž vyžadují vyšší zna-

losti problematiky od uživatele. Poslední program QC ExpertTM 3.3 zaostává za ostatními 

programy v grafice a přehlednosti. Českou lokalizaci nabízí pouze program STATISTICA 12 

a QC ExpertTM 3.3. Nápovědy jsou zpracovány u všech programů na dobré úrovni. Co se týče 

možností a práce s nápovědou jsou programy Minitab 17 a Statgraphics zpracovány nejlépe. 

   

B. Přítomnost vzorových dat 

Kromě programu QC ExpertTM 3.3 obsahují všechny programy vzorová data. Nejlépe 

jsou na tom programy Minitab a Statgraphics, jelikož mají vzorová data ke každé úloze. Stat-

graphics pracuje se vzorovými daty přímo a tudíž provede analýzu automaticky, až posléze 

lze měnit parametry. Každá vzorová data mají zpracovaný vlastní manuál v podobě pdf for-

mátu, který lze otevřít přes nápovědu. U Minitabu a STATISTICA se vzorová data pouze 

načtou a uživatel si sám volí parametry analýzy. V programu Minitab má nápověda zakompo-

novány všechny příklady vzorových dat pro snadnější orientaci. Program STATISTICA tyto 

možnosti nemá.  
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C. Možnosti analýz statistických vlastností systémů měření 

Přehledy možností jsou zaznamenány do jednotlivých tabulek. 

 

Tab. 1 Srovnání programů pro analýzu strannosti, linearity a stability 

 

Pro analýzy statistických vlastností jako je strannost, linearita a stabilita mají všechny 

programy obdobné grafické výstupy, pouze QCE nenabízí numerické vyjádření těchto analýz. 

  

Tab. 2 Srovnání programů pro analýzu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

 

Pro analýzy R&R je nejvhodnější program SgC jelikož umožňuje všechny metody dle 

metodiky MSA. Naproti tomu program STA obsahuje nejrozsáhlejší možnosti pro metodu 

ANOVA. 

    

Tab. 3 Srovnání programů pro atributní analýzy 

  

Při srovnávání programů při atributních analýzách dopadl nejhůře program QCE, jeli-

kož nenabízí žádné funkce pro ty rozbory. Naopak v SgC lze provést všechny metody. 

Numericky Graficky Numericky Graficky Numericky Graficky

Statgraphics Centurion XVI Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Minitab 17 Ano Ano Ano Ano Ano Ano

STATISTICA 12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano

QC ExpertTM 3.3 Ne Ano Ne Ne Ne Ano

Strannost Linearita StabilitaProgram

Statistických vlastností systému měření

Numericky Graficky Numericky Graficky Numericky Graficky

Statgraphics Centurion XVI Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Minitab 17 Ne Ne Ano Ano Ano Ano

STATISTICA 12 Ne Ne Ne Ne Ano Ano

QC ExpertTM 3.3 Ne Ne Ne Ne Ano Ano

Opakovatelnost a reprodukovatelnost

Metoda založená na 

rozpětí

Metoda průměru a 

rozpětí
Metoda ANOVAProgram

Numericky Graficky Numericky Graficky Numericky Graficky

Statgraphics Centurion XVI Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Minitab 17 Ne Ne Ano Ano Ano Ano

STATISTICA 12 Ne Ne Ne Ne Ano Ano

QC ExpertTM 3.3 Ne Ne Ne Ne Ano Ano

Program

Atributní analýzy

Metoda křížových 

tabulek

Model detekce 

signálu
Analytická metoda
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Tab. 4 Srovnání programů pro výpočty indexu způsobilosti systému měření 

 

Pro výpočty indexů Cg a Cgk je vhodné použít programy MT a STA ostatní tyto mož-

nosti nenabízejí.  

Na základě zkušeností, které jsem získal prací s jednotlivými programy, bych se roz-

hodoval pro práci se statistickými daty, mezi softwary STATISTICA 12 a Minitab 17.  

Statgraphics Centurion XVI Ne Ne

Minitab 17 Ano Ano

STATISTICA 12 Ano Ano

QC ExpertTM 3.3 Ne Ne

Program

Numericky Graficky

Indexy způsobilosti 

systému měření
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5 Závěr 

 

Hlavním cílem Bakalářské práce bylo porovnávání zvolených softwarových nástrojů 

umožňující analýzu systému měření.  

První kapitola bakalářské práce je zaměřena na teoretický rozbor nejpoužívanějších 

přístupů k analýzám systémů měření. Jsou zde stručně popsány metodiky MSA a VDA 5, 

které jsou používány k hodnocení systémů měření u dodavatelů automobilového průmyslu. 

Nejprve byly popsány jednotlivé vlastnosti systému měření. Dále se kapitola věnuje metodám 

vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření, jako jsou metoda rozpětí, 

metoda průměru a rozpětí a metoda ANOVA, jež jsou součástí metodiky MSA. V další části kapi-

toly je nastíněný rozbor nejistot měření metodou A a B dle metodiky VDA 5. Poslední část se 

věnuje popisu indexů způsobilosti, pomocí nichž se dá také vyhodnocovat způsobilost procesu 

měření.  

V druhé kapitole jsou postupně představený vybrané softwarové nástroje, které umož-

ňují provádět vyhodnocování systémů měření. V této kapitole jsou popsány hlavní rysy pro-

gramu jejich obecné statistické možnosti a speciální přídavné moduly. Mezi porovnávané 

softwarové nástroje patří Statgraphics Centurion XVI, Minitab 17, STATISTICA 12, QC Ex-

pertTM 3.3 a online analýza firmy Ing. Josef Třeštík - TREE. 

Třetí kapitola se věnuje analýze možností vybraných statistických programů při vy-

hodnocování systémů měření dle metodiky MSA. Každý jednotlivý program je zpočátku ro-

zebrán z uživatelského hlediska. Je popsáno GUI, možnosti užití nápovědy a možnosti ověře-

ní si jednotlivých funkcí pomocí vzorových dat a příkladů. Dále se zkoumají možnosti grafic-

kých i početních výstupů pro jednotlivé vlastnosti systému měření jako je strannost, linearita  

a stabilita. Pro opakovatelnost a reprodukovatelnost je ověřováno, které metody daný program 

umožňuje použít a také zda lze vyhodnocovat atributní analýzy. Poslední podkapitola každého 

hodnoceného programu se věnuje výpočtům indexů způsobilosti systému měření.   

Poslední čtvrtá kapitola porovnává jednotlivé statistické programy mezi sebou a to dle 

zvolených kritérií. Pomocí přehledných tabulek sumarizuje možnosti analýz jednotlivých pro-

gramů. 
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Obr. 1 Graf rozptylu měření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Krabicový graf 
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Komponenty rozptylu; proměnná: MEASURE (Gage study)

Prům=,807500 R-pr.=,383E-1 R(x-pr)=,600E-1 R(díly)=,558333

Operátoři: 3 díly: 10 série: 2

Zdroj

(Sigma=R-pr./d2)

Odhad.

Sigma

Odhad.

Rozptyl

% z

R & R

% z

Celkem

Opakovatelnost

Reprodukovatel.

Díl  k  dílu

Kombinov. R & R

Celkem

0,033972 0,001154 55,4426 3,5050

0,030455 0,000928 44,5574 2,8169

0,175629 0,030846 93,6781

0,045625 0,002082 100,0000 6,3219

0,181458 0,032927 100,0000

Procentní toleran. analýza:MEASURE Sigma intervaly:5,15 (Gage study)

Prům=,807500 R-pr.=,383E-1 R(x-pr)=,600E-1 R(díly)=,558333

Operátoři: 3 díly: 10 série: 2

Zdroj

(Sigma=R-pr./d2)

Měření

Jednot.

% proc.

Var.

% celk.

příspěv.

%

Toleran.

Opakovatel. (měřidla)

Reprodukovat. (operátoři)

Var. dílu

Kombinov. R & R

Celková var. procesu

Tolerance

0,174956 18,7217 3,5050 17,4956

0,156844 16,7835 2,8169 15,6844

0,904489 96,7875 93,6781 90,4489

0,234967 25,1433 6,3219 23,4967

0,934511 100,0000 100,0000 93,4511

1,000000 100,0000

Výsledky způsobilosti měření (GageCapabil i ty)

Výpočetní metoda:BMW

Hodn.

Cgp (náhodná odchylka pro opakující se dvojice sérií)

Cgpk (náhodná odchylka pro opakující se dvojice sérií)

CgW

CgWV

Opakovatelnost

Reprodukovatel.

Celkový rozptyl

2,153092

2,05218412

2,945146

2,153092

0,090544

0,084506

0,123853

Popisné statistiky (GageCapabil i ty)

Počet plat. Průměr Směrodat. odchylka Rozptyl Minimální hodnota Maximální hodnota

Operátor 1

Operátor 2

Operátor 3

Operátor 4

Operátor 5

Operátor 6

5,000000 10,00000 0,015811 0,000250 9,980000 10,02000

5,000000 9,99648 0,027852 0,000776 9,965000 10,03000

5,000000 10,00582 0,009913 0,000098 9,995400 10,02000

5,000000 10,04616 0,048642 0,002366 9,989700 10,11000

5,000000 9,99980 0,014325 0,000205 9,989000 10,02000

5,000000 10,00798 0,016797 0,000282 9,990000 10,02500

Tab. 1 Výsledky způsobilosti (hodnoty indexů) 

 

 

 

 

Tab. 2 Popisné statistiky 

 

Výstupy analýzy kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

Tab. 3 Odhad rozptylu metodou rozpětí 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Procentní tolerance metodou rozpětí 
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Analýza rozptylu (Gage study)

(,9000 meze spol. pro sm.odch.)

Proměnná: MEASURE

Zdroj rozptylu

Součet

č tver.

SV Průměr.

č tver.

F p Očekáv.

Rozptyl

Očekáv.

sm.odch.

Dolní LS

pro SmOd

Horní LS

pro SmOd

Operátoři (proměnná: OPERATOR)

Díly      (proměnná: PART)

Operátoři dle dílů

Chyba

Celk.

0,048000 2 0,024000 4,16720 0,032564 0,000912 0,030200 0,007045 0,151790

2,058708 9 0,228745 39,71785 0,000000 0,037164 0,192781 0,120670 0,334497

0,103667 18 0,005759 4,45878 0,000156 0,002234 0,047263 0,028693 0,073634

0,038750 30 0,001292 0,001292 0,035940 0,029753 0,045776

2,249125 59

Analýza rozptylu (Gage study)

Proměnná: MEASURE

Zdroj rozptylu

Součet

č tver.

Procenta

celku

SV Průměr.

č tver.

Operátoři (proměnná: OPERATOR)

Díly      (proměnná: PART)

Série    (proměnná:

Operátoři dle dílů

Operátoři dle sérií

Díly  dle sérií

Operátoři dle dílů dle sérií

Celk.

0,048000 2,1342 2 0,024000

2,058708 91,5337 9 0,228745

0,002042 0,0908 1 0,002042

0,103667 4,6092 18 0,005759

0,004333 0,1927 2 0,002167

0,008375 0,3724 9 0,000931

0,024000 1,0671 18 0,001333

2,249125 100,0000 59 0,038121

Procentní toleran. analýza:MEASURE Sigma intervaly:5,15 (Gage study)

Prům=,807500 Sm.od.=,195245

Operátoři: 3 díly: 10 série: 2

Zdroj

(Očekáv. MS)

Měření

Jednot.

,90 Dol.

mez sp.

,90 Hor.

mez sp.

% Proc.

Var.

% celk.

příspěv.

%

Toleran.

Opakovatel. (měřidla)

Operátoři (var.)

Interakce (operátor x díl)

Var. dílu

Kombinov. R & R

Celková var. procesu

Tolerance

0,185090 0,153229 0,235745 17,6205 3,1048 18,5090

0,155530 0,036282 0,781720 14,8064 2,1923 15,5530

0,243405 0,147768 0,379215 23,1721 5,3695 24,3405

0,992820 0,621450 1,722657 94,5164 89,3334 99,2820

0,343065 0,310630 0,840451 32,6597 10,6666 34,3065

1,050421 100,0000 100,0000 105,0421

1,000000 100,0000

Tab. 5 Odhad rozptylu metodou ANOVA 

 

Tab. 6 Procentní tolerance metodou ANOVA 

 

 

Tab. 7a Kompletní tabulka ANOVA část první 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7b Kompletní tabulka ANOVA část druhá 

 

 

Komponenty rozptylu; proměnná: MEASURE (Gage study)
Prům=,807500 Sm.od.=,195245
Operátoři: 3 díly: 10 série: 2

Zdroj
(Očekáv. MS)

Odhad.
Sigma

,90 Dol.
mez sp.

,90 Hor.
mez sp.

Odhad.
Rozptyl

% z
R & R

%
Celkem

Opakovatelnost

Operátor

Interakce (op.-d

Díl  k  dílu

Kombinov. R & R

Celkem

0,035940 0,029753 0,045776 0,001292 29,1080 3,1048

0,030200 0,007045 0,151790 0,000912 20,5529 2,1923

0,047263 0,028693 0,073634 0,002234 50,3391 5,3695

0,192781 0,120670 0,334497 0,037164 89,3334

0,066615 0,060316 0,163194 0,004438 100,0000 10,6666

0,203965 0,041602 100,0000
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Popisné statistiky dle operátorů (Gage study)

Proměnná: MEASURE Prům=,807500 Sm.odch=,195245

Operátoři: 3 díly: 10 série: 2

OPERATOR Průměr Odchyl. Minimum Maximum Sm.odch.

A

B

C

0,827500 0,020000 0,450000 1,000000 0,177316

0,767500 -0,040000 0,400000 1,050000 0,214767

0,827500 0,020000 0,450000 1,050000 0,195660

Popisné statistiky dle dílů (Gage study)

Proměnná: MEASURE Prům=,807500 Sm.odch=,195245

Operátoři: 3 díly: 10 série: 2

PART Průměr Odchyl. Minimum Maximum Sm.odch.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,566667 -0,240833 0,500000 0,650000 0,051640

1,008333 0,200833 0,950000 1,050000 0,037639

0,800000 -0,007500 0,750000 0,850000 0,031623

0,825000 0,017500 0,750000 0,950000 0,068920

0,458333 -0,349167 0,400000 0,550000 0,058452

1,016667 0,209167 1,000000 1,050000 0,025820

0,941667 0,134167 0,900000 0,950000 0,020412

0,783333 -0,024167 0,700000 0,850000 0,051640

1,008333 0,200833 0,950000 1,050000 0,037639

0,666667 -0,140833 0,500000 0,850000 0,140238

Tab. 8 Popisné statistiky dle operátorů 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9 Popisné statistiky dle dílů 
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Obr. 3 Souhrnný graf opakovatel. & reprodukov. (R&R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Graf průměrného měření dle operátorů a dílů 

Mezi další výstupy patří Krabicový graf průměrného měření, Kombinovaný R-graf a S-graf 

(Operátoři dle Dílů a Díly dle Operátorů) 



Příloha č. 2 Výstupy pro analýzu MSA v programu STATISTICA 12 6/7 
 

 
 

Mezi znalci (AttributeAgreement)

Atributivní znalecká analýza pro Rating

     

Shoda v  hodnocení

Hodnocených výběrů Souhlasících Procenta 95% spodní CI 95% horní CI

15 6 40.00 16.34 67.71

Statistika Fleissov a kappa

Hodnocení Kappa SE kappa Z P(vs > 0)

-2 0.680398 0.081650 8.333136 0.0000

-1 0.602754 0.081650 7.382202 0.0000

0 0.707602 0.081650 8.666323 0.0000

1 0.642479 0.081650 7.868726 0.0000

2 0.736534 0.081650 9.020662 0.0000

Celkové 0.672965 0.041233 16.321011 0.0000

Jednotl iví znalci vs. referenční hodnoty (AttributeAgreement)

Atributivní znalecká analýza pro Rating

      

Shoda v  hodnocení

Znalec Hodnocených výběrů Souhlasících Procenta 95% spodní CI 95% horní CI

Duncan 15 8 53.33 26.59 78.73

Hayes 15 13 86.67 59.54 98.34

Holmes 15 15 100.00 81.90 100.00

Montgomery 15 15 100.00 81.90 100.00

Simpson 15 14 93.33 68.05 99.83

Statistika Fleissov a kappa

Znalec Hodnocení Kappa SE kappa Z P(vs > 0)

Duncan -2 0.583333 0.258199 2.259240 0.0119

-1 0.166667 0.258199 0.645497 0.2593

0 0.440994 0.258199 1.707962 0.0438

1 0.440994 0.258199 1.707962 0.0438

2 0.423077 0.258199 1.638570 0.0507

Celkové 0.411765 0.130924 3.145078 0.0008

Hayes -2 0.629630 0.258199 2.438545 0.0074

-1 0.813665 0.258199 3.151309 0.0008

0 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

1 0.760000 0.258199 2.943467 0.0016

2 0.813665 0.258199 3.151309 0.0008

Celkové 0.829545 0.134164 6.183074 0.0000

Holmes -2 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

-1 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

0 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

1 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

2 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

Celkové 1.000000 0.131305 7.615837 0.0000

Montgomery -2 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

-1 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

0 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

1 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

2 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

Celkové 1.000000 0.131305 7.615837 0.0000

Simpson -2 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

-1 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

0 0.813665 0.258199 3.151309 0.0008

1 0.813665 0.258199 3.151309 0.0008

2 1.000000 0.258199 3.872983 0.0001

Celkové 0.915966 0.130924 6.996193 0.0000

Tabulkové výstupy pro Metodu křížových tabulek 

Tab. 10 Porovnání operátoru mezi sebou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 11 Porovnání jednotlivých operátoru ku referenční hodnotě 
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Všichni ynalci vs.referenční hodnoty (AttributeAgreement)

Atributivní znalecká analýza pro Rating

     

Shoda v  hodnocení

Hodnocených výběrů Souhlasících Procenta 95% spodní CI 95% horní CI

15 6 40.00 16.34 67.71

Statistika Fleissov a kappa

Hodnocení Kappa SE kappa Z P(vs > 0)

-2 0.842593 0.115470 7.297066 0.0000

-1 0.796066 0.115470 6.894136 0.0000

0 0.850932 0.115470 7.369284 0.0000

1 0.802932 0.115470 6.953592 0.0000

2 0.847348 0.115470 7.338252 0.0000

Celkové 0.831455 0.058911 14.113636 0.0000

MSA atributivní analýza (MSA_Attribute)

          

Počet a typ chyb dle znalce

Správný Jennifer Karthic Kiron Krista Nitin Sachin Siva Celk.

Chybně zamítnutý Go 7 0. 3 0. 3 0. 1 14

Chybně při jatý No-Go 2 1 2 4 1 0. 3 13

Počet správných rozhodnutí 6 14 10 11 11 15 11 78

Celkem příležitostí pro rozhodnutí 15 15 15 15 15 15 15 105

Celkem rozhodnutí - dobrý díl 9 9 9 9 9 9 9 63

Celkem rozhodnutí - špatný díl 6 6 6 6 6 6 6 42

Způsobilost šetření

Jennifer Karthic Kiron Krista Nitin Sachin Siva Celk.

Efektivnost 0.4 0.933333 0.666667 0.733333 0.733333 1 0.733333 0.742857

P(FR) 0.777778 0 0.333333 0 0.333333 0 0.111111 0.222222

P(FA) 0.333333 0.166667 0.333333 0.666667 0.166667 0 0.5 0.309524

Strannost 2.333333 0 1 0 2 0.222222 0.717949

Způsobilost šetření

Jennifer Karthic Kiron Krista Nitin Sachin Siva Celk.

Efektivnost Nepři jatelné Při jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné Při jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné

P(FR) Nepři jatelné Při jatelné Nepři jatelné Při jatelné Nepři jatelné Při jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné

P(FA) Nepři jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné Při jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné

Strannost Nepři jatelné Nepři jatelné Při jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné Nepři jatelné Mezní

Tab. 12 Porovnání všech operátoru k referenční hodnotě 

 

Tabulkový výstup pro Analytickou metodu 

Tab. 13 Výstup Analytické metoda pro porovnání efektivnosti operátorů  
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Vícefaktorová ANOVA

Název úlohy : Sheet1

Data: Všechna

Sloupce Faktory X : H

I

Sloupce Proměnné X : J

Sloupec Odezva Y : K

Počet dat 30

Počet prediktorů celkem 3

Počet faktorů 2

Počet proměnných 1

Průměr Y 15,06

Absolutní člen 9,387064677

Hladina významnosti 0,05

Počty úrovní

H 3

I 3

J 1

Celková ANOVA

Zdroj Stupňů volnosti Součet čtverců Rozptyl F-statistika p-hodnota Významnost

Celková variabilita 29 100,832 3,476966

Vysvětlená variabilita 0 85,37280265 6,522460238 1,20E-06 Významný

Reziduální variabilita 29 15,45919735 0,533076

ANOVA pro jednotlivé faktory

Prediktor Parametr Součet čtverců F-statistikap-hodnota Významnost

H 85,064 72,82877 4,93E-12 Významný

I 85,064 72,82877 4,93E-12 Významný

J -0,03814262 0,160246772 0,046161 0,831386308 Nevýznamný

Tab. 1 Početní výsledky vícefaktorové ANOVA analýzy
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