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Abstrakt 

Záměrem bakalářské práce je vypracování a vyhodnocení analýzy systému měření, pro 

měřitelný znak kvality. Tato práce je rozdělena na dvě části. Část teoretická pojednává o 

současných přístupech k analýze systému měření. Největší prostor je vyhrazen  metodice MSA, 

která je náplní bakalářské práce. V části praktické je na úvod představen profil společnost 

Witzenmann Opava, která umožnila vznik této práce. Dále pak následuje samotné zpracování a 

vyhodnocení analýzy systému měření dle metodiky MSA, pro nejpoužívanější měřidlo ve 

výrobním procesu. 

Klíčová slova: měření, analýza, systém, MSA . 

 

Abstract 

The aim of this thesis is the development and evaluation of analysis measurement system 

for measurable quality attribute. This work is divided into two parts. The theoretical part 

discusses current approaches to the analysis of the measurement system. The biggest part is 

focused on the methodology MSA, which is the main content of the thesis. In the introduction 

of the practical part there is profile of Witzenmann Opava company that has enabled this work. 

This is followed by processing and evaluation of measurement system analysis according to - 

MSA methodology relating to the gauge that is most widely used in the manufacturing process. 

Key words: measurement, analysis, system, MSA. 
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SEZNAM ZKRATEK 

A&R  Average and Range Method (metoda průměru a rozpětí) 

ANOVA  Analysis of variation (analýza rozptylu) 

AV  Appraiser variation (reprodukovatelnost) 

CL  Center line (centrální přímka) 

EV  Equipment variation (opakovatelnost) 

GRR  Repeatability and reproducibility (opakovatelnost a reprodukovatelnost měřidla) 

LCL  Lower control limit (dolní regulační mez) 

LSL   Lower specified limit (dolní toleranční mez) 

MSA   Measurement systém analysis (analýza systému měření) 

ndc   Number of distinct categories (počet rozlišitelných kategorii) 

PV   Part variation (variabilita mezi díly) 

TV   Total variation (celková variabilita) 

UCL   Upper control limit (horní regulační mez) 

USL  Upper specified limit (horní toleranční mez)  

VDA Verband der Automobilindustrie (sdružení německého automobilového 

průmyslu) 
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ÚVOD 

Jedním ze základních principů, na kterém stojí úspěšný management kvality je 

rozhodování na základě faktů. Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a 

informací. Tato fakta jsou především získávána měřením. Měřit je potřeba z několika důvodů. 

Jedním z hlavních  důvodů je prokázání shody se specifikací, dále pak z důvodu popisu 

výrobku nebo jeho vlastností. Naměřená data se stávají výchozími podklady pro důležitá 

rozhodnutí, například pro zásah do procesu. Patřičný význam je potřeba přikládat rovněž 

používanému systému měření, neboť nevyhovující systém měření produkuje zkreslená data, 

z kterých mohou být vyvozena mylná rozhodnutí.  

Důležitým poznáním je také uvědomění si, které prvky ovlivňují systém měření. Jsou to 

metody, měřidla, personál a mnoho dalšího. Všechny tyto prvky vnáší jistým způsobem do 

systému měření variabilitu, a proto nikdy nenaměříme tzv. „pravou“ hodnotu měření. Musíme 

se smířit s tím, že variabilita v systému měření bude vždy významně figurovat. Naším úkolem 

je tuto variabilitu identifikovat, v daném rozsahu eliminovat, a především vědět, jaký dopad 

bude mít na naše rozhodnutí.  

Mezi významné metody, které se hojně využívají v automobilovém průmyslu při 

analýze systému měření, jsou metodiky MSA (Measurement System Analysis) a VDA 5 – 

Vhodnost kontrolních procesů. Metodika MSA nabízí komplexní přístup k analýze systému 

měření oproti druhé zmiňované metodice, a proto bude větší prostor vyhrazen právě této 

metodice. 

Cílem této bakalářské práce je rozbor současných přístupů k analýze systému měření. 

Provedení analýzy systému měření na vybraném měřitelném znaku kvality ve společnosti 

Witzenmann Opava s.r.o. Analýza bude provedena v aktuálním znění dle metodiky MSA 4. 

vydání. Na závěr této práce budou vyhodnoceny výsledky a doplněny o případná nápravná 

opatření. 
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1 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY K ANALÝZE SYSTÉMU MĚŘENÍ 

V této teoretické částí bakalářské práce budou představeny dva základní přístupy, které 

se klíčovým způsobem podílejí na posouzení způsobilosti měřícího systému.  

První přístup, kterému bude v této práci věnována značná část nejen po stránce 

teoretické, ale také praktické, se nazývá analýza systému měření označována také zkratkou 

MSA (Measurement System Analysis). Samotný vznik metodiky MSA je úzce spjat s rokem 

1990, a to s poptávkou po sjednocení jednotlivých směrnic koncernu amerických společností 

Chrysler, Ford a General Motors. K vytvoření došlo v rámci QS 9000 za účelem analýzy 

kvality systému měření, kvality naměřených údajů a určení vztahu mezi více proměnnými. 

Druhým přístupem je vyhodnocování nejistot měření, který je popsán ve svazku VDA 5 

Vhodnost kontrolních procesů. Tato příručka vznikla v rámci odvětvových standardů  

Verband der Automobilindustrie a je označena zkratkou VDA německého automobilového 

průmyslu. Cílem svazku VDA 5 je souhrn požadavků a postupů obsažených v platných 

normách a směrnicích do jednoho prakticky využitelného modelu, pro stanovení a zohlednění 

rozšířené nejistoty. Do toho svazku jsou rovněž integrovány osvědčené metody dle metodiky 

MSA. 

Tyto přístupy mají sloužit jako nástroje prokázání způsobilosti systému měření se 

stejným cílem, vytvoření funkčního a spolehlivého systému kontroly. Oba přístupy se hojně 

využívají v daných etapách plánování kvality a jsou striktně vyžadovány především pro 

dodavatele automobilového průmyslu. 
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1.1 Analýza systému měření (MSA) 

Nežli přejdeme k rozboru této metodiky, je potřeba nastínit alespoň základní 

terminologii, používanou v příručce MSA 4. vydání. 

Měření (Measurement) 

 Přiřazování čísel (nebo hodnot) hmotným věcem za účelem reprezentování 

jejich vzájemných vztahů s ohledem na konkrétní vlastnosti. Proces přiřazování 

čísel je definován jako proces měření [1]. 

Měřidlo (Gauge) 

 Libovolné zařízení používané k měření; často se používá ke specifickému 

označení zařízení používaných v dílně. Zahrnuje zařízení s dobrou/ zmetkovou 

stranou [1]. 

Systém měření (Measurement system) 

 Soubor přístrojů nebo měřidel, etalonu, operací, přípravků, softwaru, personálu, 

prostředí a předpokladů používaných ke kvantifikaci jednotky měření stěžejní 

charakteristiky [1]. 

Etalon (Standard) 

 Hodnota definovaná v rozsahu stanovených tolerancí nejistoty, která je přijatá 

jako pravá (referenční) hodnota [1]. 

Efektivní rozlišení (Effective resolution) 

 Citlivost systému měření k variabilitě procesu při konkrétní aplikaci. 

Referenční hodnota (Reference value) 

 Odsouhlasená hodnota artefaktu, která je používaná jako referenční hodnota [1]. 
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Metodika MSA je velmi důležitou součástí plánování kvality. Slouží jako směrnice pro 

prokázání způsobilosti existujícího systému měření s cílem nalézt funkční a spolehlivý systém 

kontroly. Důležitý aspekt, který je potřeba zohlednit, je způsobilost používaného systému 

měření, protože ten rozhoduje o kvalitě naměřených dat. Nejčastější příčinou vzniku hodnot 

s nízkou kvalitou je fakt, že v souboru hodnot se vyskytuje příliš velká variabilita, která je 

způsobena vzájemným působením systému měření a jeho prostředím [1]. Kvalita naměřených 

dat je definována pomocí statistických vlastností. Nežli provedeme rozbor jednotlivých 

statistických vlastností, je potřeba se také zmínit o zdrojích variability, jelikož právě zdroje 

variability jsou kritickým faktorem rozhodující o výsledku systému měření. 

1.1.1 Zdroje variability 

Obecná vlastnost každého systému měření je, že se do jisté míry potýká s variabilitou.  

Variabilitu těchto systémů měření členíme na variabilitu vyvolanou náhodnými 

(neidentifikovatelnými) příčinami a vymezitelnými (identifikovatelnými) příčinami. Tyto 

vlivy je potřeba studovat a vytvářet podmínky, aby se variabilita pohybovala pouze ve svých 

přirozených mezích, což je jedním z cílů systému měření. Základní nástroj, který je využíván 

při identifikaci zdroje variability [7]: 

 diagram příčin a následků označován také jako diagram rybí kosti. 

K vyjádření šesti základních prvků obecného systému měření nám může posloužit 

akronym „ S. W. I. P. E.“. Tento akronym je potřeba brát pouze jako výchozí pomůcku, 

nikoliv platný seznam zdrojů variability pro úplný systém měření [1]. 

S  Standard (etalon) 

W Work piece (obrobek) 

I  Instrument (přístroj) 

P Person  (pracovník) 

E Environment (prostředí) 
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1.1.2 Statistické vlastnosti systému měření 

V předchozí podkapitole jsme stručně rozvedli problematiku zdrojů variability, nyní si 

představíme statistické vlastnosti, od kterých se odráží celková kvalita systému měření.  

Dokonalý systém měření by pří každém použití produkoval pouze „správná“ měření 

tzn., že by každé měření odpovídalo referenční hodnotě. Systém měření, který by produkoval 

takováto měření, by se vyznačoval statistickými vlastnostmi jako nulový rozptyl, nulová 

strannost, a také nulová pravděpodobnost nesprávné klasifikace libovolného produktu, u 

něhož se provádělo měření. Bohužel takové systémy měření s takovými vynikajícími 

vlastnostmi nacházíme pouze v teoretické rovině, a proto pracovníci musí pracovat se 

systémy, které mají méně žádoucí statistické vlastnosti [1]. Zpravidla se setkáváme s tím, že 

kvalita systému měření je posuzována na základě řady statistických vlastností. Jejích výčet a 

podrobný rozbor bude následovat v nadcházejících podkapitolách. Pro hlubší pochopení 

jednotlivých statistických vlastností budou vybrané vlastnosti doplněny o grafické znázornění. 

1.1.2.1 Strannost (Bias) 

Termín strannosti je definován jako rozdíl mezi referenční „pravou“ hodnotou a 

pozorovanou průměrnou hodnotou měření, jež byly provedeny u stejné charakteristiky na 

stejném dílu [14]. Strannost, je rovněž mírou systematické chyby systému měření. Tato 

statistická vlastnost je znázorněna na obr. 1. Možné příčiny nadměrné strannosti [1]: 

 přístroj je potřeba zkalibrovat, 

 vlivem opotřebení přístroje, zařízení nebo jeho přípravku, 

 přístroj je nastaven na nesprávný rozměr, 

 operátor používá přístroj nesprávně, 

 vlivy okolního prostředí (teplota, vlhkost). 
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                                      Obr. 1 Strannost a shodnost měření [4] 

1.1.2.2 Stabilita (Stability) 

Stabilita představuje celkovou variabilitu výsledku měření stejné charakteristiky 

realizované v dostatečně velkém časovém pásmu [8]. Lze tedy konstatovat, že stabilita je 

změnou strannosti v čase. Této statistické vlastnosti je potřeba věnovat značnou pozornost, 

neboť není-li proces měření zvládnutý, mají ostatní studie variability planost pouze pro daný 

okamžik hodnocení, nicméně co se týče budoucího chování procesu, je nevypovídající. 

Důsledkem tohoto může být přijetí opatření, jež povedou naopak ke zhoršení kvality. Cílem 

tedy této vlastnosti je určení, zda je systém měření statisticky stabilní, jedině tak můžeme 

predikovat chování systému měření. Grafické vyobrazení této vlastnosti, viz obr. 2. 

Možné příčiny nestability [1]: 

 přístroj vyžaduje kalibraci, 

 opotřebený přístroj, zařízení nebo přípravek, 

 špatná údržba (ovzduší, energie, koroze), 

 přístroj špatné kvality, 

 běžné stárnutí nebo zastarání. 
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                                             Obr. 2 Stabilita měření [4] 

Průběh vyšetření statistické stability [7]: 

a) Zvolíme vzorek, jež reprezentuje referenční hodnotu, tedy hodnotu ležící ve středu 

tolerančního pole.  

b) V předem stanovených časových periodách (např. denně nebo týdně) provedeme 

opakovaná měření. Počet opakovaných měření vybraného znaku kvality by se měl 

pohybovat v rozmezí 3-5. 

c) Naměřená data se zakreslí v časovém linii do regulačních diagramu. Nejčastěji pro 

dvojici regulačních diagramů pro výběrový průměr a výběrové rozpětí (�̅�, 𝑅) nebo pro 

výběrový průměr a výběrovou směrodatnou odchylku (�̅�, 𝑠). 

d) Výpočet centrální přímky (Centre Line), horní regulační meze (Upper Control Limit), 

dolní regulační meze (Lower Control Limit). Výpočty těchto regulačních mezí závisí 

na zvolené dvojici Shewhartových regulačních diagramu. V této pasáží byla 

demonstrována dvojice, která se využívá nejčastěji. 
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Empirický výpočet regulačních mezí pro dvojici regulačních diagramů (�̅�, 𝑹): 

Regulační diagram pro výběrové rozpětí R [7]: 

 𝐶𝐿 = �̅� =
∑ 𝑅𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑘
 (1.1)  

 𝑈𝐶𝐿 = 𝐷3 ∙ �̅� (1.2)  

 𝐿𝐶𝐿 = 𝐷4 ∙ �̅� (1.3)  

Regulační diagram pro výběrový průměr (�̅�) [7]: 

 𝐶𝐿 = �̿� =
∑ �̅�𝑗

𝑖
𝑗=

𝑘
 (1.4)  

 𝐿𝐶𝐿 = �̿� − 𝐴2 ∙ �̅� (1.5)  

 𝑈𝐶𝐿 = �̿� + 𝐴2 ∙ �̅� (1.6)  

kde:  

 𝑘  – počet podskupin 

𝐷3, 𝐷4  – koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

 𝐴2  – koeficient závislý na rozsahu podskupiny 

e) Sestrojení dvojice regulačních diagramů, provedení jejich analýzy a interpretace 

dosažených výsledků. Interpretace probíhá tímto způsobem, v případě, že se 

v regulačním diagramu pro výběrové rozpětí ani pro výběrový průměr nevyskytne 

žádný bod mimo pásmo vymezující regulační meze, pokládáme proces za statisticky 

stabilní. O takovém procesu můžeme konstatovat, že je vystaven působení pouze 

náhodných příčin variability. V opačném případě, je potřeba identifikovat vymezitelné 

příčiny a zajistit jejich eliminaci. 
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1.1.2.3 Linearita (Linearity) 

Linearita měření se vyjadřuje jako rozdíl mezi hodnotami strannosti v předpokládaném 

pracovním rozsahu měřidla. Je složkou systematické chyby systému měření[8]. 

Možné příčiny chyby linearity[1]: 

 opotřebený přístroj, zařízení nebo přípravek, 

 špatná údržba, 

 nesprávná kalibrace, 

 přístroj nízké kvality. 

1.1.2.4 Shodnost (Precision) 

Shodnost měření znázorňuje variabilitu výsledku opakovaného měření téhož znaku 

kvality. Mírou shodnosti měření je obvykle jeho neshodnost, která se vyjadřuje pomocí 

směrodatné odchylky výsledků měření resp. oblast skutečné variability výsledků měření. 

Shodnost měření je složka náhodné chyby systému měření [3]. 

1.1.2.5 Opakovatelnost (Repeatability)  

Opakovatelnost nám konkretizuje shodnost. Pokud tedy opakovaná měření provádíme 

za konstantních podmínek, tzn. že měření provádí stejný pracovník, který používá k měření 

stejnou metodu, je rovněž  použito totéž měřidlo a měření se provádí ve stejných podmínkách, 

pak tuto shodnost nazýváme opakovatelnost [15]. Tyto podmínky nalezneme v běžném životě 

jen zřídka, navíc se při měření tyto podmínky mění, např. měření provádí různí operátoři, jsou 

používána různá měřidla. Opakovatelnost se značí zkratkou EV (Equipment Variation), která 

v překladu znamená variabilita zařízení, a je znázorněna, viz obr. 3 [1]. 

Možné příčiny nevyhovující opakovatelnosti [1]: 

 uvnitř dílů: forma, poloha, povrchová úprava, 

 uvnitř přístroje: opotřebení, závada zařízení nebo přípravku, špatná údržba, 

 uvnitř etalonu: kvalita, opotřebení, třída,  

 uvnitř metody: variabilita nastavení, uchycení, upnutí. 
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Obr. 3 Opakovatelnost měření [1] 

1.1.2.6 Reprodukovatelnost (Reproducibility) 

Reprodukovatelnost je obvykle označována jako variabilita „mezi operátory“. 

Reprodukovatelnost můžeme také parafrázovat jako variabilitu středních hodnot opakovaných 

měření provedených různými operátory za použití stejného měřidla při měření totožné 

charakteristiky na stejném dílu [8]. Zde je potřeba zdůraznit, že mnohdy platí pro ruční 

přístroje, které jsou ovlivněny odbornou způsobilost obsluhy, to však neplatí pro procesy 

měření tzv. automatizované systémy. U těchto automatizovaných systémů není hlavním 

zdrojem variability obsluha. Reprodukovatelnost je označována zkratkou AV (Appraiser 

Variation), která představuje variabilitu operátora, viz obr. 4 [1]. 

 

Obr. 4 Reprodukovatelnost měření [3] 
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Potenciální zdroje chyby reprodukovatelnosti [1]: 

 mezi díly: průměrný rozdíl při použití přístrojů A, B, C za použití stejného 

přístroje, obsluhy a metody, 

 mezi přístroji: průměrný rozdíl při použití přístrojů A, B, C, na stejných dílech, 

stejnou obsluhou a ve stejném prostředí, 

 mezi etalony: průměrný vliv různých hlavních etalonů v procesu měření, 

 mezi operátory: průměrný rozdíl mezi operátory A, B, C způsobený výcvikem, 

technikou odbornosti a zkušeností. 

1.1.2.7 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti  

Na počátku této podkapitoly bude představena studie opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti a jejich kvantitativní vyhodnocování. Metodám, jež patří mezi 

nejpoužívanější, bude věnován dostatečný prostor, jelikož na tyto metody navazuje část 

praktická. Tato podkapitola se zaobírá právě vyhodnocování studie opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti systému měření, která je rovněž cílem této bakalářské práce.  

Určení schopností systému měření je důležitým aspektem kvality. Jak již výše bylo 

zmíněno dokonalé podmínky nelze zajistit. Faktory, jež mají dopad na variabilitu jsou 

různorodé např. změna pracovníka nebo volba jiného měřidla. Proto je potřeba provádět 

studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Obecným účelem většiny systému měření je 

[6]: 

 stanovení,  jak velká část variability měřidla se podílí na celkové sledované 

variabilitě, 

 posouzení, zda je měřidlo nebo používaný přístroj vhodný k zamýšlenému použití, 

 izolace složek variability v systému měření. 
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Obr. 5 Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření [1] 

Při praktické realizaci měření většinou nelze zajistit konstantní podmínky měření, tzv. 

podmínky opakovatelnosti. Reálné podmínky měření se obvykle mění, přičemž nejčastěji se 

jedná o změnu pracovníka (operátora), který měření provádí. Rozdělení celkové variability je 

zobrazeno na obr. 6 [13]. 

Při analýze GRR je potřeba zajíst následující předpoklady [14]: 

 měření musí, být pod statistickou stabilitou tzn. že změny v měřícím systému 

jsou vyvolány z běžných příčin, 

 variabilita systému měření musí být malá ve srovnání s oběma výrobními 

procesy a specifickými limity. 

Účel systému měření lze lépe pochopit na zdrojích vyvolávající změny. Tyto zdroje 

mohou ovlivnit výsledky produkované systémem. Měření se vyznačuje polohou a šíři, na 

které mají vliv zejména tito ukazatelé [14]: 

poloha: strannost, stabilita a linearita, 

šíře: opakovatelnost a reprodukovatelnost. 
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Mezi nejpoužívanější metody, při vyhodnocování studie opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti patří: 

 metoda založena na rozpětí, 

 metoda průměru a rozpětí, 

 metoda ANOVA. 

Metoda založena na rozpětí  

Metoda založena na rozpětí je metoda, která je často známá pod termínem „rychlá 

metoda“, neboť umožňuje rychlou aproximaci měření. Běžně se tato metoda využívá pro 

rychlou kontrolu, aby se ověřilo, zda nedošlo ke změně opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. Velkou nevýhodou této metody je, že nerozkládá variabilitu na 

opakovatelnost (EV) a reprodukovatelnost (AV) [1]. 

Při vyhodnocení metody by měla být dodržena následující posloupnost [1]: 

1. Výběr dvou operátorů a pěti měřených dílů, 

2. Oba operátoři měří každý vzorek pouze jednou, 

3. Výpočet rozpětí pro každý díl, jenž je dán rozdílem naměřených hodnot obou 

operátorů. Výpočet provedeme dle vztahu (1.7): 

 𝑅𝑖 = max
𝑗

𝑥𝑖𝑗 − min
𝑗

𝑥𝑖𝑗 (1.7)  

 

Obr. 6  Rozdělení celkové variability měření [5] 

 



 

14 

4. Výpočet průměrného rozpětí dle vztahu: 

 

�̅� =
∑ 𝑅𝑖

𝑟
𝑖=1

𝑟
 

kde: 

r – počet měřených dílů 

(1.8)  

 

5. Výpočet hodnoty kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnost (GRR) 

 

𝐺𝑅𝑅 =
�̅�

𝑑2
 

kde: 

          𝑑2 – koeficient závislý na počtu měření jednotlivých dílů a 

počtu dílů 

(1.9)  

6. Určení procentuálního podílu směrodatné odchylky procesu připadající na 

variabilitu měření 

 %𝐺𝑅𝑅 = (
𝐺𝑅𝑅

𝑠𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢
) ∙ 100 

(1.10)  

 

Tab. 1 Kritéria přijatelnosti systému měření [6] 

%GRR < 10 Přijatelný systém měření 

10 < %GRR < 30 
Systém měření může být přijatelný (podle důležitosti 

aplikace, nákladů na měřidlo, nákladů na opravy atd.) 

%GRR > 30 Nepřijatelný systém měření, je nutné jej zlepšit 
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Metoda založena na průměru a rozpětí 

Metoda založena na průměru a rozpětí, nebo také často označována jak dlouhá metoda, 

je z výše zmíněných tří metod nejpoužívanější. Zásadní výhodou této metody je, že poskytuje 

odhad na základě opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Na rozdíl od metody založené na 

průměru tato metoda dovoluje rozložení variability na dvě složky (opakovatelnost, 

reprodukovatelnost). Nevýhodou této metody je, že nevyjadřuje interakci opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. 

V přípravné fázi je potřeba stanovit veškeré základní parametry analýzy systému měření 

jako je volba počtu operátorů (minimálně dva), kteří budou vykonávat jednotlivá měření. 

Dalším předpokladem je volba počtu dílů, kterou stanovuje příručka MSA 4. vydání. 

Minimální počet dílů, který tato metoda dovoluje, musí odpovídat počtu 10 dílů, nejlépe 15 

dílů. Zde je potřeba upozornit na odlišnost, kdy v příručce MSA 3. vydání byl požadavek 

kladen na minimum 5 dílů a nejlépe pak 10 dílů. Posledním krokem této části je stanovení 

počtu opakovaných měření jednotlivých dílů, minimálně dvě měření každého vzorku každým 

operátorem [12]. 

V další etapě vlastního měření je potřeba zajistit celkovou nezávislost měření. Tohoto 

kroku docílíme tím, že zabezpečíme následující úkony [6]: 

 měření se provádí v místě používání systému měření, postup měření by měl být 

totožný u všech operátorů, 

 měření jednotlivých operátorů musí probíhat v náhodném pořadí, 

 operátorům nesmí být poskytnuta informace o vzorku, který měří a při 

opakovaném měření by neměli znát předchozí výsledek. 

O dodržení těchto důležitých aspektů, jež rozhodují o celkové objektivitě měření, se 

stará moderátor, který má také za úkol provádět záznam naměřených údajů. 
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 Nyní můžeme přistoupit k samotnému vyhodnocení metody průměru a rozpětí. 

Metoda je členěna na devět na sebe navazujících úseků. V první části je potřeba ověřit 

statistickou stabilitu procesu měření z hlediska variability opakovaných měření. Tento krok je 

znázorněn na obr. 7, ověřujeme zde statistickou stabilitu měření za pomocí regulačního 

diagramu pro variační rozpětí. 

V případě, že v sestrojeném regulačním diagramu leží všechny body uvnitř pásma 

vymezující pouze náhodné působení, je proces považován za statisticky stabilní. V případě 

nedodržení této podmínky je potřeba metody měření sjednotit, příslušná měření zopakovat a 

opakovaně provést výpočet regulačních mezí a analýzu regulačního diagramu. Pokud se 

statistická nestabilita občas vyskytuje u všech operátorů, je systém měření příliš citlivý na 

činnost operátora a je potřeba ho zlepšit [6].  

Po předchozím kroku jsme zajistili statistickou stabilitu z hlediska dosahované 

variability opakovaných měření, můžeme tedy přistoupit k stanovení hodnoty opakovatelnosti 

měření podle vztahu [9]: 

 𝐸𝑉 = �̿� ∙ 𝐾1 (1.11)  

 

kde: 

 �̅̅� – průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory 

𝐾1 – koeficient závislý na počtu opakovaní měření a součinu počtu vzorků  

Obr. 7 Regulační diagram pro variační rozpětí variability opakovaných měření [6] 
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Na základě stanovené hodnoty variačního rozpětí aritmetických průměrů opakovaných 

měření jednotlivých kusů jednotlivými operátory označované jako �̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 lze vyhodnotit 

reprodukovatelnost měření (AV) podle vztahu [9]: 

 𝐴𝑉 = √(�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 ∙ 𝐾2)2 − (
(𝐸𝑉)2

𝑛 ∙ 𝑟
) (1.12)  

kde: 

          �̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 - variační rozpětí aritmetických průměru všech měření provedených jednotlivými 

operátory 

r - počet měřených kusů 

n - počet opakovaných měření 

𝐾2 - koeficient závislý na počtu operátorů  

Nyní máme dostatek informací pro vyhodnocení opakovatelnost a reprodukovatelnosti 

měření (GRR) dle vztahu: 

 𝐺𝑅𝑅 = √(𝐸𝑉)2+(𝐴𝑉)2 (1.13)  

 

Samotná hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR) je v této fázi 

nevypovídající o vhodnosti analyzovaného systému měření, poněvadž není vztažena 

k celkové variabilitě. Než přejdeme k výpočtu celkové variability (TV) je nutné nejdříve určit 

variabilitu mezi měřenými kusy (PV), která by měla pokrývat výrobní rozpětí. Variabilitu 

mezi měřenými kusy lze stanovit dle vztahu: 

 𝑃𝑉 = 𝑅𝑃 ∙ 𝐾3 (1.14)  

kde: 

𝑅𝑃 - variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých vzorků 

𝐾3 - koeficient závislý na počtu měřených kusů 
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V předchozích krocích jsme kvantifikovali opakovatelnost a reprodukovatelnost měření, 

rovněž i variabilitu mezi měřenými kusy. Tyto údaje jsou potřebné k následujícímu výpočtu 

celkové variability (TV), kterou nyní můžeme stanovit dle vztahu: 

 𝑇𝑉 = √(𝐺𝑅𝑅)2 + (𝑃𝑉)2 (1.15)  

Stěžejní krok při tomto výpočtu nastává v případě, kdy vzorky nejsou vhodnými 

reprezentanty výrobního rozpětí, a proto celkovou variabilitu musíme určit jinými způsoby. 

Zdroje určení celkové variability lze určit následujícími způsoby [9]: 

Celková variabilita (TV) bude odvozena ze směrodatné odchylky procesu. Abychom 

mohli určit tuto směrodatnou odchylku, je potřeba, aby proces byl ve statisticky stabilním 

stavu. Pak lze celková variabilita vypočíst následovně: 

 𝑇𝑉 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢

6
 (1.16)  

Dalším způsobem jak získat celkovou variabilitu je ze znalostí dlouhodobé způsobilosti 

procesu 𝑃𝑃. Tento způsob se využívá z těchto důvodů: 

 v případě, kdy nejsou k dispozici dostatečné výběry dílů, jež by měly pokrývat 

výrobní rozpětí, 

 není-li k dispozici proces s podobnou variabilitou, 

 v případě, že se očekává nový proces, který bude mít menší variabilitu než 

proces existující. 

Celkovou variabilitu lze pak stanovit dle vztahu: 

 𝑇𝑉 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6 ∙ 𝑃𝑃
 (1.17)  
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Poslední alternativa, jak získat celkovou variabilitu plyne z využití tolerančního rozpětí. 

U toho způsobu je potřeba dodržet oboustrannou toleranci měřeného znaku kvality. Je potřeba 

také zmínit, že tento způsob je nejméně používaný. Výpočet provedeme podle vztahu: 

 𝑇𝑉 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6
 (1.18)  

V případě použití jakéhokoliv alternativního řešení vypočtu celkové variability (TV), je 

dalším krokem vyhodnocení variability mezi měřenými kusy (PV), kterou lze stanovit dle 

vztahu: 

 𝑃𝑉 = √(𝑇𝑉)2 + (𝐺𝑅𝑅)2 (1.19)  

Předposledním krokem je vyhodnocení opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a variability mezi díly v procentech z celkové 

variability. Příslušné hodnoty lze vyhodnotit dle vztahů: 

 %𝐸𝑉 =
𝐸𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 (1.20)  

 %𝐴𝑉 =
𝐴𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 (1.21)  

 %𝐺𝑅𝑅 =
𝐺𝑅𝑅

𝑇𝑉
∙ 100 (1.22)  

 %𝑃𝑉 =
𝑃𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 (1.23)  

Závěrečným krokem při vyhodnocování přijatelnosti systému měření je stanovení počtu 

různých kategorii, které lze spolehlivě rozlišit systémem měření. Tento ukazatel značíme 

zkratkou ndc, a lze ho vypočíst dle vztahu: 

 𝑛𝑑𝑐 = 1,41 ∙ (
𝑃𝑉

𝐺𝑅𝑅
) ≥ 5 (1.24)  
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Konečný verdikt o rozhodnutí zda je systém přijatelný lze posoudit podle níže uvedené 

tabulky: 

Tab. 2 Kritéria přijatelnosti systému měření na základě analýzy GRR [4] 

%GRR < 10% a ndc  ≥ 5 Systém měření je přijatelný, není potřeba zlepšení 

10% < %GRR < 30% a ndc ≥ 5 

Systém je podmíněně přijatelný tzn. přijatelný pro 

některé aplikace. Rozhodnutí o přijatelnosti by mělo 

vycházet z důležitosti faktorů (důležitost měření, 

náklady na měřicí zařízení, náklady na přepracování či 

opravu) 

%GRR > 30% nebo ndc < 5 
Systém měření je považován za nepřijatelný, je potřeba 

se zaměřit na redukci celkové variability systému měření 

 

Metoda analýzy rozptylu (ANOVA) 

Aktuálním trendem při vyhodnocování kombinované opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti je zvyšování důrazu na tuto metodu, jenž spočívá v analýze rozptylu 

označované anglickým termínem ANOVA (Analysis of Variance) [12]. Tento fakt dokládá 

také poslední vydání metodiky MSA, ve kterém je právě zvýšený důraz na provedení této 

metody. Metoda založená na analýze rozptylu je velmi perspektivní metodou, neboť 

poskytuje mnoho důležitých informací, které metoda založená na průměru a rozpětí 

nezohledňuje. Mezi nejvýznamnější informaci, kterou nám ANOVA poskytuje, patří 

stanovení, do jaké míry, je celková variabilita způsobená interakcí mezi jednotlivými 

operátory a díly. Pokud je tato interakce statisticky významná, uvádí se její hodnota 

samostatně. Kombinovaná opakovatelnost a reprodukovatelnost se vypočte dle vzorce (viz 

1.25). V opačném případě, kdy je interakce statisticky nevýznamná, je přiřazena k hodnotě 

opakovatelnosti. 

 𝐺𝑅𝑅 = √(𝐸𝑉)2 + (𝐴𝑉)2 + (𝐼𝑁𝑇)2 (1.25)  
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Metoda analýzy rozptylu je z výše zmíněných tří metod nejsložitější. Tato statistická metoda 

je založena na hodnocení vztahu mezi rozptyly porovnávaných výběrových souborů. 

Variabilitu systému měření můžeme rozdělit do následujících kategorii, viz obr. 8. 

 

 

 

                                         Variabilita systému měření 

 

 

 

Pro použití metody ANOVA je potřeba splnit základní předpoklady, jako jsou [1]: 

 nezávislost měření, 

 normalita dat v každé skupině, 

 homogenita rozptylu. 

Výhody metody ANOVA [1]: 

 možnost zpracování jakákoliv experimentální data, 

 zajišťuje mnohem přesnější odhad rozptylu, 

 umožňuje získat více informací jako např. vzájemnou interakci mezi díly a 

operátory. 

 U této metody založené na analýze rozptylu, která jak již bylo výše zmíněno, detekuje 

interakci mezi díly a operátory, je zapotřebí uvědomění si důležitého faktu. Metoda 

neidentifikuje další zdroj variability, onu zmiňovanou interakci, ta je již v datech přítomná. 

 

Měřidlo (EV) 

     Díly (PV) 

     Operátoři (AV) 

Vzájemná 

interakce 

díly x operátoři 

 

Obr. 8 Rozklad variability v analýze rozptylu [1] 
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1.2 Metodika VDA 5  

Metodika VDA 5 je druhou z možností analýzy systému měření, jež má stejný primární 

cíl, a to prokázat funkčnost a spolehlivost systému měření. Tato metodika vznikla v rámci 

odvětvových standardů německého automobilového průmyslu. Záměrem metodiky VDA 5 je 

souhrn požadavků a postupů, jež jsou obsaženy v platných normách a směrnicích do 

jednotného a prakticky využitelného modelu pro stanovení a zohlednění rozšířené nejistoty 

měření. Podstata metodiky VDA 5, spočívá ve výpočtech nejistot měření, jež ve spojení 

s tolerancí vztaženou k měřenému dílu je primárním kritériem při rozhodování o způsobilosti 

systému měření. Nejistotu měření lze vyjádřit jednoduchým vztahem [2]: 

pravá hodnota = pozorovaná hodnota měření (výsledek) ± rozšířená nejistota (U) 

Metodika VDA 5 se vztahuje pouze na kontrolu geometrickými veličin a popisuje 

postupy pro: 

 zjištění nejistoty měření, 

 stanovení použitelnosti kontrolních prostředků, 

 poskytnutí důkazů o způsobilosti kontrolních procesů a doporučení pro mezní 

hodnoty. 

Vyhodnocování nejistot probíhá v následujícím sledu: 

 standardní nejistota, 

 kombinovaná nejistota, 

 rozšířená nejistota. 

1.2.1 Standardní nejistota 

V příručce metodiky VDA 5 je nejistota měření uváděná jako parametr přidružený 

k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně 

přisouzen k měřené veličině. Parametrem může být například směrodatná odchylka nebo 

poloviční šířka intervalu, který má definovanou konfidenční úroveň. Celková nejistota měření 

lze rozložit na jednotlivé dílčí nejistoty, jež nazýváme složky nejistot měření [2]. 
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1.2.1.1 Metoda A  

Spočívá v principu statistického zpracování naměřených údajů, kde hodnota této složky 

obvykle odpovídá výběrové směrodatné odchylce. V sérii měření individuálních hodnot (n), 

které byly získány za stanovených podmínek, se vypočte výběrová směrodatná odchylka 𝑠𝑔 

dle vztahu (viz 1.26). Doporučená velikost výběru n = 25 [2]. 

 𝑠𝑔 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (1.26)  

Směrodatná odchylka vstupuje do bilance nejistot jako standardní nejistota měření 

𝑢(𝑋𝑖), jestliže je výsledek měření určen z jediné zkoušky. 

𝑢(𝑋𝑖) = 𝑠𝑔 

Menší hodnotu 𝑢(𝑋𝑖) dostaneme vícenásobným opakováním zkoušky 𝑛∗ > 1 jako standardní 

nejistotu aritmetického průměru podle vztahu: 

 
𝑢(𝑋𝑖) =

𝑠𝑔

√𝑛∗
 

(1.27)  

 

Obr. 9 Základní metody určování standardní nejistoty měření [2] 
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1.2.1.2 Metoda B 

Jestliže nemůže být stanovena standardní nejistota metodou A nebo z důvodu 

nehospodárnosti, mohou se odpovídající standardní nejistoty odhadnout z přechozích 

informací, jimiž mohou býti např. informace z dřívějších nebo starších měření. Předchozí 

informace mohou být také odvozeny od údajů výrobce nebo z údajů kalibračních listů a 

certifikátů [2]. 

 

1.2.2 Kombinovaná standardní nejistota 

Na základě matematického modelu je kombinovaná standardní nejistota 𝑢(𝑦) 

vypočítána ze všech složek nejistot určených metodou A a B, která se značí 𝑢(𝑋𝑖) dle vzorce: 

 𝑢(𝑦) = √∑ 𝑢(𝑋𝑖)2

𝑛

𝑖=1

= √𝑢(𝑋1)2 + 𝑢(𝑋2)2 + 𝑢(𝑋3)2+. . . (1.28)  

1.2.3 Rozšířená nejistota 

Rozšířená nejistota procesu měření(𝑈𝑀𝑃) udává míru nejistoty, s jakou se může pravá 

hodnota lišit od změřené. Tato nejistota je vyjádřena vynásobením koeficientem rozšíření k a 

kombinovanou nejistotou měření. Viz vztah (1.29) [2]. 

 𝑈𝑀𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑢(𝑦) (1.29)  

Koeficient rozšíření (k) je závislý na rozdělení pravděpodobnosti výsledku měření. 

V případě normálního rozdělení pro interval spolehlivosti 95,45 % volíme k = 2. Ostatní 

spolehlivostní intervaly jsou znázorněny na obr. 10. 
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Obr. 10 Intervaly spolehlivosti pro normované normální rozdělení [11] 

1.2.4 Výpočet ukazatelů vhodnosti 

U variabilních zkoušek (měření) se předpokládá poskytnutí důkazů vhodnosti procesu 

měření, na základě doložené rozšířené nejistoty měření specifické pro danou úlohu měření, 

s přihlédnutím ke všem dominantním vlivům. Jako kritéria pro posouzení požadavků na 

měřící systém a proces byly zavedeny ukazatelé 𝑄𝑀𝑆 (měřící systém) a 𝑄𝑀𝑃 (proces měření). 

Oba ukazatelé se následně po kvantifikaci porovnají s limitními hodnotami, které pro měřící 

systém 𝑄𝑀𝑆_𝑀𝐴𝑋 = 15%, pro proces měření 𝑄𝑀𝑃_𝑀𝐴𝑋 = 30%. Vyhodnotí si dle vztahu [9]: 

               𝑄𝑀𝑆 =
2 ∙ 𝑈𝑀𝑆

𝑇𝑂𝐿
⋅ 100%           𝑟𝑒𝑠𝑝.           𝑄𝑀𝑃 =

2 ∙ 𝑈𝑀𝑃

𝑇𝑂𝐿
⋅ 100% (1.30)  

1.3 Komparace současných přístupů MSA x VDA 5 

Po důkladné analýze obou přístupů můžeme nyní zhodnotit, v čem se jednotlivé prvky 

shodují a naopak jaké jsou v obou metodikách odlišnosti.  

1.3.1 Obecně k oběma metodikám 

V obou případech (USA, Německo) byl podnětem pro vytvoření těchto metodik 

automobilový průmysl, na který se zvyšovala poptávka po sjednocení požadavků a postupů 

obsažených v platných normách a směrnících. Tyto dvě možné cesty analýzy systému měření 
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mají jeden společný cíl, a to ověření a prokázání, že daný systém měření je funkční a 

spolehlivý popř. poskytnutí možnosti ke zlepšování [1]. 

1.3.2 Shodné prvky v metodikách  

Obě metodiky jsou založeny na statistickém přístupu. Řešení vztahující se k působení 

systematických (identifikovatelných) a náhodných (neidentifikovatelných) vlivů mají obě 

metodiky oddělené. Dalším shodným prvkem je stejný způsob, popisu zdroje variability 

pomocí výběrových směrodatných odchylek. Poslední shodný prvek, který je třeba zmínit, je, 

že obě metodiky používají shodné metody analýzy pro atributivní systémy měření [1]. 

1.3.3 Odlišnosti v metodikách  

Tab. 3 Stručné srovnání odlišností v obou metodikách [2] 

MSA VDA 5 

Zdroje variability systému měření: 

 Opakovatelnost 

 Reprodukovatelnost 

 Interakce 

Zdroje variability systému měření: 

 Jsou popsány zdroji nejistot 

 Identifikace směrodatných odchylek 

zdrojů variability jako zdrojů nejistot 

 Postup výpočtu směrodatných odchylek 

zdrojů variability je jasně definován 

Zásadní význam operátora při: 

 Identifikaci a popisu zdroje nejistoty 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Pro vypracování bakalářské práce jsem si vybral firmu Witzenmann se sídlem v Opavě. 

Tato firma je plně integrovanou dceřinou společností mateřské společnosti Witzenmann 

GmbH se sídlem ve městě Pforzheim, Německo. Tato síť firem skupiny Witzenmann, která 

má své závody rozmístěné po celém světě se během několika desetiletí vypracovala 

v předního celosvětového výrobce flexibilních kovových komponentů s obratem okolo 470 

mil. Eur. Tento koncern zaměstnává přes 3700 zaměstnanců v 23 provozovnách zastoupených 

po celém světě. 

Firma Witzenmann Opava která má zastoupeny v Opavě tři pobočky, jež zaměstnává 

přes 350 zaměstnanců, kteří se podílejí na vývoji a produkci kompletní nabídky skupiny 

Witzenmann. Tyto výrobky jsou po celém světě prezentovány pod značkou HYDRA®.  

Witzenmann Opava je rovněž přímým dodavatelem automobilového průmyslu. Mezi další 

obory, kde uplatňuje své výrobky, patří [13]: 

 chemický a petrochemický průmysl, 

 letectví a kosmonautika, 

 technické vybavení budov. 

 

 

Obr. 11 Sídlo firmy Witzenmann Opava [13] 
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2.1 Historie společnosti 

„Managing flexibility“ je hlavním heslem skupiny Witzenmann. Firma byla založena v 

roce 1854 jako továrna na výrobu šperků. S objevem kovové hadice položil Heinrich 

Witzenmann v roce 1885 základ pro průmysl kovových hadic a kompenzátorů [13]. 

Společnost Witzenmann Opava byla založena v roce 1993. Firma navázala na tradici 

výroby nerezových vlnovců, používaných jako těsnící prvek při výrobě ventilů určených pro 

jaderný průmysl. Od začátku existence se firma zaměřovala na výrobu vlnovců, malých 

kompenzátorů do kovových hadic. V roce 2008 společnost investovala do dalšího strojního 

vybavení, což umožnilo rozšířit portfolio výrobků o pružné kovové elementy používané v 

automobilovém průmyslu jako dilatační prvek výfukových systémů a také o tzv. EGR díly 

používané v oblasti motorů jak osobních, tak nákladních aut [13]. 

Od roku 2008 je tedy Witzenmann Opava přímým dodavatelem výrobců v 

automobilovém průmyslu. V současné době 350 zaměstnanců vyvíjí a vyrábí pružné nerezové 

komponenty v technologicky vyspělém výrobním závodě, rozkládajícím se na ploše 16.000 

𝑚2 [13]. 

2.2 Systém managementu kvality 

Významnou součástí podnikových cílů společnosti jsou zásady systému kvality. 

Prvotřídní jakost produkce společnosti Witzenmann je zaručena „Quality by Witzenmann“ 

z něhož plyne pro podnikovou skupinu odpovědnost angažovat se v rozhodujících 

mezinárodních grémiích, odborných kruzích, certifikačních orgánech a výzkumných svazech, 

aby mohl být spoluvytvářen průmyslový standard. 

Pro dosažení shody s požadavky zákazníka a efektivního řízení má společnost 

Witzenmann certifikovaný systém managementu dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 a 

ISO/TS 16949:2009. Společnost Witzenmann si je také vědoma, že business lze v dnešní 

době vykonávat nejen úspěšným, ale zároveň i korektním způsobem, proto má certifikovaný 

systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 [13]. Souhrn 

těchto certifikovaných norem, které musí splňovat požadavky zákaznických standardů, je 

ověřován pravidelnými zákaznickými audity. Veškeré normy jsou implementovány, 

nezůstávají pouhou ozdobou na zdi, ale nástrojem pro zvyšování kvality. Prostřednictvím 

spokojených zákazníků, pak firma upevňuje své dominantní postavení na trhu. 
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2.3 Sortiment společnosti 

Společnost Witzenmann Opava s.r.o. se orientuje na výrobní procesy, které se vztahují 

k výrobě flexibilních kovových komponent nejen pro automobilový průmysl. Mezi další 

odvětví a jejich typické výrobky patří: 

Tab. 4 Odvětví a jejich výrobky 

Automobilová technika Průmysl 

 Dilatační díly  Průmyslové armatury 

 Vlnovce pro palivová čerpadla  Měřící a regulační technika 

Technické vybavení budov Letectví a kosmonautika 

 Protipožární ochrana  Akumulátory 

 Rozvody plynu  Ventilové vlnovce 

 

 

Obr. 12 Výrobky společnosti Witzenmann Opava [13] 
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3 ANALÝZA SYSTÉMU MĚŘENÍ DLE METODIKY MSA 

V praktické části bakalářské práce bude provedeno hodnocení kvality systému měření 

třemi základními způsoby, které jsou v teoretické části podrobně zpracovány. Hodnocení bude 

probíhat na základě vyhodnocování statistických vlastností dle příručky MSA. Jako měřidlo 

bylo zvoleno běžně dostupné posuvné měřidlo, které v praxi patří mezi nejpoužívanější. 

Během minulých letních prázdnin mi společnost Witzenmann umožnila absolvování dvou 

měsíční praxe, během které jsem si prošel z větší části celým výrobním procesem. Mohu tedy 

objektivně říct, že právě posuvné měřidlo bylo tím, které jsem nejčastěji používal. Posuvné 

měřidlo je velmi užitečný měřící prostředek pro rychlou kontrolu dosavadní práce, proto nyní 

bude provedena kompletní analýza systému měření tímto měřidlem. V první části budou 

zpracovány statistické vlastnosti a následně realizovaná metoda založena na průměru a 

rozpětí, a také poslední zmiňovaná metoda ANOVA. 

3.1 Analýza strannosti systému měření 

Strannost systému měření patří společně s linearitou k velmi významným statistickým 

vlastnostem, jež nám mohou poskytnout důležité informace o analyzovaném systému měření.  

V teoretické části jsme se věnovali této vlastnosti avšak, nyní si pouze ve stručnosti 

připomeneme, co tato vlastnost představuje. Strannost systému měření je rozdílem mezi 

aritmetickým průměrem výsledků opakovaného měření téhož znaku jakosti a referenční 

hodnotou.  

Při vyhodnocování strannosti systému měření budou uvedeny dva možné způsoby. 

V prvním případě bude vyhodnocena strannost systému měření na základě výpočtu několika 

ukazatelů, jež rozhodují o přijatelnosti systému. Při tomto způsobu vyhodnocování bude 

strannost systému měření provedena na referenčním díle o velikosti 10 milimetrů. Ostatní 

referenční vzorky byly vyhodnoceny stejným způsobem a doplněny do příslušné tabulky. 

Druhým možným způsobem je vyhodnocení strannosti systému měření pomocí programu 

Minitab 17. Výsledné hodnoty získané programem Minitab 17, budou uvedeny v tabulce 7. 
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3.1.1 Vypočet strannosti systému měření  

Úvodním krokem při analýze strannosti systému měření je volba vzorků o známé 

referenční hodnotě. Při realizaci této metody byly využity koncové měrky. Tyto měrky slouží 

rovněž jako firemní etalon ke kalibraci. Z koncových měrek bylo vybráno 5 vzorků o 

velikostech 10, 20, 34, 50 a 60 milimetrů. Jakmile byl provedený výběr vzorků, bylo 

přistoupeno k samotnému měření. Měření bylo prováděno v podmínkách opakovatelnosti, tzn. 

že jeden operátor provedl všechna měření za stejných podmínek, a použil pouze jeden systém 

měření, v našem případě se jedná o digitální posuvné měřítko. Každý referenční díl byl měřen 

desetkrát, a zaznamenán do příslušné tabulky, viz tabulka 5. 

Tab. 5 Záznam naměřených údajů 

Měření 
Díl 1 2 3 4 5 

𝑥𝑖𝑟 10 25 34 50 65 

1 9,99 25,00 33,99 50,00 65,00 

2 10,00 24,99 34,00 50,01 65,00 

3 10,01 25,01 34,00 49,99 65,00 

4 10,00 25,00 34,00 50,00 65,00 

5 10,00 25,00 34,00 50,00 65,00 

6 10,00 25,00 34,00 49,99 65,01 

7 10,00 24,98 34,02 50,00 65,00 

8 10,01 25,00 33,98 50,00 64,99 

9 9,99 25,00 33,99 50,00 65,00 

10 9,99 25,00 33,98 50,01 64,99 

 

Dříve než přistoupíme k samotným výpočtům, je potřeba provést průzkumovou 

analýzu, např. pomocí histogramu, který je sestrojen na obr. 13.  



 

32 

10,0110,009,99

6

5

4

3

2

1

0

Mean 9,999

StDev 0,007379

N 10

Naměřené hodnoty

Č
e
tn

o
st

i

Studie strannosti
 

Ze sestrojeného histogramu na obr. 13 je patrné, že data pocházejí z normálního 

rozdělení. V naměřených datech se nevyskytují žádné odlehlé hodnoty. 

 

 Dalším postupem bylo provedení výpočtu aritmetického průměru opakovaných měření 

�̅� podle vzorce (1.31), a výpočet bodového odhadu strannosti �̂�𝑖 dle vzorce (1.32). Tyto 

výpočty byly realizovány pro referenční díl o velikosti 10 milimetrů. 

 
�̅� =

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=

99,99

10
= 9,999 𝑚𝑚  

(1.31)  

kde: 

𝑥𝑖 - hodnoty jednotlivých opakovaných měření 

 𝑛 - počet opakovaných měření daného vzorku 

 �̂�𝑖 = �̅� − 𝑥𝑟 = 9,999 − 10 = −0,001 𝑚𝑚 (1.32)  

kde: 

�̅� - aritmetický průměr opakovaných měření 

𝑥𝑟 - přijatá referenční hodnota měřeného vzorku 

Obr. 13 Histogram naměřených údajů 
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Dalším krokem při vyhodnocování strannosti systému měření bude výpočet výběrové 

směrodatné odchylky pro soubor naměřených hodnot získaných z měření referenčního dílu o 

velikosti 10 milimetrů dle vztahu (1. 33). 

 
�̂�𝑒 = 𝑠 = √

(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
= 0,0073786 

(1.33)  

V předposledním kroku je zapotřebí vyhodnocení přijatelnosti opakovatelnosti systému 

měření. Dosažení toho kroku docílíme za pomoci procentuálního podílu opakovatelnosti z 

celkové variability, viz (1.20). 

 %𝐸𝑉 =
𝐸𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 =

0,0073783

0,1
∙ 100 = 7,37%  

Poslední fází vyhodnocení strannosti systému měření, je výpočet konfidenčního 

intervalu strannosti podle vzorce (1.34), který slouží pro posouzení statistické významnosti. 

Rozhodující faktor při tomto výpočtu je, zda vypočtený konfidenční interval zahrnuje či 

nezahrnuje nulu. 

 �̂�𝑖 −
𝑠

√𝑛
∙ 𝑡

𝜈,1−
𝛼
2

≤ 𝐵𝑖 ≤ �̂�𝑖 +
𝑠

√𝑛
∙ 𝑡

𝜈,1−
𝛼
2

= −0,00627 ≤ 𝐵𝑖 ≤ 0,00427 

 

(1.34)  

 

kde: 

𝜈          - počet stupňů volnosti, v našem případě 10 − 1 = 9 𝑠𝑡𝑢𝑝ňů 𝑣𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

𝑡𝜈,1−
𝛼

2
   - kvantil Studentova rozdělení, v našem případě je roven hodnotě 2,2622 

𝛼  - hladina významnosti (obvykle 𝛼 = 0,05) 

 Vyhodnocený konfidenční interval podle vzorce (1.34) zahrnuje nulovou hodnotu, 

z toho tedy vyplývá, že strannost systému měření je považována za statisticky nevýznamnou, 

tedy přijatelnou. 
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Tab. 6 Vyhodnocení strannosti ostatních referenčních dílů 

𝒙𝒓 25 34 50 65 

�̂�𝒊 -0,002 -0,004 0 -0,001 

%EV 7,88 11,73 6,67 5,67 

Dolní mez konfidenčního 

intervalu 

−0,00764 −0,00123 −0,00476 −0,00506 

Horní mez konfidenčního 

intervalu 

0,00364 0,00439 0,00476 0,00306 

Z tab. 6, ve které jsou uvedeny výsledky jednotlivých ukazatelů, můžeme konstatovat, 

že strannost systému měření je považována za statisticky nevýznamnou, tedy přijatelnou, 

protože rozmezí konfidenčního intervalu zahrnuje u všech vzorků nulovou hodnotu. 

3.1.2 Vypočet strannosti pomoci softwaru Minitab 17 

Odlišnost při vyhodnocování v předchozím případě a nyní je, že program Minitab 17 

vyhodnocuje strannost systému měření na základě tzv. p-value.  

Tab. 7 Vyhodnocené údaje v programu Minitab 17 

𝒙𝒓 10 25 34 50 65 

p-value 0,629 0,522 0,345 1,000 0,629 

Podmínkou přijatelnosti strannosti systému měření je aby jednotlivé hodnoty p-value 

byly větší než 0,05. Tato podmínka byla u všech referenčních vzorků splněna, strannost 

systému měření je proto vyhovující. Tímto způsobem jsme ověřili správnost dosažených 

výsledků v předchozím případě. 
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3.2 Analýza linearity systému měření 

Linearita systému měření, která je vyjádřena rozdílem strannosti v očekávaném 

provozním (měřícím) rozsahu zařízení, se vyhodnocuje obdobným způsobem, jako byla 

vyhodnocována strannost systému měření. Postup při výběru referenčních vzorků a jejich 

náměru je totožný jako v případě strannosti, tzn. byl proveden výběr pěti referenčních vzorků 

o velikostech 10, 20, 34, 50 a 65 milimetrů. Následně byl každý referenční vzorek desetkrát 

změřen v podmínkách opakovatelnosti a zaznamenán do příslušné tabulky, viz tab. 5. Data 

byla následně analyzována programem Minitab 17. Jak již bylo zmíněno, vyhodnocení 

linearity systému měření se provádí obdobným způsobem, tzn. vyhodnotí se odchylky 

jednotlivých měření od referenční hodnoty a provedou se bodové odhady strannosti pro 

jednotlivé vzorky. Odlišnost této metody přichází v posledních třech krocích, kdy se linearita 

vyhodnotí nejprve graficky za pomoci grafu závislosti odchylek jednotlivých měření od 

referenčních hodnot, viz obr. 14. Závěrečným krokem je aplikace regresní analýzy a konečně 

vyhodnocení linearity systému měření, které je založeno na testování statistické významnosti 

regresního koeficientu a absolutního členu. Studie linearity systému měření byla provedena 

v programu Minitab 17, numerické výsledky jsou uvedeny níže, viz tab. 8. 

 

Obr. 14 Grafické znázornění linearity systému měření 
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Tab. 8 Numerické výsledky linearity systému měření 

Prediktor Regresní model P-value 

Absolutní člen -0,0022270 0,358 

Regresní koeficient 0,00001820 0,759 

 

Konečné vyhodnocení linearity systému měření vychází z testování regresního modelu, 

ve kterém se testuje statistická významnost regresního koeficientu a absolutního členu. 

Linearita systému měření je považována za významnou v případě, kdy je alespoň jedna p-

hodnota menší než 0,05. Z grafu zobrazeném na obr. 14 vyplývá, že linearita systému měření 

je statisticky nevýznamná, tedy přijatelná. Tento fakt potvrzují i numerické výsledky, ve 

kterých p-hodnota je vždy větší než 0,05. 

3.3 Analýza GRR dle metody průměru a rozpětí 

Úvodní fáze 

Nyní přistoupíme ke stěžejní části celé této práce, resp. k vyhodnocení studie 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření podle metody založené na průměru a rozpětí. 

Ve společnosti Witzenamnn Opava se tato metoda provádí převážně na základě numerického 

vyhodnocení opatřeného podmínkami. Celá analýza bude prezentována v bodech, které byly 

v teoretické části důkladně rozepsány. Veškeré výpočty byly provedeny v programu 

Microsoft Excel a ověřeny statistickým programem Minitab 17.  

Úvodním krokem analýzy systému měření byla volba měřícího zařízení, které má 

dostatečnou rozlišovací schopnost. Pro realizaci analýzy systému měření je vyžadována 

možnost odečtu alespoň jedné desetiny z očekávané variability sledovaného znaku. V našem 

případě toto kritérium bylo splněno, jelikož k měření bylo zvoleno běžně dostupné digitální 

posuvné měřidlo, jež měří s přesností na dvě desetinná místa. V následujícím kroku byl 

proveden výběr deseti vzorků, což je zároveň minimální množství pro analýzu systému 

měření dle této metody. Vzorky byly vybrány s patřičnou náležitostí tak, aby reprezentovaly a 

rovnoměrně pokrývaly výrobní rozpětí. Vybrané vzorky byly také očíslovány, jak to metoda 

vyžaduje. Tímto se dostáváme do fáze provedení samotného měření, kdy do místnosti byli 
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přizvání tři operátoři, kteří byli následně obeznámeni s pravidly, na kterých je tato metoda 

založena. Tato pravidla jsou podrobně popsána v teoretické části, viz podkapitola 1.1.2.7 

Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Kromě pravidel bylo také vysvětleno, 

co se má měřit. Měřitelným znakem kvality byl zvolen v případě této metody průměr dílů. 

Veškerý záznam naměřených údajů byl zapisován pověřenou osobou (moderátorem) jež se 

rovněž starala, o celý průběh metody. Data, která byla získána, byla následně přepsána do 

příslušného formuláře, viz tab. 9. 

Tab. 9 Naměřené údaje 

O
p

er
á

to
r 

P
o

řa
d

í 
m

ěř
e
n

í 

Číslo měřeného vzorku 

Průměr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O
p

er
á

to
r 

A
 

1 38,94 38,93 38,97 38,94 39,05 38,93 38,95 39,04 39,04 39,03 38,982 

2 38,95 38,93 38,98 38,95 39,06 38,93 38,95 39,06 39,04 39,03 38,988 

3 38,94 38,93 38,97 38,95 39,06 38,92 38,94 39,04 39,03 39,04 38,982 

�̅�𝒊𝒋 38,943 38,930 38,973 38,947 39,057 38,927 38,947 39,047 39,037 39,033 x̅A 38,984 

Rij 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 R̅A 0,01 

O
p

er
á

to
r 

B
 

1 38,94 38,94 38,98 38,95 39,05 38,92 38,95 39,06 39,04 39,02 38,985 

2 38,95 38,94 38,98 38,94 39,05 38,93 38,94 39,05 39,04 39,01 38,983 

3 38,95 38,93 38,96 38,95 38,95 38,92 38,95 39,07 39,04 39,02 38,974 

�̅�𝒊𝒋 38,947 38,937 38,973 38,947 39,017 38,923 38,947 39,060 39,040 39,017 x̅B 38,981 

Rij 0,01 0,01 0,02 0,01 0,1 0,01 0,01 0,02 0 0,01 R̅B 0,02 

O
p

er
á

to
r 

C
 

1 38,95 38,93 38,98 38,94 39,04 38,92 38,95 39,05 39,03 39,02 38,981 

2 38,95 38,94 38,98 38,94 39,03 38,93 38,94 39,06 39,02 39,03 38,982 

3 38,94 38,93 38,98 38,94 39,03 38,93 38,96 39,06 39,03 39,03 38,983 

�̅�𝒊𝒋 38,947 38,933 38,980 38,940 39,033 38,927 38,950 39,057 39,027 39,027 x̅C 38,982 

Rij 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 R̅C 0,009 

�̅�𝒋 38,95 38,93 38,98 38,94 39,04 38,93 38,95 39,05 39,03 39,03 �̿�  38,982 
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Ověření statistické stability procesu měření z hlediska variability  

Je velmi důležité provést tento krok, neboť statistická stabilita je zásadním kritériem, jež 

ovlivňuje celkový výsledek analýzy systému měření. K ověření je nejprve potřeba spočítat 

variační rozpětí opakovaných měření jednotlivých vzorků, které byly naměřeny jednotlivými 

operátory. Tyto hodnoty budou dále zanášeny do regulačního diagramu, viz obr 15. 

Z vypočítaných hodnot variačních rozpětí jednotlivých operátorů je potřeba stanovit hodnotu 

průměrného variačního rozpětí. Tato hodnota slouží k výpočtu regulačních mezí. Posledním 

krokem pro sestrojení regulačního diagramu je výpočet regulačních mezí, jež byly vypočítány 

podle vztahů: 

𝐶𝐿 = �̿� =
∑ 𝑅�̅�

ℎ
𝑖=1

ℎ
=

0,01 + 0,02 + 0,009

3
= 0,0130  

𝑈𝐶𝐿 = 𝐷4 ∙ �̿� = 2,58 ∙ 0,0130 = 0,03354 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐷3 ∙ �̿� = 0 ∙ 0,0130 = 0 

Nyní vidíme na obr. 15, proč je tento krok velmi důležitý, a není vhodné jej vynechat. 

Z regulačního diagramu pro variační rozpěti je zřejmé, že proces je z hlediska variability 

opakovaných měření statisticky nestabilní. Měření, jež realizoval operátor B, je velmi odlišné 

od zbylých dvou operátorů. Tato vymezitelná příčina, která způsobila tuto odlišnost, byla 

identifikovaná a následně bylo sjednáno nápravné opatření. Metoda měření byla sjednocena 

Obr. 15 Regulační diagram pro variační rozpětí 
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s metodami ostatních operátorů, následně pak operátor B provedl opětovný náměr vzorku a 

údaj byl v tabulce 10 nahrazen novým naměřeným údajem. Následně byla tabulka doplněna o 

nové údaje a regulační meze znovu přepočítány.  

Tab. 10 Nově přepracovaná tabulka s naměřenými údaji 

O
p

er
á

to
r 

P
o

řa
d

í 

m
ěř

en
í 

Číslo měřeného vzorku 

Průměr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O
p

er
á

to
r 

A
 

1 38,94 38,93 38,97 38,94 39,05 38,93 38,95 39,04 39,04 39,03 38,982 

2 38,95 38,93 38,98 38,95 39,06 38,93 38,95 39,06 39,04 39,03 38,988 

3 38,94 38,93 38,97 38,95 39,06 38,92 38,94 39,04 39,03 39,04 38,982 

ij 38,943 38,930 38,973 38,947 39,057 38,927 38,947 39,047 39,037 39,033 x̅A 38,984 

Rij 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 R̅A 0,01 

O
p

er
á

to
r 

B
 

1 38,94 38,94 38,98 38,95 39,05 38,92 38,95 39,06 39,04 39,02 38,985 

2 38,95 38,94 38,98 38,94 39,05 38,93 38,94 39,05 39,04 39,01 38,983 

3 38,95 38,93 38,96 38,95 39,06 38,92 38,95 39,07 39,04 39,02 38,985 

ij 38,947 38,937 38,973 38,947 39,053 38,923 38,947 39,060 39,040 39,017 x̅B 38,984 

Rij 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0 0,01 R̅B 0,011 

O
p

er
á

to
r 

C
 

1 38,95 38,93 38,98 38,94 39,04 38,92 38,95 39,05 39,03 39,02 38,981 

2 38,95 38,94 38,98 38,94 39,03 38,93 38,94 39,06 39,02 39,03 38,982 

3 38,94 38,93 38,98 38,94 39,03 38,93 38,96 39,06 39,03 39,03 38,983 

ij 38,947 38,933 38,980 38,940 39,033 38,927 38,950 39,057 39,027 39,027 x̅C 38,982 

Rij 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 R̅C 0,009 

j 38,95 38,93 38,98 38,94 39,05 38,93 38,95 39,05 39,03 39,03 �̿�  38,983 
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𝐶𝐿 = �̿� =
∑ 𝑅�̅�

ℎ
𝑖=1

ℎ
=

0,01 + 0,011 + 0,009

3
= 0,0100  

𝑈𝐶𝐿 = 𝐷4 ∙ �̿� = 2,574 ∙ 0,0100 = 0,02574 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐷3 ∙ �̿� = 0 ∙ 0,0100 = 0 

kde: 

𝑅�̅� - hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované 

jednotlivými operátory    

 h  - počet operátorů 

   𝐷3, 𝐷4 - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

 

Obr. 16 Regulační diagram pro variační rozpětí 

Z regulačního diagramu je patrné, že všechny body leží uvnitř regulačních mezí a proto 

můžeme proces z hlediska variability opakovaných měření považovat za statisticky stabilní. 

Po dosažení tohoto stavu můžeme přistoupit k dalšímu kroku, ve kterém budeme 

vyhodnocovat opakovatelnost měření. 
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Vyhodnocení opakovatelnosti měření  

Po dosažení předchozího stavu, ve kterém jsme zajistili statistickou stabilitu z hlediska 

variability opakovaných měření, můžeme přistoupit k vyhodnocení další části analýzy, a to 

opakovatelnosti měření. Hodnotu opakovatelnosti měření stanovíme podle vztahu (1.11): 

𝐸𝑉 = �̿� ∙ 𝐾1 = 0,0100 ∙ 0,59082 = 0,0059082 

Vyhodnocení reprodukovatelnosti měření 

V další části této metody můžeme přistoupit k vyhodnocení reprodukovatelnosti měření, 

jež charakterizuje variabilitu mezi jednotlivými operátory. Nejdříve stanovíme hodnoty 

aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory. 

Navazující krok je výpočet aritmetických průměrů měření všech kusů jednotlivými operátory. 

Z důvodu přehlednosti budou pro tyto dva kroky uvedeny pouze empirické vzorce. 

 �̅�𝑖𝑗 =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑟
𝑘=1

𝑟
 (1.35)  

kde: 

𝑥𝑖𝑗𝑘   - hodnoty získané opakovaným měřením daného kusu daným operátorem 

r  - počet měřených dílů 

 𝑥𝑖.. =
∑ �̅�𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 (1.36)  

kde: 

  n   - počet opakovaných měření 

Tab. 11 Vypočítané hodnoty opakovaných měření daného kusu daným operátorem 

�̅�𝐴 = 38,9840 �̅�𝐵 = 38,9843 �̅�𝐶 = 38,9820 

 Předposledním krokem je výpočet variačního rozpětí aritmetických průměrů všech 

měření, která byla provedena jednotlivými operátory 𝑋𝐷𝐼𝐹𝐹. Tuto hodnotu lze kvantifikovat 

následovně: 

�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 = max(38,9840; 38,9843; 38,9820) − min ((38,9840; 38,9843; 38,9820) = 

 = 0,00233 𝑚𝑚  
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Nyní máme kompletní údaje pro výpočet reprodukovatelnosti měření podle vztahu (1.12): 

𝐴𝑉 = √(�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 ∙ 𝐾2)2 − (
(𝐸𝑉)2

𝑛 ∙ 𝑟
) = √(0,00233 ∙ 0,5231)2 − (

(0,0059082)2

10 ∙ 3
) = 

= 0,0005712  

kde: 

𝐾2 - koeficient závislý na počtu operátorů, v případě tří operátorů je roven 0,5231. 

Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (GRR) 

Dalším postupem je vyhodnocení kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

měření. Tuto hodnotu stanovíme na základě dvou složek, jež byly vypočítány výše, jedná se o 

opakovatelnost měření (EV) a reprodukovatelnost měření (AV), dle vztahu (1.13) 

𝐺𝑅𝑅 = √(𝐸𝑉)2 + (𝐴𝑉)2 = √(0,0059082)2 + (0,0005712)2 = 0,0059357 

 

Samotná hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR) je nevypovídající o 

vhodnosti analyzovaného systému měření, neboť není vztažena k celkové variabilitě. 

Obvyklým postupem vedoucím k výpočtu celkové variability (TV) je vyhodnocení variability 

mezi měřenými vzorky (PV). 

Vyhodnocení variability mezi měřenými vzorky (PV) 

Pro stanovení hodnoty, která vymezuje variabilitu mezi měřenými vzorky, je potřeba si 

nejdříve vypočítat aritmetické průměry měření jednotlivých vzorků všemi operátory. 

K výpočtu využijeme průměrných hodnot opakovaných měření jednotlivých vzorků 

jednotlivými operátory, které jsou uvedeny v tabulce 12. 

 �̅�.𝑗. =
∑ �̅�𝑖𝑗.

ℎ
𝑖=1

ℎ
 (1.37)  
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Tab. 12 Průměrné hodnoty opakovaných měření jednotlivých vzorků jednotlivými operátory 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

�̅�𝒋 38,9456 38,9333 38,9756 38,9444 39,0478 38,9256 38,9478 39,0544 39,0344 39,0256 

 

Než přistoupíme k vyhodnocení variability mezi díly, je potřeba si stanovit 𝑅𝑃, neboli 

variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých dílů podle vztahu (1.38), 

které navazuje na minulý krok. Po vyhodnocení 𝑅𝑃 lze přistoupit ke konečnému vyhodnocení 

variability mezi měřenými vzorky (PV) podle vztahu (1.14).  

 𝑅𝑃 = max
𝑗

�̅�.𝑗. − min
𝑗

�̅�.𝑗. = 0,1289 (1.38)  

kde: 

max𝑗 �̅�.𝑗. - maximální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

min𝑗 �̅�.𝑗. - minimální hodnota z aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů 

𝑃𝑉 = 𝑅𝑃 ∙ 𝐾3 = 0,1289 ∙ 0,3146 = 0,0405484 

kde: 

    𝐾3 - koeficient závislý na počtu měřených vzorků, v našem případě pro 10 

měřených vzorků je roven hodnotě 0,3146. 

 

Vyhodnocení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi vzorky 

Pro vyhodnocení vhodnosti systému měření a pro posouzení variability mezi díly 

využijeme regulačního diagramu průměrů opakovaných měření jednotlivých vzorků 

jednotlivými operátory, viz obr 17. Tento způsob vyhodnocování regulačního diagramu se 

odlišuje od klasického vyhodnocování regulačních diagramů, kde se sledují body, které by 

měli v případě statistické stability ležet uvnitř tolerančních mezí. U tohoto případu je to téměř 

naopak. Variabilita uvnitř podskupin je dána opakovatelností měření stejného vzorku a do 

diagramu jsou zanášeny hodnoty průměrů odpovídajících různým vzorkům reprezentujícím 
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výrobní rozpětí. Regulační diagram takto porovnává variabilitu dosahovanou u opakovaných 

měření stejných kusů s očekávánou variabilitou výrobního procesu, viz obr 17. Nejdříve je 

však potřeba jako u každého regulačního diagramu, stanovit regulační meze [3]: 

𝐶𝐿 = �̿� =
∑ �̅�𝑖..

ℎ
𝑖=1

ℎ
=

389,8344

10
= 38,9834 

𝑈𝐶𝐿 = �̿� + 𝐴2 ∙ �̿� = 38,9834 + 1,023 ∙ 0,0100 = 38,9937 

𝐿𝐶𝐿 = �̿� − 𝐴2 ∙ �̿� = 38,9834 − 1,023 ∙ 0,0100 = 38,9732 

kde: 

𝐴2 - koeficient závislý na počtu opakovaných měření, v našem případě je roven 0,0100 

 

Obr. 17 Regulační diagram pro aritmetický průměr k posouzení vhodnosti systému měření 

Z regulačního diagramu sestrojeného na obr. 17 pro posouzení variability mezi 

měřenými vzorky vyplývá, že systém měření je vhodný, neboť více než 50% vynesených 

průměrů leží mimo regulační meze a operátoři se shodují v tom, o které kusy se jedná. 

Vyhodnocení celkové variability (TV) 

Celková variabilita lze vyhodnotit několika způsoby. Výčet způsobů a jejich provedení 

jsme se dověděli v kapitole 1.1.2.7 Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. V našem 

případě bude celková variabilita vyhodnocena podle hodnoty opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření a variability mezi měřenými vzorky podle vztahu (1.15): 

𝑇𝑉 = √(𝐺𝑅𝑅)2 + (𝑃𝑉)2 = √(0,0005712)2 + (0,0405484)2 = 0,0409806 
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Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové 

variability 

V závěrečné fázi je potřeba vyjádření opakovatelnosti, podle vztahu (1.20), 

reprodukovatelnosti podle vztahu (1.21), opakovatelnost a reprodukovatelnost podle vztahu 

(1.22) a variabilitu mezi vzorky podle vztahu (1.23) v procentech z celkové variability. 

%𝐸𝑉 =
𝐸𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 =

0,0059082

0,0409806
∙ 100 = 14,42% 

%𝐴𝑉 =
𝐴𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 =

0,0005712

0,0409806
∙ 100 = 1,39% 

%𝐺𝑅𝑅 =
𝐺𝑅𝑅

𝑇𝑉
∙ 100 =

0,0059357

0,0409806
∙ 100 = 14,48% 

%𝑃𝑉 =
𝑃𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 =

0,0405484

0,0409806
∙ 100 = 98,95% 

 

Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit 

Dalším ukazatelem přijatelnosti systému měření, který je také potřeba stanovit při 

analýze systému měření je tzv. ndc (Number of Distinct Categories). Tento ukazatel lze 

vyhodnotit na základě stanovené hodnoty variability mezi měřenými vzorky (PV) a hodnoty 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR). Tímto ukazatelem se vyhodnocuje počet 

různých kategorii, které lze systémem měření rozlišit. Je potřeba upozornit, že výsledné 

kategorie jsou zaokrouhlovány na celá čísla směrem dolů. Vyhodnocení probíhá dle vztahu 

(1.24): 

𝑛𝑑𝑐 = 1,41 ∙
𝑃𝑉

𝐺𝑅𝑅
= 1,41 ∙

0,0405484

0,0059357
= 9,632 = 9 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖í 
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Závěrečné vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

Posledním krokem při analýze systému měření realizované metodou založenou na 

průměru a rozpětí je vyhodnocení výsledných údajů. Při posuzování vhodnosti je potřeba se 

zaměřit na dva nejdůležitější vyhodnocené parametry, a to na procentuální vyjádření podílů 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability resp. %GRR. Druhým důležitým 

faktorem je počet různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit, tedy ukazatel ndc. 

Pro tyto parametry, které jsou uvedeny v tabulce 13 jsou vymezena kritéria, jež rozhodují o 

závěrečném výsledku přijatelnosti systému měření, viz tabulka 2. 

Tab. 13 Dosažené výsledky studie GRR 

%GRR 14,48 

ndc 9 

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že oba parametry jak procentuální vyjádření 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření (%GRR), tak i ukazatel počtu různých 

kategorii, které lze systémem měření rozlišit (ndc), odpovídají kritériu (%𝐺𝑅𝑅 > 10) ∩

(%𝐺𝑅𝑅 ≤ 30) ∩ (𝑛𝑑𝑐 < 5) tzn. že analyzovaný systém měření je podmíněně přijatelný. 

Ověření vyhodnocených údajů  

Pro potvrzení veškerých výpočtů, které byly prezentovány výše, bude uvedena tabulka 

s vypočítanými údaji pomocí programu Minitab 17. Tato tabulka 14 dokládá správnost 

dosažených výsledků. 

Tab. 14 Vyhodnocení GRR dle metody průměru a rozpětí v programu Minitab 17 

Vyhodnocení jednotlivých 
ukazatelů 

GRR 

Směrodatná odchylka % z Celkové variability 

Celková GRR 0,0059357 14,48 

Opakovatelnost 0,0059082 14,42 

Reprodukovatelnosti 0,0005712 1,39 

Variabilita mezi díly 0,0405484 98,95 

Počet rozlišitelných kategorií 9 
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3.4 Analýza GRR dle metody ANOVA 

Poslední metodou, kterou se budeme zabývat v praktické části, je metoda založená na 

analýze rozptylu neboli ve zkratce ANOVA. Jak již bylo v teoretické části uvedeno, na tuto 

perspektivní metodu se začíná klást důraz, neboť při vyhodnocování kombinované 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření lze navíc oproti klasické metodě založené na 

průměru a rozpětí poskytnout informaci o interakci mezi jednotlivými operátory a díly. 

Vyhodnocení studie GRR podle metody analýzy rozptylu, byla vypracována v programu 

Minitab 17. Výsledné hodnoty dosažené touto metodou jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tab. 15 Protokol GRR na základě metody ANOVA 

Vyhodnocení jednotlivých 

ukazatelů 
Směrodatná odchylka 

procentuální podíl z 

celkové variability 

Celková GRR 0,0081776 15,77 

Opakovatelnost 0,0063246 12,2 

Reprodukovatelnost 0,0051839 10,00 

Variabilita operátora 0 0 

Interakce (díl x operátor) 0,0051839 10,00 

Variabilita mezi díly 0,0511932 98,75 

Počet rozlišitelných kategorii 

dat (ndc) 
8 
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4 VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ANALÝZ 

V předposlední kapitole bude provedeno posouzení vlivu kvality systému měření na 

hodnocení způsobilosti procesu. Následně bude provedeno vyhodnocení všech dosažených 

výsledků obsažených v této bakalářské práci. Výsledné numerické a grafické výsledky budou 

doplněny komentáři, jež objasňují daný výsledek.  

4.1 Posouzení vlivu kvality systému měření na hodnocení způsobilosti 

procesu  

Analýza systému měření je jedním z významných kroků při analýze způsobilosti 

procesu.  Výsledky analýzy způsobilosti procesu mohou být výrazně ovlivněny výsledným 

procentuálním vyjádřením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability resp. 

%GRR. Proto je zapotřebí vysvětlení, jaký dopad bude mít %GRR na ukazatele způsobilosti 

Cp. Je potřeba rozlišit dvě situace. V prvním případě se jedná o způsobilost vztaženou 

k procesu. Druhou možností je způsobilost vztažená k toleranci. Vazbu skutečné a 

pozorované variability procesu, kdy %GRR je vztaženo k variabilitě procesu lze stanovit dle 

vzorce (1.39). Způsobilost vztaženou k toleranci lze vyhodnotit dle vzorce (1.40) a (1.41). 

Obě varianty jsou také znázorněny na obrázcích 18 a 19. 

 𝐶𝑝𝑂
= 𝐶𝑝𝐴

= √1 − 𝐺𝑅𝑅2 (1.39)  

 
𝐶𝑝𝑂

= 𝐶𝑝𝐴
∙ √1 − (𝐶𝑝𝑂

∙ 𝐺𝑅𝑅)
2
 (1.40)  

 
𝐶𝑝𝐴

=
𝐶𝑝𝑂

√1 − (𝐶𝑝𝑂
∙ 𝐺𝑅𝑅)

2
 

(1.41)  

kde:  

O - pozorovaná variabilita procesu 

A - skutečná variabilita procesu 
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Obr. 18 Způsobilost vztažena k procesu 

 

Obr. 19 Způsobilost vztažena k toleranci 

Grafy, které jsou znázorněny na obrázcích 18 a 19 zachycují vazbu mezi skutečnou 

variabilitou a pozorovanou variabilitou procesu, kdy %GRR je v případě obr. 18 vztaženo k 

variabilitě procesu, a na obr. 19 je %GRR vztaženo k toleranci. V této práci byla způsobilost 

vztažená k procesu, viz obr. 18. Z tohoto grafu je zřejmé, že čím horší bude systém měření, 

tím rozdílnější bude skutečná hodnota 𝐶𝑝𝐴
 od pozorované hodnoty 𝐶𝑝𝑂

. Skutečná hodnota 𝐶𝑝𝐴
 

je vždy větší než pozorovaná hodnota 𝐶𝑝𝑂
.  
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4.2 Vyhodnocení strannosti systému měření 

Strannost systému měření byla vyhodnocována dvěma základními způsoby. V prvním 

případě se jednalo o stanovení několika ukazatelů, z nichž nejvýznamnější bylo vyhodnocení 

konfidenčních intervalů pro jednotlivé referenční vzorky. Abychom strannost systému měření 

mohli považovat za přijatelnou, musely všechny konfidenční intervaly, které byly 

vyhodnoceny pro referenční vzorky o velikosti 10, 20, 34, 50 a 65 zahrnovat nulovou 

hodnotu. Ve všech případech zahrnovaly konfidenční intervaly nulovou hodnotu, tzn. že 

strannost systému měření je statisticky nevýznamná, tedy přijatelná. Druhý možný způsob 

vyhodnocení strannosti systému měření sloužil především k ověření přechozích závěrů, za 

pomoci statistického programu Minitab 17. Tento program vyhodnocuje strannost systému 

měření na základě tzv. p-hodnoty, která musí být pro jednotlivé referenční vzorky vždy větší 

než hodnota 0,05, aby strannost systému měření byla považována za statisticky nevýznamnou. 

V tab. 7, jsou výsledné p-hodnoty, které nám dokládají správnost předchozího závěru. U 

všech referenčních vzorků je p-hodnota větší než kritérium 0,05. Strannost systému měření, 

jež byla potvrzena dvěma způsoby, je přijatelná.  

4.3 Vyhodnocení linearity systému měření  

Vyhodnocení této statistické vlastnosti je založeno na testování významnosti členů 

regresní přímky resp. regresního koeficientu a absolutního členu. Tato analýza linearity 

systému měření byla provedena za pomocí statistického programu Minitab 17, který 

vyhodnocuje tuto vlastnost na stejném principu jako v případě strannosti systému měření, 

tedy na základě t-testu resp. p-hodnoty. Numerické výsledky, jež jsou uvedeny v tab. 8 nám 

prokazují, že linearita je statisticky nevýznamná, neboť p-hodnota absolutního členu a 

regresního koeficientu je větší než kritérium 0,05. Tento závěr nám potvrzuje i grafická 

analýza znázorněna na obrázku 14, z které je zřejmé že lineární model je pro tento systém 

měření přijatelný.  

4.4 Vyhodnocení studie GRR dle metody průměru a rozpětí 

Vyhodnocení studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření dle metody založené 

na průměrů a rozpětí probíhalo ve shodě s postupem uváděným v příručce MSA 4. vyd. Při 

počátečním analyzování byl proveden regulační diagram pro variační rozpětí, k posouzení 

statistické stability procesu měření z hlediska variability opakovaných měření, viz obr. 15. 
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Z regulačního diagramu byla zjištěna vymezitelná příčina, která byla způsobena hrubou 

chybou operátora. Vymezitelná příčina byla eliminována, operátor provedl opětovný náměr, 

jež byl zaznamenán do příslušné tabulky 10. Analýzu regulačního diagramu pro variační 

rozpětí je důležité provést, neboť vynecháním bychom zbytečně zanášeli variabilitu do 

systému měření. Dalším postupem bylo vyhodnocení opakovatelnosti (EV), 

reprodukovatelnosti (AV), opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR), variability mezi díly 

(PV). Tyto výsledky jsou uvedeny v tab. 14. Kritériem přijatelnosti systému měřeni je 

procentuální podíl GRR z celkové variability a hodnota ndc. Hodnota %GRR vyšla 14,49% a 

počet kategorii, které lze systémem měření rozlišit odpovídá hodnotě 9. Z těchto výsledných 

údajů vyplývá, že systém měření je podmíněně přijatelný.  Nyní se zaměříme na grafický 

rozbor opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření podle metody založené na průměru a 

rozpětí, které je znázorněno na obr. 20. 

 

Z diagramu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření podle metody založené na 

průměru a rozpětí, který je znázorněn na obr. 20, můžeme vyčíst mnoho důležitých informací. 

Je zřejmé, že operátor B, při měření vzorku číslo tři měl největší variabilitu, totéž platí u 

operátora A, při měření 7 vzorku. Mezi další odlišnosti, které lze vyčíst patří rozdílně 

naměřené hodnoty u všech operátorů, kteří měřili vzorek číslo 10. Jak je z obrázku vidět, 

výsledné naměřené hodnoty operátora A spadají do horní poloviny, kdežto výsledné 

naměřené hodnoty operátora B spadají do dolní poloviny. Hodnoty operátora C se u desátého 

vzorku se nejvíce blíží průměrné hodnotě. Obdobnou situaci, můžeme rovněž nalézt u 

Obr. 20 Diagram GRR dle metody průměru a rozpětí 
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měřeného vzorku číslo pět, při kterém se naměřené hodnoty operátora A, B shodují, avšak 

hodnoty naměřené operátorem C jsou odlišné. Tento jev mohl být způsoben interakcí mezi 

měřenými díly a operátory.  

4.5 Vyhodnocení studie GRR dle metody ANOVA 

Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti metodou, která je založena na 

analýze rozptylu (ANOVA) bude nyní vyhodnocená grafickým způsobem, neboť právě 

identifikace interakcí mezi měřenými díly a operátory je důležitým poznání, a lze nejlépe 

vyčíst z grafického vyjádření dle obr. 21. Numerická část byla provedena v podkapitole 3.4 

Analýza GRR dle metody ANOVA. 

 

Obr. 21 Diagram interakcí mezi měřenými vzorky a operátory 

Z diagramu interakcí, jež je sestrojen na obrázku 21, můžeme vypozorovat mnoho 

zásadních informací. Mezi vzorky č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7, jejichž náměry byly provedeny 

příslušnými operátory A, B, C jsou velmi podobné, z tohoto tedy lze usoudit, že mezi těmito 

měřenými vzorky a operátory se nevyskytuje významná interakce. Naopak u měřených 

vzorku č. 5, 8, 9 a 10 jsou naměřené hodnoty odlišné a lze usoudit, že tyto odchylky byly 

způsobeny vzájemnými interakcemi mezi operátory a měřenými vzorky. Tento úsudek byl 

aplikován již v předchozí kapitole, ve které při grafickém vyhodnocení metody založené na 

průměru a rozpětí, viz obr. 20, jsme viděli u těchto vzorků značné rozpětí, jež mohlo být 

způsobeno právě interakcemi. Na rozdíl od metody založené na průměru a rozpětí, ANOVA 

poskytuje fakt, že tyto odchylky, jež byly zaznamenány u vzorků 5, 8, 9 a 10 jsou způsobeny 
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právě interakcemi mezi měřenými vzorky a operátory. Tento názorný příklad dokazuje, proč 

je aplikace metody založené na analýze rozptylu (ANOVA) důležitější v porovnání s klasicky 

používanou metoda průměru a rozpětí. 

4.6 Srovnání dosažených výsledků  

Dosažené výsledky, které byly získány vyhodnocením opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření metodou založenou na průměru a rozpětí (GRR) a metodou 

založenou na analýze rozptylu (ANOVA), budou následně porovnány. Tyto výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tab. 16 Srovnání výsledných hodnot dle GRR a ANOVA 

 
GRR ANOVA 

Vyhodnocované části 
Směrodatná 

odchylka 

Procentuální 

podíl z celkové 

variability 

Směrodatná 

odchylka 

Procentuální 

podíl z celkové 

variability 

Celková GRR  0,0059357 14,48 0,0081776 15,77 

Opakovatelnost  0,0059082 14,42 0,0063246 12,20 

Reprodukovatelnosti  0,0005712 1,39 0,0051839 10,00 

Variabilita mezi díly  0,0405484 98,95 0,0511932 98,75 

Interakce (díl x operátor) Neaplikovatelné Neaplikovatelné 0,0051839 10 

Počet rozlišitelných 

kategorií (ndc) 
9 8 
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Srovnání výsledných hodnot GRR & ANOVA 

GRR

ANOVA

Z výsledných hodnot uvedených v tabulce 16 a zobrazených na obrázku 22 vidíme, že 

%GRR vyhodnocené podle metody ANOVA a počet rozlišitelných kategorií, které lze 

systémem rozlišit (ndc) vychází hůře, než při vyhodnocení metodou založenou na průměru a 

rozpětí. Důvodem vyšší hodnoty oproti hodnoty získané metodou průměru a rozpětí je, že při 

analýze rozptylu (ANOVA) byly zjištěny interakce mezi měřenými vzorky a operátory. Mezi 

další rozdíly při využití metody analýzy rozptylu (ANOVA) patří pokles rozlišitelných 

kategorií, které lze systémem měření rozlišit (ndc). Tato změna nastala z důvodu zvýšení 

celkové variability %GRR. Největším rozdílem mezi jednotlivými metodami, který lze 

vypozorovat jak z numerických výsledků tak též i z grafického výstupu je výsledek 

opakovatelnosti vyjádřený v procentuálním podílu z celkové variability (%AV). Tato 

hodnota, která byla získaná při použití metody založené na analýze rozptylu (ANOVA), jež 

odpovídá hodnotě 10%, avšak není způsobena samotnou variabilitou operátora, nýbrž právě 

interakcemi mezi měřenými díly a operátory. 

 

 

Obr. 22 Srovnání procentuálního podílu z celkové variability dle GRR & ANOVA   
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4.7 Návrh na opatření ke zlepšení 

Analýza systému měření se ve společnosti Witzenmann Opava s.r.o. provádí v souladu 

s metodikou MSA 4. vydání. Při realizaci analýzy systému měření společnost využívá metodu 

založenou na průměru a rozpětí, následně jsou data analyzována za pomoci interního 

programu Q-LanYs a Microsoft Excel. Oba programy jsou využívány zejména pro numerické 

vyhodnocení, kdy se ověří, zda daný systém měření vyhovuje kritériím. Zde se nabízí několik 

doporučení pro zlepšení současného vyhodnocování analýzy systému měření.  

V úvodní fázi analýzy je zapotřebí sestrojit a následně analyzovat regulační diagram pro 

variační rozpětí, který je znázorněn na obrázku 15. Tento regulační diagram, nám poskytuje 

základní informace o naměřených údajích, zda se v souborech naměřených hodnoty 

nevyskytují odlehlé hodnoty, které mohly být způsobeny působením vymezitelné 

(identifikovatelné) příčin variability. V případě, jeho nevyužití a neověření, zda jsou data pod 

statistickou stabilitou, budou všechny následující výpočty zatíženy touto zvýšenou 

variabilitou a vyhodnocené koeficienty budou zhoršeny. Další grafický nástroj, který je velmi 

užitečné analyzovat je diagram opakovatelnosti a reprodukovatelnosti dle metody průměru a 

rozpětí, který je znázorněný na obrázku 20. Z toho diagramu, lze vyčíst např. výskyt 

odlišných náměru jednoho operátora od zbylých dvou, a další důležité informace, viz 

podkapitola 4.4 Vyhodnocení studie GRR dle metody průměru a rozpětí. Numerické 

vyhodnocení analýzy GRR nám poskytne informaci, zda je systém měření vyhovující, avšak 

ve spojení s analýzou grafických výstupu, můžeme docílit daleko větší efektivity a výsledků, 

jež nebudou ovlivněny zvýšenou variabilitou. 

Místo doposud využívané metody založené na průměru a rozpětí, vyhodnotit 

opakovatelnost a reprodukovatelnost dle metody analýzy rozptylu (ANOVA), která poskytuje 

podrobnější rozbor jednotlivých ukazatelů, navíc detekuje interakci mezi měřenými díly a 

operátory. Využitím metody ANOVA lze odhalit interakce, které se mohou podílet na vysoké 

variabilitě. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo hodnocení kvality systému měření ve 

strojírenské společnosti Witzenmann Opava s.r.o. 

Úvodní kapitola pojednává o současných přístupech k analýze systému měření. V této 

části je nejprve provedený teoretický rozbor dvojice metodik, které jsou využívány především 

dodavateli automobilového průmyslu. Jedná se o metodiku MSA (Measurement System 

Analysis), jež byla vyvinuta ve spojených státech, dále pak VDA 5 – Vhodnost kontrolních 

procesu, jež byla vytvořena pod záštitou německého automobilového průmyslu. U první 

zmíněné metodiky je provedený teoretický rozbor jednotlivých statistických vlastností, na 

kterých je metodika MSA založena. Dále jsou představeny tři základní způsoby vyhodnocení 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření, jedná se o metodu založenou na 

průměru, dále pak se jedná o metodu průměru a rozpětí a v poslední řadě metodu založenou 

na analýze rozptylu, neboli ANOVA. Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti je 

věnován větší prostor neboť, je také hlavním předmětem této bakalářské práce. Druhou 

zmiňovanou metodikou je, tzv. VDA 5. Tato metodika je rovněž podrobená teoretickému 

rozboru a představení způsobů, jež vedou k vyhodnocení analýzy systému měření. Obě 

metodiky se od sebe značně liší, zejména v přístupech vyhodnocování. Komparaci obou 

metodik je věnován závěr této kapitoly. 

V druhé kapitole je představen profil společnost Witzenmann Opava s.r.o., která 

umožnila vznik této bakalářské práce. Na úvod je popsán samotný vznik společnosti a popis 

základních funkcí systému managementu kvality. Závěr kapitoly přestavuje stručný přehled 

odvětví, do kterých společnost Witzenmann Opava s.r.o. dodává své produkty. 

Třetí kapitola je věnována zejména analýze vybraných statistických vlastností a 

provedení výpočtu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření pomocí dvou 

metod. První metoda, je založena na průměru a rozpětí, jež je v praxi často využívaným 

standardem, při analýze systému měření. Druhou metodou je analýza rozptylu, neboli 

ANOVA. Tato statistická metoda poskytuje detailnější rozbor jednotlivých ukazatelů, avšak 

při jejím vyhodnocení jsou kladeny vyšší nároky na znalosti uživatele. 
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Poslední kapitola je věnována vyhodnocení veškerých dosažených výsledků této práce, 

zejména aplikace grafických nástrojů při vyhodnocování. Na úvod kapitoly je vyhodnocení 

dopadu %GRR na způsobilost procesu resp. posouzení vlivu kvality systému měření na 

hodnocení způsobilosti procesu. V další části jsou vyhodnoceny výsledky vybraných 

statistických vlastnosti a analyzovaných metod. Závěrečná fáze této práce je věnována návrhu 

na opatření ke zlepšení dosavadního způsobu vyhodnocování systému měření ve společnosti 

Witzenmann Opava s.r.o. 
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