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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je provedení analýzy, jakým způsobem jsou ovlivněny 

finální výstupy z GRR studie při nedodržení základních předpokladů týkajících se zejména 

analýzy rozptylu. Teoretická část se zabývá současnými poznatky vztahujících se k analýze 

systému měření. Velká pozornost je věnována metodice MSA, resp. technikám vyhodnocování 

kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Praktická část se zabývá problematikou 

nesplnění základních předpokladů a jejich důsledků na analyzovaný systém. Závěr této práce 

je věnován shrnutí dosažených výsledků a obohacení oblasti analýzy systému měření o patřičná 

doporučení. 

 

Klíčová slova: měření, analýza, systém, MSA, ANOVA. 

 

Abstract  

The aim of this diploma thesis is to analyse how the final outputs from the GRR study are 

affect by failure to observe the basic assumptions concerning the analysis of variance. The 

theoretical part deals with current knowledge related to the analysis of the measurement system. 

Turn one’s attention to the MSA methodology, respectively. techniques for evaluating 

combined repeatability and reproducibility. The practical part deals with the problem of fall 

short of basic assumptions and their consequences on the analysed system. The conclusion of 

this diploma thesis is devoted to summarizing the achieved results and enriching the field of 

measurement system analysis by appropriate recommendations. 

 

Key words: measurement, analysis, system, MSA, ANOVA. 
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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 

V dnešním intenzivně se rozvíjejícím světe, který je na počátku již čtvrté průmyslové 

revoluce dochází ke stále vyššímu nasycení trhu. Tento fakt způsobuje daleko ostřejší 

konkurenční prostředí, ve kterém se stává podmínkou přežití povinná orientace na zákazníka, 

kvalita a přesnost produkce. Úspěch společnosti závisí také na mnoha dalších faktorech, avšak 

všechny rysy úspěšných společností mají společného jmenovatele, a to správná rozhodnutí. 

Tato rozhodnutí vychází ze základního principu managementu kvality, a to rozhodování na 

základě faktu. Všechna rozhodnutí, od krátkodobých operativních až po dlouhodobé musí být 

vždy realizována na základě objektivně zpracovaných informací, jež lze dosáhnout pouze v 

případě kvalitního systému měření. 

Znalost analýzy systému měření je nesmírně důležitá, neboť jakýkoliv akt ať se jedná o 

druh zlepšování, hodnocení účinnosti nápravných opatření či realizace efektivnosti procesu se 

vždy potýká s procesem rozhodování na základě získaných dat. Tato data mohou být zkreslená 

z důvodu nevyhovujícího systému měření. Důsledkem jsou finanční ztráty aj. Proto bychom 

měli této analýze věnovat dostatečnou pozornost, neboť má významný vliv na finanční tok 

v organizaci. 

Všechny výše uvedené souvislosti podmínili také tvůrce technické specifikace o 

důležitosti provedení této analýzy natolik, že požadavek na realizaci této analýzy je již 

explicitně uveden a platný pro dodavatele automobilového průmyslu dle IATF 16949:2016. 

V dnešní době jsou k vyhodnocování analýzy systému měření využívány nejčastěji dva 

přístupy. Jedná se o metodiku MSA, která je zejména v automobilovém průmyslu mnohem 

hojněji využívána nežli druhá koncepce VDA. Standardně se k vyhodnocování studie 

opakovatelnosti a reprodukovatelnost využívá metoda průměru a rozpětí, nicméně postupem 

času se ukazuje jako méně dostačující, neboť poskytuje méně informací o analyzovaném 

systému měření, nežli metoda analýzy rozptylu – ANOVA. Právě analýza rozptylu se 

v poslední době stává rostoucím trendem, bohužel se do podvědomí krom samotné aplikace 

nedostává také to, že tato statistická metoda je spjatá s předpoklady. 

Cílem diplomové práce bude provedení analýzy, jejíž primárním úkolem bude zkoumání, 

do jaké míry má vliv nesplnění základních předpokladů na finální výstupy systému měření 

realizované prostřednictvím metody analýzy rozptylu – ANOVA. 
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1 Problematika měření 

Současný management kvality je založen na několika principech. V této problematice je 

nejvhodnější uvést princip rozhodování na základě faktů.  

1.1 Proč měříme? 

➢ Z důvodu popisu výrobků, jejich vlastností a vše potřebné číselnými hodnotami, 

kterým lze věřit, které můžeme následně zpracovat a které rovněž můžeme porovnat 

s jinými hodnotami zejména těmi limitními.  

➢ Nutnost vědět, v jakém stavu se z hlediska kvality náš rozpracovaný výrobek 

nachází. 

➢ Protože měření reflektuje technická úroveň společnosti. 

➢ Především z důvodu prokázání shody se specifikací.  

Všechny výše uvedené důvody slouží při procesu měření jako vstupní parametr, na jehož 

základě jsou provedena patřičná rozhodnutí. Naměřená data jsou používána mnohem častěji a 

mnoha způsoby než kdykoliv dříve. Kupříkladu můžeme uvést případ, kdy máme provést 

rozhodnutí, zda seřídit výrobní proces, což je situace, kdy rozhodujeme právě na základě 

naměřených dat. Z těchto dat nebo některých statistických vlastnosti z nich vypočítaných se 

následně porovnávají s regulačními mezemi daného procesu. Jestliže z výsledného porovnání 

vyplyne, že proces není statisticky stabilní, pak je nasnadě realizovat patřičný zásah do procesu 

a proces seřídit tak, aby dosahoval statisticky stabilního stavu. V opačném případě, nastává 

situace, kdy získáváme data o nízké kvalitě, která vedou ke špatnému rozhodnutí, ať už dojde 

k zásahu do procesu i přesto, že je proces statisticky stabilní (chyba I. typu), nebo neprovedení 

zásahu v případě statisticky nestabilního stavu (chyba II. typu). Obě situace, mají stejný 

výsledek a to, ztrátu finančních prostředků. 

Na tomto jednoduchém, avšak velmi výstižném přikladu můžeme vidět, jaký význam 

bychom měli přikládat analýze systému měření. 

Primárním cílem analýzy systému měření je ověření způsobilosti daného systému měření 

k měření sledovaného znaku kvality v daném výrobním či tolerančním rozpětí. Abychom mohli 

provést tuto analýzu systému měření, byly vyvinuty dva rozdílné přístupy se stejným cílem. 

Nalezení funkčního a spolehlivého systému kontroly [1]. 
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2 METODIKA MSA 

Počátky první zmiňované metodiky MSA se datují od roku 1990, kdy začala narůstat 

poptávka po sjednocení jednotlivých směrnic koncernu Amerických společnosti Ford, Chrysler 

a General Motors. Vytvoření této metodiky došlo v rámci QS 9000 a je určena především pro 

dodavatele automobilového průmyslu. Hlavním důvodem vytvoření této metodiky byla analýza 

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

Metodika MSA je oproti VDA 5 v automobilovém průmyslu častěji využívána z důvodu 

komplexního přístupu k vyhodnocování způsobilost daného systému měření [6], [16].  

Na počátku celé analýzy je potřeba si uvědomit několik základních faktů, od kterých se 

odvíjí úspěšnost celkové analýzy systému měření. Výsledným produktem z každého systému 

měření jsou získané datové soubory. V případě, nevyhovujícího systému měření budeme 

získávat data o nízké kvalitě, která je způsobena vysokou variabilitou. V opačném případě, 

abychom získávali data o vysoké kvalitě, musíme nejprve identifikovat zdroje variability 

v systému měření a následně z datového souboru vyhodnotit všechny důležité statistické 

vlastnosti. Jen tak můžeme objektivně posoudit, jestli opravdu máme k dispozici data o vysoké 

kvalitě podle, kterých budou provedena příslušná rozhodnutí [6].  

Systém měření se skládá z prvků, které ovlivňuji výslednou variabilitu celého systému 

měření. Mezi tyto prvky můžeme zařadit například operátora, přístroj, který je použit k měření, 

díl určený k měření nebo také prostředí ve kterém je proces měření realizován. Obecně jsou 

zdroje variability nejčastěji detekovány pomocí základních nástrojů plánování kvality. Jako 

nejužitečnější je vhodné použít diagram příčin a následků neboli lidově řečeno diagram rybí 

kosti. Znázorněný diagram můžeme vidět níže, viz obr. 1 [1]. 
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Obr. 1 Diagram příčin a následků variability systému měření [1] 
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2.1 Přehled pojmů dle metodiky MSA  

Nežli budeme pokračovat v dalších fázích rozboru metodiky je potřeba si nejprve 

definovat pojmy, které se v této práci vyskytují a jsou v souladu s příručkou MSA 4. vydání 

[1], [10]: 

Měření (Measurement)  

− Přiřazování čísel nebo hodnot hmotným věcem jejichž cílem je reprezentování 

jejich vzájemných vztahů s ohledem na konkrétní vlastnosti. 

Měřidlo (Gage)  

− Jakékoliv zařízení, které se využívá k měření. Často se používá ke specifickému 

označení zařízení používaných v dílně. 

Systém měření (Measurement system) 

− Soubor přístrojů nebo měřidel, etalonů, operací, metod, softwaru, personál, 

prostředí a předpokladů používaných ke kvantifikaci jednotky měření nebo ke 

stálému posuzovaní měřené charakteristiky. 

Etalon (Standard) 

− Kritérium přijatelnosti. 

− Známá hodnota v rozsahu stanovených mezí nejistoty, přijatá jako pravá hodnota. 

Práh citlivosti (Discrimination), čitelnost (Readability), rozlišitelnost (Resolution) 

− Inherentní vlastnost daná návrhem. 

− Nejmenší odečitatelná jednotka. 

− Uvádí se vždy jako jednotka měření (míry). 

Efektivní rozlišitelnost (Effective resolution) 

− Citlivost daného systému měření k variabilitě procesu dané konkrétní aplikaci. 

Referenční hodnota (Reference Value) 

− Přijatá hodnota artefaktu. 
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2.2 Statistické vlastnosti systému měření 

Předpokládejme, že systém měření pochází ze statisticky stabilní podmínek, pak kvalita 

naměřených dat je definována právě statistickými vlastnostmi. Z tohoto důvodu je potřeba se 

těmito vlastnostmi zabývat. Jelikož je tato práce zaměřená v praktické části především na 

analýzu nesplnění základních předpokladů týkající se zejména analýzy rozptylu, budou běžné 

statistické vlastnosti doplněny také o další, s kterými se často v praxi nepracuje, avšak mohou 

mít značný vliv na výsledek analýzy.  

Vlastnosti systému měření můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Z hlediska 

polohy a variability. Základní rozdělení vlastností systému měření můžeme vidět, viz tab. 1. 

Tab. 1 Rozdělení vlastností systému měření [14] 

Charakteristika polohy Charakteristika variability 

      Stabilita Opakovatelnost 

      Strannost Reprodukovatelnost 

      Linearita Konzistence 

       Přesnost Uniformita 

2.2.1 Stabilita (Drift)  

Vyhodnocení stability systému měření by měl být úvodní krok, který předchází ostatním 

analýzám. Stabilita systému měření znázorňuje stabilizovaný proces měření, který se nachází 

ve statisticky zvládnuté stavu vzhledem k poloze. Systém, jež je považován za stabilní, pak 

nevykazuje změnu strannosti v čase, viz obr. 2 [15]. 

 

Obr. 2 Stabilita měření [1] 
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2.2.2 Strannost (Bias) 

Strannost systému měření můžeme charakterizovat jako rozdíl mezi aritmetickým 

průměrem výsledků, kterých bylo dosaženo opakovaným měřením stejného znaku kvality a 

přijatou referenční hodnotou. Strannost je složkou systematické chyby systému měření. Tato 

vlastnost je znázorněna, viz obr. 3 [10]. 

 

Obr. 3 Strannost měření [1] 

2.2.3 Linearita (Linearity) 

Linearita systému měření představuje rozdíl mezi hodnotami strannosti 

v předpokládaném pracovním rozsahu systému měření. Tato vlastnost je složkou systematické 

chyby systému měření a je znázorněna, viz obr. 4. 

 

Obr. 4 Linearita měření [1] 

2.2.4 Přesnost (Accuracy) 

Tuto vlastnost můžeme definovat jako tzv. „těsnost“ vzhledem k pravé hodnotě nebo 

přijaté referenční hodnotě. Obsahuje účinek chyb polohy a šíře [10]. 

2.2.5 Opakovatelnost (Repeatability) 

Opakovatelnost se standardně označuje EV (Equipment Variation) – variabilita zařízení. 

Tato vlastnost představuje variabilitu systému měření v podmínkách opakovatelnosti (obr. 5). 
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Za podmínky opakovatelnosti může považovat takové, při kterých dochází k opakovanému 

měření stejného výrobku, stejným operátorem a stejným systémem měření v co nejkratším 

časovém úseku. Opakovatelnost představuje variabilitu vyvolanou náhodnými příčinami 

variability, které působí uvnitř systému měření [11]. Tuto vlastnost můžeme jednoduše chápat 

jako způsobilost nebo potenciál přístroje potažmo měřidla [1]. 

 

Obr. 5 Opakovatelnost měření [1] 

2.2.6 Reprodukovatelnost (Reproducibility) 

Reprodukovatelnost se standardně označuje AV (Appraiser Variation) – variabilita 

operátora. Tuto vlastnost můžeme charakterizovat jako variabilitu průměrných hodnot měření 

stejného výrobku za rozdílných podmínek (obr. 6). Rozdílné podmínky jsou v tomto kontextu 

považovány například v situaci, kdy měření realizují rozdílní operátoři. Dále se může také 

jednat o rozdílná místa měření nebo různé systémy měření [18], [13]. 

 

Obr. 6 Reprodukovatelnost měření [1] 

2.2.7 Citlivost  

Představuje nejmenší vstup, který způsobí zjistitelný signál. Tuto vlastnost, můžeme 

charakterizovat také jako schopnost reakce systému měření na změny měřeného prvku. 

Citlivost je dána provedením měřidla (práh citlivosti), inherentní kvalitou, provozní údržbou a 

provozním stavem přístroje a etalonu. Uvádí se vždy jako jednotka měření [1]. 
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2.2.8 Konzistence (Consistency) 

Tato vlastnost souvisí se stabilitou systému měření. Jak již víme, stabilita systému měření 

je definována jako změna strannosti v čase. V případě konzistence však mluvíme o změně 

opakovatelnosti v čase (obr. 7) [1]. 

 

Obr. 7 Konzistence měření [1] 

2.2.9 Uniformita 

Uniformita posuzuje změnu opakovatelnosti v pracovním rozsahu systému měření (obr. 

8). Jak již bylo výše uvedeno, vyhodnocení konzistence doplňuje analýzu stability systému 

měření. Obdobně je na tom také vyhodnocení uniformity, která doplňuje analýzu linearity 

systému měření. Hlavním účelem uniformity tedy je vyhodnocení, zda opakovatelnost systému 

měření závisí na velikosti naměřené hodnoty [8]. 

 

Obr. 8 Uniformita měření [1] 

2.3 Typy analýz dle metodiky MSA 

Způsob volby metody k vyhodnocení analýzy systému měření závisí na druhu 

sledovaného znaku kvality. Studii lze provádět pro měřitelné znaky kvality nebo atributivní 

znaky kvality. V závislosti na znaku kvality pak rozlišujeme tyto analýzy [1]: 

1. Analýzy pro měřitelné znaky kvality 

− Vyhodnocení stability  

− Vyhodnocení strannosti  
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− Vyhodnocení linearity  

− Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

2. Analýzy pro atributivní znaky kvality 

− Analýza testů hypotéz 

− Teorie detekce signálu 

− Analytická metoda 

3.  Nereplikované systémy  

Způsobu vyhodnocování analýzy systému měření existuje opravdu mnoho, nicméně tato 

práce je zaměřena především na důkladný rozbor a porozumění technikám vyhodnocování 

v případě měřitelných znaku kvality, resp. vyhodnocování kombinované opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. Ostatní způsoby (2, 3), nebudou v této práci dále rozebírány. Informace o 

zbylých technikách jsou přehledně uvedeny v disertační práci Metodické přístupy k analýzám 

systému měření [6]. 

2.4 Metody vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

Opakovatelnost a reprodukovatelnost systému měření jsou významnými statistickými 

vlastnostmi, které nám indikují, kolik pozorované variability procesu vzniká v důsledku 

variability systému měření. Právě hodnocení kombinované opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti je v praxi velmi často realizováno, neboť ve většině případů nelze zajistit 

podmínky opakovatelnosti. V reálných podmínkách procesu měření dochází k častým změnám. 

Typický příklad je výměna operátorů při změně směny. Může se jednat také o změnu měřicích 

nástrojů aj. Znázornění rozdělení celkové variability je uvedeno, viz obr. 9 [6]. 

 

Obr. 9 Rozdělení celkové variability [6] 
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Realizaci studie GRR, můžeme provést třemi základními technikami. Níže uváděné 

techniky se od sebe liší zejména svou náročností, přístupem k vyhodnocování, a způsobem do 

jaké míry ovlivňují kvalitu a vypovídající schopnost dosažených výsledků. Mezi 

nejpoužívanější patří: 

− metoda založená na rozpětí, 

− metoda průměru a rozpětí, 

− metoda ANOVA.  

2.4.1 Metoda založena na rozpětí 

Tato metoda, která slouží k vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti patří 

mezi nejméně náročné metody na zdroje. Její přednosti je zejména rychlost provedení, při 

kterém dostáváme v krátkém časovém úseku předběžný obraz o variabilitě systému měření. 

Zásadním nedostatkem této metody je skutečnost, že neumožňuje rozklad složek variability na 

opakovatelnost a reprodukovatelnost (EV a AV). K realizaci této metody je zapotřebí dvou 

operátorů a pěti vzorků, přičemž každý operátor měří každý vzorek pouze jednou [2], [3]. 

Provedení metody probíhá v těchto krocích [3]: 

1. Výběr 2 operátorů a 5 měřených vzorků 

2. Každý operátor měří každý vzorek jednou 

3. Výpočet rozpětí naměřených hodnot jednotlivých vzorků (jako absolutní hodnota 

rozdílů mezi výsledkem měření získaným operátorem A a výsledkem měření 

získaným operátorem B) 

4. Stanovení rozpětí a následné vyhodnocení průměrného rozpětí, viz 1.1 

 �̅� =
∑ 𝑅𝑖

𝑟
𝑖=1

𝑟
 

 

(1.1)  

kde: 

r – počet měřených dílů. 

5. Výpočet kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti – GRR, viz 1.2 

 𝐺𝑅𝑅 =
�̅�

𝑑2
∗  

 

(1.2)  

kde: 
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𝑑2
∗  – koeficient závislý na počtu měřených kusů (𝑚 = 2, 𝑔 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑í𝑙ů). 

6. Stanovení hodnoty %GRR, viz 1.3 

 %𝐺𝑅𝑅 =
𝐺𝑅𝑅

𝑠𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢
∙ 100 (1.3)  

Vypočtený procentuální podíl %GRR se stává kritériem přijatelnosti systému 

měření, viz tab. 2. 

   Tab. 2 Kritéria přijatelnosti systému měření [3] 

%𝐺𝑅𝑅 < 10 Přijatelný systém měření 

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

aplikace, nákladů na měřidlo atd.) 

%𝐺𝑅𝑅 > 30 Nepřijatelný systém měření, je nutné jej zlepšit 

Metoda založena na rozpětí by měla být využívána, pouze okrajově potažmo k hrubému 

odhadu či představě o používaném systému měření. Důvodem je především nízký počet 

zpracovaných údajů, které výrazně ovlivňují kvalitu dosažených výsledků, jež mohou vést ke 

zkresleným informacím vyplývající z této analýzy. 

2.4.2 Metoda průměru a rozpětí 

Metoda průměru a rozpětí je v oblasti praxe hojně využívána a mezi uvedenými třemi 

technikami vyhodnocování kombinovaní opakovatelnosti a reprodukovatelnosti je považována 

jako tzv. „zlatá střední cesta“ ačkoliv i ta se potýká s jistým nedostatkem.  Tato metoda 

poskytuje mnohem více informací a je oproti metodě založené na rozpětí náročnější na zdroje. 

Dále jsou zde kladeny vyšší nároky na počet operátorů, množství měřených vzorků a s tím 

spojenou delší dobu realizace celé studie. Nicméně, zásadní změna oproti metodě založené na 

rozpětí je možnost rozkladu variability na dílčí složky. Tento fakt umožňuje samostatně odlišit 

variabilitu vyvolanou opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Nevýhodou této metody 

je, že nedetekuje interakci mezi opakovatelnosti a reprodukovatelností z které lze vyčíst mnoho 

významných informací. Tato metoda je založena na numerickém vyhodnocení, avšak je 

nutností aplikovat rovněž i grafické nástroje, které jsou nedílnou součástí této metody a mohou 
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nám poskytnout řadu cenných informací, které bychom z numerických ukazatelů nebyli 

schopni vyčíst [2], [9]. Celá se realizuje v několik fázích. 

Přípravná fáze – ověření základních předpokladů [3]: 

➢ Ověření, zda je měřená veličina správná.  

➢ Volba systému měření s dostatečnou rozlišovací schopností (standardně je vyžadováno 

odečítání alespoň jedné desetiny z očekávané variability sledovaného znaku). 

➢ Stanovení základních parametrů systému měření tzn. volba počtu operátorů, počet 

měřených vzorků a počet opakovaných měření (metodika vyžaduje u této metody 

minimálně 10 vzorků a 2 měření každého vzorku každým operátorem). 

➢ Výběr měřených vzorků ideálně z probíhajícího procesu tak, aby reprezentovaly a 

rovnoměrně pokrývaly celé výrobní rozpětí. 

Postup provedení analýzy můžeme realizovat těchto krocích [3]: 

1. Výběr vzorků k měření. Dolní hranice je stanovena na výběru minimálně 10 vzorků. 

Optimální počet vzorků dle příručky MSA 4 vydaní by měl být roven 15 a více. 

2. Výběr operátorů a očíslování měřených vzorků, tak aby operátoři nevěděli daná čísla 

z důvodu zachování objektivy celé analýzy. 

3. Využití kalibrovaného měřidla k provedení měření n dílů v náhodném pořadí každým 

operátorem. Výsledky měření jsou zaznamenávaný do připravené tabulky. 

Před samotným procesem měření je dobré operátorům vysvětlit, který rozměr je 

předmětem měření. Můžeme také fyzicky označit místo, které má být měřeno. Operátoři, by si 

měli sjednotit způsob měření. Nad průběhem celé analýzy dohlíží, popřípadě také zapisuje 

naměřená data osoba, která je k tomuto úkonu způsobilá tzn. má přehled o pravidlech analýzy. 

Tímto zajistíme objektivitu a nezávislost celé analýzy. Měření se provádí v náhodném pořadí 

tzn. operátor A změří n dílů v náhodném pořadí pro první opakování. Totéž provedou ostatní 

operátoři. Jakmile je fáze měření kompletní, můžeme přistoupit k další fází a to vyhodnocování. 

Naměřené údaje jsou značeny ve tvaru 𝑥𝑖𝑗𝑘, kde: 

𝑖 ∈ 〈1; ℎ〉 – označení operátora (h – počet operátorů) 

𝑖 ∈ 〈1; 𝑟〉 – číslo měřeného vzorku (r – počet měřených vzorků) 

𝑖 ∈ 〈1; 𝑛〉 – pořadí měření (n – počet měření stejného vzorku jedním operátorem). 
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4. Ověření statistické stability  

Mělo by se jednat o úvodní krok při vyhodnocování opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti systému měření. Tímto krokem lze posoudit, zda proces měření z hlediska 

variability opakovaných měření prováděných jednotlivými operátory je či není statisticky 

zvládnutý. Zapotřebí je zkonstruovat regulační diagram pro hodnoty variačního rozpětí 

opakovaných měření. Do regulačního diagramu jsou postupně vynášeny hodnoty variačních 

rozpětí opakovaných měření jednotlivých vzorků realizovány danými operátory, dle vztahu 

(1.4). Za statisticky zvládnutý proces měření, považujeme takový, jehož hodnoty variačních 

rozpětí leží uvnitř regulačních mezí. 

 𝑅𝑖𝑗 = max
𝑘

𝑥𝑖𝑗𝑘 − min
𝑘

𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝑘 ∈ 〈1; 𝑛〉 (1.4)  

kde: 

max
𝑘

𝑥𝑖𝑗𝑘 – maximální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem 

min
𝑘

𝑥𝑖𝑗𝑘 – minimální hodnota z měření daného vzorku daným operátorem. 

 

Dalším krokem je stanovení hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření 

dosahované jednotlivými operátory �̅�𝑖.., podle vztahu: 

 

 

 

 

 

�̅�𝑖.. =
∑ 𝑅𝑖𝑗

𝑟
𝐽=1

𝑟
 (1.5)  

 

kde: 

𝑅𝑖𝑗 - hodnoty variačních rozpětí opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými operátory 

𝑟 - počet kusů. 

Centrální přímka regulačního diagramu odpovídá průměrnému variačnímu rozpětí 

opakovaných měření pro všechny operátory. Její hodnota lze stanovit dle vztahu: 
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 𝐶𝐿 = �̿� =
∑ �̅�𝑖..

ℎ
𝑖=1

ℎ
 (1.6)  

kde: 

�̅�𝑖..- hodnoty průměrného variačního rozpětí opakovaných měření dosahované jednotlivými 

operátory 

ℎ - počet operátorů. 

Horní a dolní úroveň regulačních mezí pro regulační diagram variačních rozpětí 

opakovaných měření můžeme stanovit dle vztahu: 

 
𝑈𝐶𝐿𝑅 = 𝐷4 ∙ �̿� (1.7)  

 
𝐿𝐶𝐿𝑅 = 𝐷3 ∙ �̿� (1.8)  

kde: 

𝐷3, 𝐷4- Koeficienty závislé na rozsahu podskupiny. 

Nyní máme všechny potřebné údaje a můžeme přistoupit k samotné konstrukci 

regulačního diagramu do kterého jsou nejprve vyneseny regulační meze, a dále jednotlivé 

hodnoty variačních rozpětí opakovaných měření dosahovanými jednotlivými operátory. 

Zkonstruovaný regulační diagram je znázorněn, viz obr. 10. 

 

 

Obr. 10 Regulační diagram pro variační rozpětí variability opakovaných měření [5] 
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Posledním krokem při ověřování statistické stability procesu měření z hlediska variability 

opakovaných měření je provedení analýzy regulačního diagramu. Abychom mohli považovat 

proces měření z hlediska variability opakovaných měření za statisticky zvládnutý, musí 

všechny hodnoty variačního rozpětí ležet uvnitř regulačních mezí. Tento případ je znázorněn 

na obrázku 10. V případě, že tomu tak není, je nutné rozlišit následující varianty. Vymezitelná 

příčina variability byla identifikována pouze u jednoho operátora, došlo k odchýlení metody 

měření od zbylých dvou operátorů. V tomto případě je nezbytné sjednotit metody měření, 

příslušná měření zopakovat a provést výpočet regulačních mezí včetně analýzy regulačního 

diagramu. 

5. Vyhodnocení opakovatelnosti systému měření 

Po dosažení a zajištění statistické stability procesu měření z hlediska variability 

opakovaných měření můžeme přistoupit k vyhodnocení opakovatelnosti systému měření. Tuto 

významnou složku variability můžeme stanovit podle vztahu: 

 
𝐸𝑉 = �̿� ∙ 𝐾1 (1.9)  

kde: 

�̿� – průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory 

𝐾1 – koeficient závislý na počtu pakovaných měření a počtu měřených vzorků. 

6. Vyhodnocení reprodukovatelnosti systému měření 

Dalším krokem je stanovení hodnoty reprodukovatelnosti měření. Na základě stanovené 

hodnoty variačního rozpětí aritmetických průměrů opakovaných měření jednotlivých vzorků 

jednotlivými operátory �̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 může stanovit hodnotu reprodukovatelnosti podle vztahu: 

 𝐴𝑉 = √(�̅�𝐷𝐼𝐹𝐹 ∙ 𝐾2)2 − (
(𝐸𝑉)2

𝑛 ∙ 𝑟
) (1.10)  
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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. 

7. Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

Nyní máme všechny potřebné údaje k určení hodnoty kombinované opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti neboli GRR. Tento ukazatel stanovíme podle vztahu: 

 𝐺𝑅𝑅 = √(𝐸𝑉)2 + (𝐴𝑉)2 (1.11)  

Pouhý ukazatel GRR stále ještě neposkytuje informace o vhodnosti používaného systému 

měření. Abychom mohli rozhodnout o analyzovaném systému měření, je nezbytné doplnit 

kombinovanou hodnotu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR) také o ukazatel celkové 

variability TV. Celková variabilita se obvykle stanovuje na základě variability mezi měřenými 

vzorky (PV), a to za předpokladu, kdy měřené vzorky reprezentují výrobní rozpětí. V tomto 

případě variabilitu mezi měřenými vzorky stanovíme podle vztahu: 

 𝑃𝑉 = 𝑅𝑃 ∙ 𝐾3 (1.12)  

kde: 

𝑅𝑃 - variační rozpětí aritmetických průměrů všech měření jednotlivých vzorků 

𝐾3 - koeficient závislý na počtu měřených kusů.  

Nyní již můžeme na základě kombinované hodnoty opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti a variability mezi měřenými vzorky stanovit celkovou variabilitu TV podle 

vzorce: 

 𝑇𝑉 = √(𝐺𝑅𝑅)2+(𝑃𝑉)2 (1.13)  
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Ve výše uvedeném postupu, kdy celková variabilita byla získána z variability mezi 

měřenými vzorky, jež reprezentovaly výrobní rozpětí mohou nastat situace, kdy tento 

požadavek nebudeme schopni zajistit. Nicméně, můžeme využít jiné způsoby, jak stanovit 

celkovou variabilitu. První možnosti je stanovení celkové variability na základě variability 

výrobního procesu. S touto možností je spojen požadavek, na dodržení statistické stability 

procesu. Pakliže je tento požadavek splněn, lze použít níže uvedený vztah: 

 𝑇𝑉 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢

6
 (1.14)  

V případě, že není známa variabilita procesu, lze celkovou variabilitu vypočíst na základě 

cílových hodnot indexu 𝑃𝑝 nebo 𝑃𝑝𝑘. Vztah pro výpočet celkové variability má následující tvar: 

 𝑇𝑉 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6𝑃𝑝
 (1.15)  

Posledním, avšak zároveň nejméně doporučovaným způsobem k určení celkové 

variability je využití tolerančního rozpětí. Důvodem nízkého využití je v případě aplikace, 

automatický předpoklad nevyhovující vysoké variability procesu (𝑃𝑝 = 1). Vztah pro výpočet 

má následující tvar: 

 𝑇𝑉 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6
 (1.16)  

8. Výpočet procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření na celkové 

variabilitě 

V závěrečné fázi je zapotřebí vyjádření opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a variability mezi vzorky v procentech z celkové 

variability. Dané hodnoty lze stanovit podle vztahu uvedených níže: 

%𝐸𝑉 =
𝐸𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 (1.17)  

%𝐴𝑉 =
𝐴𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 (1.18)  

%𝐺𝑅𝑅 =
𝐺𝑅𝑅

𝑇𝑉
∙ 100 (1.19)  
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%𝑃𝑉 =
𝑃𝑉

𝑇𝑉
∙ 100 (1.20)  

9. Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit 

V závěru analýzy je nezbytné také určit ukazatel ndc, který utváří společně 

s procentuálním vyjádřením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti celkový obraz o vhodnosti 

analyzovaného systému měření. Počet rozlišitelných kategorií je vyhodnocován na základě 

stanovené variability mezi měřenými vzorky (PV) a hodnoty opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti (GRR). Počítá se podle vztahu (1.21) a jeho výsledná hodnota se 

zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů. 

 𝑛𝑑𝑐 = 1,41 ∙
𝑃𝑉

𝐺𝑅𝑅
 (1.21)  

10. Vyhodnocení přijatelnosti systému měření 

Posledním krokem celé analýzy systému měření, je rozhodnutí o vhodnosti systému 

měření na základě dvou ukazatelů. Jedná se procentuální vyjádření podílu opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti z celkové variability (%𝐺𝑅𝑅) a počet různých kategorií, které lze 

systémem měření rozlišit (𝑛𝑑𝑐). Kritéria hodnoceni jsou uvedena v tab. 3. 

  Tab. 3 Kritéria přijatelnosti systému měření na základě analýzy GRR [3] 

(% 10) ( 5)GRR ndc    Systém měření je přijatelný 

(% 10) (% 30) ( 5)GRR GRR ndc       

Systém je podmíněné přijatelné 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) 

(% 30) ( 5)GRR ndc    
Systém měření je považován za nepřijatelný, je 

nutné ho zlepšit 
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11. Doporučení k dosaženým výsledkům analýzy 

Při dosažení nedostatečných výsledků nebo v situacích kdy je systém měření podmíněně 

přijatelný, ale pro danou aplikaci je stále nevyhovující, je potřeba identifikovat a následně 

eliminovat příčinu, jež zhoršuje hodnocení systému měření. Významné informace poskytuje 

procentuální vyjádření samotné opakovatelnosti měření. V případě vysoké hodnoty podílu 

opakovatelnosti měření je nezbytné hledat příčiny variability v [3], [5]: 

− používaném měřícím prostředku, 

− používané metodě měření, 

− nestabilních podmínkách měření. 

Další důležitou složkou variability, jež poskytuje významnou informace je procentuální 

podíl samotné reprodukovatelnosti měření. V případě vysoké hodnoty toho ukazatele, je 

nezbytné hledat příčiny variability v: 

− rozdílných přístupech jednotlivých operátorů, 

− dovednostech jednotlivých operátorů. 

Značnou pozornost bychom měli věnovat nejen numerickým výstupům, ale také i 

grafickým nástrojům, které nám mohou v mnoha případech rychleji identifikovat například 

příčiny variability.  

Grafickými výstupy, jak již bylo zmíněno se potřeba se zabývat, neboť poskytují 

doplňující informace o analyzovaném systému měření. V praxi se často pracuje pouze se 

základními grafickými nástroji, jež jsou součástí standardně využívaných softwarů. Nicméně 

je potřeba zdůraznit, že existují další grafické nástroje, které nebývají standardně součástí 

defaultního výstupu z analýzy sytému měření za použití daného softwaru. Jsou často 

separované, avšak poskytují mnoho významných informací a jejich znalost může být velmi 

přínosná. Mezi takové můžeme jako reprezentativní příklad uvést diagram GRR, viz obr. 11. 
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Obr. 11 Diagram GRR [6] 

Z diagramu GRR, viz obr. 11 můžeme vyčíst mnohé užitečné informace. V případě 

vzorku č. 10, který je označen zelenou elipsou si můžeme si všimnout, že zejména operátoři A, 

B dosahují značně odlišných hodnot nežli operátor C. Tuto situaci bychom následně řešili 

například proškolením operátorů a sjednocení techniky měření. 

Závěrem vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti dle metody průměru a 

rozpětí – A&R je potřeba zmínit, že v automobilovém průmyslu patří mezi nejvyužívanější. 

Bohužel, tato metoda neposkytuje tolik informací jako vyhodnocení opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti dle analýza rozptylu (ANOVA), která je celkově náročnější. Nicméně 

v rámci automobilového průmyslu jsou zákazníci čím dále tím více náročnější na přesnost 

výsledků, což v budoucnosti bude vést k častější aplikaci této náročnější techniky. Jisté prvky 

z analýzy rozptylu můžeme vyčíst také z diagramu GRR, viz obr. 11. Jedná se o interakce mezi 

měřenými díly a operátory. Právě možnost vyhodnocení interakce je velkou přednosti 

vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti dle analýzy rozptylu. 

2.4.3 Analýza rozptylu – ANOVA 

V současné době tato metoda vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

systému měření je častěji aplikována zejména u dodavatelů automobilového průmyslu. Na tento 

trend zareagovalo i poslední čtvrté vydání metodiky MSA, které klade zvýšený důraz právě na 

vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelností metodou analýzy rozptylu (ANOVA). 

Důvodem, proč jsou zejména dodavatelé automobilového průmyslu tlačení do této metody, 
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která je daleko více náročnější nežli předchozí používaná metoda průměru a rozpětí je velmi 

prostá, a to zisk podrobnějších informací a detailnější rozbor o analyzovaném systému měření. 

Hlavním přínosem metody analýzy rozptylu je možnost rozložení celkové variability na 

jednotlivé dílčí složky. Patří zde variabilita zařízení (EV), variabilita operátora (AV), variabilita 

mezi měřenými díly (PV) a variabilita, jež je vyvolána interakcemi mezi operátory a měřenými 

vzorky (INT). Poslední zmiňovaná složka variability, interakce je výsadou této metody a hlavní 

odlišností oproti jiným technikám vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Je 

nezbytné však podotknout, že metoda ANOVA neidentifikuje další zdroj variability – interakci. 

Ta je již přítomná v datech a nezáleží na metodě zkoumání, viz obr. 12. V metodě průměru a 

rozpětí se tento zdroj nachází uvnitř variability operátora (AV) nebo uvnitř variability mezi 

měřenými vzorky (PV) [1]. 

 

Obr. 12 Rozklad celkové variability na dílčí složky [1] 

Jednotlivé složky variability lze vyhodnotit podle následujících vztahu [6]: 

 𝐸𝑉 = 6 ∙ √𝑀𝑆𝑒 (1.22)  

 

𝐴𝑉 = 6 ∙ √
𝑀𝑆𝐴 − 𝑀𝑆𝐴𝑃

𝑛𝑟
 (1.23)  

 

𝐼𝐴𝑃 = 6 ∙ √
𝑀𝑆𝐴𝑃 − 𝑀𝑆𝑒

𝑟
 (1.24)  
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𝑃𝑉 = 6 ∙ √
𝑀𝑆𝑝 − 𝑀𝑆𝐴𝑃

𝑘𝑟
 (1.25)  

kde: 

𝑀𝑆𝑒 - kvadratický průměr opakovatelnosti 

𝑀𝑆𝐴 - kvadratický průměr reprodukovatelnosti 

𝑀𝑆𝐴𝑃 - kvadratický průměr interakcí 

𝑀𝑆𝑝 - kvadratický průměr dílů 

𝑛 - počet dílů 

𝑘 - počet operátorů 

𝑟 - počet opakovaných měření. 

V případě, že je interakce statisticky významná, její hodnota je uvedena samostatně a 

kombinovanou opakovatelnost a reprodukovatelnost můžeme vypočíst podle vztahu (1.26). 

Pakliže je interakce statisticky nevýznamná, je přiřazena k hodnotě opakovatelnosti. 

 𝐺𝑅𝑅 = √(𝐸𝑉)2 + (𝐴𝑉)2 + (𝐼𝑁𝑇)2 (1.26)  

2.5 Analýza rozptylu a její základní předpoklady 

Jak již bylo výše uvedeno k provedení analýzy systému měření lze využít mnoho technik, 

jejíž kvalita výstupů je odrazem volby dané metody. Také bylo zmíněno, že zejména dodavatelé 

automobilového průmyslu jsou pod čím dále tím větším tlakem týkající se volby náročnějších 

metod, které poskytují podrobnější informace o analyzovaném systému měření. Bavíme-li se o 

vyhodnocování studie GRR dle metody analýzy rozptylu, která je nyní často vyžadována a 

v budoucnu se stane povinným standardem zvláště v automobilovém průmyslu, je nezbytné 

uvést předpoklady, které jsou s touto metodou spojeny. Často jsou v praxi základní předpoklady 

pro úspěšnou analýzu systému měření velmi opomíjeny. Jejich nedodržení může vést ke 

zkreslení výstupu z celé analýzy. Proto bychom se měli zaměřit také na tuto přípravnou fázi při 

aplikaci metody analýzy rozptylu (ANOVA). Mezi základní předpoklady patří [12]: 
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1. normalita dat v každé skupině, 

2. nezávislost měření, 

3. homogenita rozptylu. 

2.5.1 Ověřování normality dat v každé skupině  

Obecně každé ověřování předpokladů o datech se musí skládat z části numerické neboli 

testování statistických hypotéz a následně grafické. Důvod je zcela prostý. V příkladu 

ověřování normality se nemůžeme spolehnout pouze na testování statistických hypotéz, neboť 

v případě nevyhovujícího výsledků nemůžeme například určit, jestli se jedná o odlehlou 

hodnotu, nebo data nepochází z normálního rozdělení např. jsou zešikmena. Na druhou stranu 

grafické výstupy nám neposkytují přesné informace. Z těchto důvodu je vždy nezbytné tyto dva 

způsoby kombinovat a vzájemně doplňovat. 

Ověřování normality dat v každé skupině můžeme aplikovat nejčastěji tyto testy [19]: 

− test chí kvadrát,  

− Anderson-Darlingův test, 

− Shapiro-Wilkův test. 

Z uvedených testů je velmi vhodné aplikovat Shapiro-Wilkův test, neboť patří 

k nejsilnějším testům. Umožňuje ověřování normality i malých datových souborů. Rozsah se 

obecně uvádí 3 ≤ 𝑛 ≤ 2000 [19]. 

K ověření normality datového souboru grafickým způsobem lze použít celou škálu 

grafických nástrojů. Nejčastěji lze použít následující [19]: 

− histogram, 

− Q-Q graf, 

− krabicový graf, 

− pravděpodobnostní graf. 

Kromě často využívaného histogramu, můžeme také aplikovat například kvantilově 

kvantilový graf (Q-Q graf). Tento nástroj posuzuje shodu mezi teoretickým a empirickým 

rozdělení četnosti. Teoretické rozdělení je dáno přímkou. Empirické rozdělení tvoří body, které 

představují hodnoty kvantilu. Přímka představuje distribuční funkci, resp. teoretickou 

distribuční funkci daného rozdělení s danými parametry. Body jsou kumulované hodnoty 
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kvantilu empirického rozdělení. Velkou výhodou tohoto nástroje je, že ho lze aplikovat pro 

jakékoliv rozdělení, na rozdíl od pravděpodobnostního grafu, který je fixován pouze na 

normální rozdělení. V případě, že je přímka (teoretické rozdělení) těsně obalována body 

(empirické rozdělení), a nikde neleží odlehlá hodnota, pak se jedná o datových soubor, jež 

pochází z normálního rozdělení, viz obr. 13 [19]. 

 

Obr. 13 Q-Q graf zobrazující normální rozdělení [7] 

2.5.2 Ověřování nezávislosti měření 

Při ověřování předpokladu o nezávislosti měření můžeme využít tyto techniky [7]: 

− neparametrické testy náhodnosti, 

− test významnosti autokorelačního koeficientu. 

Neparametrické testy náhodnosti neboli tests for randomness spočívají v testování 

předpokladu, že data jsou nezávislá (𝐻0), resp. data jsou závislá (𝐻1). Výsledky testů 

náhodnosti jsou složeny z dílčích testů. Pomocí těchto testů ověřujeme, zda zadaná data jsou 

vzájemně nezávislá. O přijetí nebo zamítnutí nulové hypotézy rozhodujeme na základě 

porovnání hodnoty p-value daného testu se zvolenou hladinou významnosti. Standardně se 

hladina významnosti volí 0,05. 

Grafické ověřování nezávislosti měření lze využít tyto nástroje [7]: 

− autokorelační graf, 

− výběrová autokorelační funkce ACF, 

− výběrová parciální autokorelační funkce PACF. 
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Obr. 14 Výběrová PACF [7] 

Z grafu, který je znázorněn na obr. 14, můžeme jednoznačně rozhodnout o přijetí či 

zamítnutí nulové hypotézy. K-ty sloupec představuje hodnotu výběrového autokorelačního 

koeficientu 𝑟𝑘 pro zpoždění (lag) k. Čerchované přímky znázorňují tzv. meze spolehlivosti, 

které slouží rovněž jako kritérium rozhodování. V případě, že jakýkoliv sloupec přesáhne tyto 

meze spolehlivosti, zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy, tedy data 

jsou závislá. Tento případě, můžeme vidět na obr. 14, kde první sloupec přesahuje mez 

spolehlivosti, datový soubor lze považovat za závislý. 

2.5.3 Ověřování neměnnosti rozptylu 

K ověřování předpokladu o neměnnosti rozptylu v závislosti na čase můžeme zvolit 

z několika metod testování statistických hypotéz. Mezi nejpoužívanější patří test Bartlettův a 

Leveneho. Tato dvojice testů je spojena s ověření předpokladu o normalitě datového souboru. 

Bartlettův test je výrazně citlivější na porušení tohoto předpokladu, avšak má vyšší sílu testu. 

Oproti tomu, Leveneho test je méně citlivý na porušené předpokladu, nicméně nedosahuje 

takové síly testu jako prvně zmiňovaný. Oba testy ověřují platnost následujících hypotéz [14]: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 =. . . = 𝜎𝑘
2 

𝐻1: 𝐻0
̅̅̅̅  

2.6 Možnosti zvyšování efektivnosti analýzy systému měření 

Způsoby, které vedou ke zvyšování efektivnosti analýzy systém měření, konkrétně se 

jedná o vyhodnocování opakovatelnosti a reprodukovatelnosti můžeme rozdělit do dvou oblastí 

[6]: 
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− uspořádání vzorku před vyhodnocováním, 

− aplikace nekonvenčních grafických nástrojů. 

2.6.1 Uspořádání vzorku před vyhodnocováním 

V případě, že uspořádáme vzorky před vyhodnocováním podle velikosti, tedy od 

nejmenší hodnoty po největší získáme možnost posouzení statistické vlastnost, které není 

v příručce MSA přikládána značná pozornost na rozdíl od jiných statistických vlastností. Jedná 

se o uniformitu neboli změnu opakovatelnosti v předpokládaném rozsahu systému měření. 

Uniformita nám poskytuje informaci, zda variabilita opakovaných měření nezávisí na velikosti 

naměřené hodnoty. Pro znázornění aplikace tohoto způsobu vyhodnocení, si znázorníme níže 

na uvedených příkladech, viz obr. 15 až 18 [6]: 

Regulační diagram R 

Dříve, nežli je vyhodnocená opakovatelnost systému měření je zapotřebí předně ověřit 

statistickou stabilitu systému měření. Přesný postup realizace tohoto kroku je vysvětlen, viz 

kapitola 2.4.2. Metoda průměru a rozpětí. 

 

Obr. 15 Regulační diagram R pro uspořádané vzorky [6] 

Z regulačního diagramu R, jež je zobrazen na obr. 15 můžeme konstatovat, že 

analyzovaný systém měření je z hlediska variability opakovaných měření statisticky stabilní. 

Dále je zřetelné, že analyzovaný systém měření nemá problém s uniformitou, neboť variabilita 

opakovaných měření není závislá na velikosti měřené hodnoty. Důležité je vědět, že v případě 

standardně doporučeného postupu dle příručky MSA by nebyla možnost vyhodnocení 

uniformity, protože o seřazení vzorků se příručka nezmiňuje, tedy bychom mohli pouze 

vyhodnotit statistickou stabilitu z hlediska variability opakovaných měření. 
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Obr. 16 Regulační diagram R pro uspořádané vzorky [6] 

Jelikož se nejedná o standardní Shewhartův regulační diagram pro rozpětí a 

nevyhodnocují se zde ani nenáhodná seskupení či trendy, z toho důvodu můžeme seřadit vzorky 

dle měřené veličiny. 

Regulační diagram �̅� 

Prostřednictvím regulačního diagramu �̅�, můžeme vyhodnotit, zda je systém měření 

vhodný pro posouzení variability mezi měřenými kusy. Postup konstrukce tohoto diagramu je 

popsán v práci Metodické přístupy k analýzám systému měření [6].  

 

Obr. 17 Regulační diagram �̅� pro uspořádané vzorky [6] 

 

Obr. 18 Regulační diagram �̅� pro neuspořádané vzorky [6] 
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Z výše uvedených diagramů (obr. 17 a obr. 18), můžeme vidět, že jakmile jsme uspořádali 

vzorky (obr. 17) došlo k značnému zpřehlednění celého regulačního diagramu. Z obr. 17 

můžeme vyčíst, že v případě operátora C průměrná hodnota měření vzorku s celkově třetím 

nejnižším průměrem je nižší než u zbylých dvou operátorů. Dále je pak z tohoto obrázku patrné, 

že analyzovaný systém měření je vhodný pro posouzení variability mezi měřenými vzorky, 

neboť většina vynesených průměrů nachází vně regulačních mezí [6]. Z výše uvedených 

příkladů lze na závěr konstatovat, že uspořádání vzorků před samotným vyhodnocováním je 

zcela žádoucí, neboť můžeme dosáhnout tímto úkonem zlepšení vypovídající schopností 

daných regulačních diagramů. 

2.6.2 Rozšíření grafických nástrojů  

Grafické nástroje, které jsou níže uvedeny nejsou součástí příručky MSA 4. vydání, 

nicméně jejich aplikací můžeme zvýšit efektivnost analýzy, minimálně usnadnit práci při 

identifikaci příčin určitých problémů. 

Graf vhodnosti výběrů vzorků 

Jedním z důležitých předpokladů pro úspěšnou aplikaci analýzy systému měření je 

rovnoměrné pokrytí výrobního rozpětí. Tento graf by měl být vytvořen a analyzován, vždy po 

shromáždění naměřených údajů. Rovnoměrné pokrytí výrobního rozpětí je vyžadováno při 

výpočtu celkové variability (TV) pomocí variability mezi měřenými vzorky (PV). Cílem tohoto 

grafu je tedy poskytnout informaci, zda soubor naměřených údajů pokrývá rovnoměrné celé 

výrobní rozpětí. Vzorky jsou uspořádány dle velikosti, resp. od nejmenší hodnoty po největší. 

Do grafu jsou pak vynesena všechna jednotlivá měření, která jsou proložena rovnicí přímky. 

Pakliže body leží v blízkém okolí přímky, pak je tento předpoklad splněn a jedná se o 

rovnoměrné pokrytí výrobního rozpětí. Tato situace je znázorněna na obrázku 19 [6]. 

 

Obr. 19 Graf vhodnosti výběru vzorků [6] 
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2.6.3 Krabicový graf 

Jeden z několika grafických výstupů, které poskytuje často využívaný statistický program 

Minitab pro analýzu systému měření je souhrn krabicových grafů. Nicméně značná nevýhoda 

tohoto výstupu je že uvedené krabicové grafy řeší všechna měření všech vzorků. Z toho tedy 

vyplývá, že dochází k překrytí variabilitou výrobního procesu. Kdežto krabicové grafy, které 

jsou uvedeny na obrázku 20 se týkají pouze jednotlivých vzorků. Nejsou zde tedy všechny 

vzorky dohromady, ale všechna měření daného vzorku. Z takovéhoto výstupu, již můžeme 

identifikovat odlehlou hodnotu, resp. zda nějaký operátor nenaměřil hodnotu, která by byla 

zcela odlišná od ostatních operátorů [6]. 

 

Obr. 20 Krabicový diagram [6] 

2.6.4 Histogram odchylek 

Tyto histogramy, které jsou uvedeny níže slouží jako kontrolní nástroj nad způsoby 

měření jednotlivých operátorů. Jedná se o odchylky od celkového průměru. 
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Obr. 21 Histogram odchylek pro měření operátora 1 [6] 

Z tohoto histogramu, který je znázorněn na obrázku 21 kupříkladu vyplývá, že operátor 

č. 1 dosahuje vyvážených výsledků. Má odchylky na obě strany, tedy jak do plusu tak rovněž i 

do mínusu [6]. 

 

Obr. 22 Histogram odchylek pro měření operátora 2 [6] 

Z histogramu, který je znázorněn na obrázku 22 vyplývá, že operátor 2 nedosahuje 

vyvážených výsledků jako v předchozím případě. Jeho naměřené hodnoty směřují zejména do 

plusových hodnot [6].  
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3 METODIKA – VDA 5  

 Druhým možným přístupem, vedoucí k vyhodnocování kvality systému měření je využití 

metodiky VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů. Tento přístup vznikl v rámci odvětvových 

standardů německého automobilového průmyslu. Jehož podstatou je přístup, kdy je nejistota 

měření nebo její komponenty dány do vztahu s tolerancí a použity jako kritérium při posouzení 

shody. Tato metodika je určena především ke zkoumání geometrických parametrů. Do této 

metodiky jsou integrovány prvky, resp. osvědčené postupy a techniky z metodiky MSA [4].  

3.1 Nejistoty měření dle VDA 5 

Nejistota měření je dle svazku VDA 5 stanovena jako parametr přidružený k výsledku 

měření, jež charakterizuje rozptyl hodnot, který by mohly být důvodně přisouzen k měřené 

veličině. Za parametr můžeme považovat například směrodatnou odchylku, nebo poloviční 

šířku intervalu, jež má stanovenou konfidenční úroveň. Obecně se nejistota měření skládá 

z několika komponent. Tyto komponenty lze stanovit ze statistického rozdělení řady měření 

jako výběrová směrodatná odchylka. Ostatní komponenty mohou být stanoveny na základě 

zkušenosti vyplývající ze znalostí statistického rozdělení [4].  

Nezbytné je rovněž zdůraznit, že nejistota měření neznamená vyjádření něčeho 

negativního či odhalení nedostatku. Výsledkům měření se uvedením nejistoty měření připisuje 

reálná záruka či kvalita. Proto není možné uvažovat tak, že by byla nejistota měření popisována 

stejně jako „chyba měření“. Nejistota je informací k uvedení kompletního výsledku měření, a 

není možné ji považovat za důkaz toho, že výsledek měření je nesprávný [4]. 

Vyhodnocování nejistot měření se realizuje v následujícím pořadí [4], [17]: 

− standardní nejistota 𝑢(𝑥𝑖), 

− kombinovaná standardní nejistota 𝑢(𝑦), 

− rozšířená nejistota měření. 

Standardní nejistota 𝑢(𝑥𝑖) je definována též jako nejistota vyjádřena směrodatnou 

odchylkou výsledku měření. 

Kombinovanou standardní nejistotu 𝑢(𝑦) považujme za standardní nejistotu výsledku 

měření, pakliže je tento výsledek získán z hodnot určitého počtu jiných veličin. 
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Rozšířenou nejistotu měření považujeme za parametr, jež charakterizuje interval, kolem 

výsledků měření, ve kterém je možné očekávat velký podíl rozdělení hodnot, které mohou být 

důvodně přisuzovány měřené veličině. 

3.2 Metody vyhodnocování nejistot měření dle VDA 5 

V této části práce, budou představeny stručně základní možnosti vyhodnocování nejistot 

měření dle svazku VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů.  

3.2.1 Metoda A – směrodatná odchylka 

Ze série měření 𝑛 vybraných hodnot, jež byly získány za předem stanovených podmínek, 

můžeme vypočítat směrodatnou odchylku 𝑆𝑔 podle vzorce (1.27). Směrodatná odchylka by 

měla být získána optimálně z 25 opakovaných měření (𝑛 = 25). Celý pokus se při zkoumání 

nejistoty provádí pouze jednou. 

 𝑆𝑔 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (1.27)  

V případě, že výsledek měření je určen z jediné zkoušky, pak směrodatná odchylka 

vstupuje do bilance nejistot jako standardní nejistota měření [4]. 

 𝑢(𝑥𝑖) = 𝑆𝑔 (1.28)  

3.2.2 Metoda B 

V případě, že nastane situace, kdy nemůže být určena standardní nejistota metodou A, 

nebo její určení je touto metodou nehospodárné, můžeme odpovídající standardní nejistoty 

odhadnout z předchozích informací. Za předchozí informace obecně považujeme [4]: 

− informace z dřívějších či starších měření, 

− údaje výrobce, 

− obecné znalosti o chování a vlastnostech významných materiálů a měřidel, 

− údaje z kalibračních listrů a certifikátů, 

− nejistoty, jež jsou přiřazeny referenčním datům v příručkách. 
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3.2.3 Kombinovaná standardní nejistota 

Kombinovaná standardní nejistota je na základě matematického modelu vyhodnocována 

ze všech složek nejistot určených metodou A a B. Standardně je tato nejistota označována 𝑢(𝑦). 

V situaci, kdy jsou koeficienty citlivosti rovné „jedné“, je kombinovaná standardní nejistota 

měření určena kvadratickým součtem [4]. 

 𝑢(𝑦) = √∑ 𝑢(𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

= √𝑢(𝑥1)2 + 𝑢(𝑥2)2 + 𝑢(𝑥3)2+. . . (1.29)  

3.2.4 Rozšířená nejistota měření 

Rozšířená nejistota měření standardně označována jako 𝑈𝑀𝑃 nám udává míru nejistoty 

s jakou se může pravá hodnota lišit od změřené. Tato rozšířená nejistota je pak stanovena 

násobením kombinované nejisty měření koeficientem rozšíření 𝑘. Hodnota koeficientu 

rozšíření 𝑘 závisí na typu rozdělení pravděpodobnosti a požadované hodnoty 

pravděpodobnosti. Dle doporučení, jež vychází ze svazku VDA 5 se tento koeficientu rozšíření 

𝑘 při splňujících podmínkách normálního rozdělení volí roven dvěma. Z hodnot obou 

kombinovaných nejistot měření a příslušného koeficientu k, můžeme stanovit rozšířenou 

nejistou měřícího systému (𝑈𝑀𝑆), potažmo rozšířenou nejistotu procesu měření (𝑈𝑀𝑃). Tyto 

rozšířené nejistoty představují míru nejistoty, s jakou se může pravá hodnota lišit od změřené. 

Vztahy pro výpočet jsou vedeny, viz (1.30) [4]. 

 𝑈𝑀𝑆 = 𝑘 ∙ 𝑢𝑀𝑆     resp.    𝑈𝑀𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑢𝑀𝑃 (1.30)  

 

Obr. 23 Intervaly spolehlivosti normálního rozdělení [1] 
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4 SROVNÁNÍ METODIK ANALÝZY SYSTÉMU MĚŘENÍ   

V této práci byly představeny dva přístupy, jež patří v současné době k přístupům, které 

jsou v praxi velmi často využívány. Oba přístupy nejdou proti sobě, nýbrž se v mnoha metodách 

prolínají. Můžeme nalézt jak rozdílné, tak i shodné prvky v obou přístupech. Faktem, však 

zůstává, že oba přístupy byly vytvořeny za společným účelem a to, nalezení funkčního a 

spolehlivého systému kontroly. 

Zásadním rozdílem při analýze systému měření, resp. prokazováním způsobilosti dle 

metodiky MSA či VDA 5 je v tom, že metodika MSA se zaměřuje na komplexní porozumění 

procesu měření. Primárně je zaměřena na určení velikosti chyby v procesu včetně posouzení 

vhodnosti systému měření pro kontrolu a řízení produktu a procesu. Zatímco rámec metodiky 

VDA 5 spočívá v přístupu, kdy je nejistota měření uvedena do souvislosti s toleranci a použita 

jako kritérium při prokazování shody se specifikovanými požadavky. 

Shodné prvky obou metodik [1]: 

− zdroje variability jsou popsány směrodatnými odchylkami, 

− oddělení řešení systematických a náhodných vlivů, 

− společná metoda srovnáváním, 

− statistický přístup. 

   Tab. 4 Srovnání odlišností obou metodik 

MSA versus VDA 5 

odlišnosti 

MSA VDA 5 

Zdroje variability v systému měření: 

− opakovatelnost, 

− reprodukovatelnost, 

− interakce. 

− Zdroje variability v systému měření jsou 

popsány zdroji nejistot. 

− Identifikace směrodatných odchylek 

zdrojů variability jako zdrojů nejistoty. 

Postup výpočtu směrodatných odchylek 

zdrojů variability je jasně definován. 

Zásadní význam operátora při: 

− identifikace zdroje nejistoty, 

− popisu zdroje nejistoty. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST – OBECNÉ USTANOVENÍ 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na porozumění činnostem, které mohou mít 

v případě jejich znalostí do značné míry pozitivní vliv na celý výsledek studie analýzy systému 

měření. O tom, jaký význam bychom měli této analýze přikládat, bylo výše zmíněno dostatečné 

množství informaci. Každopádně je potřeba vědět, že nelze pouze zadat data do softwarů a 

spoléhat na výsledné výstupy, mnohdy jsou pro rozhodování využity pouze numerické 

výsledky, což je krajně nedostatečné. Kromě grafických výstupů je vhodné také vědět, jaké 

předpoklady jsou pro úspěšnou aplikaci dané metody nezbytné, a jak je efektivně využít. 

Vyhodnocení systému měření dle metody analýzy rozptylu, která bude mimo jiné 

v budoucnosti z důvodů digitalizace a přibývajících vysoce způsobilých procesů hojně 

využívána při prokazování způsobilosti měřících systémů, je rovněž spojeno s předpoklady o 

normalitě dat, nezávislosti měření a homogenitě rozptylu. Respektování těchto předpokladů 

může mít ve výsledku značný pozitivní vliv na spolehlivost výsledných ukazatelů provedené 

studie. Bohužel v praxi se často stává, že jsou data zadávána do příslušného softwarů bez 

jakéhokoliv ověření těchto předpokladů. Cílem bude zhodnocení, do jaké míry může nesplnění 

těchto předpokladů mít za následek zhoršení vypovídající schopnosti výstupů z analýzy 

systému měření. 

5.1 Základní informace o parametrech vybraných studiích  

Pro účely této práce bylo vybráno osm reálných studií, které se zabývají vyhodnocením 

přijatelnosti systému měření. Tyto studie pochází z různých strojírenských organizací 

zabývajících se převážně výrobou produktů pro automobilový průmysl. V následujících 

kapitolách bude nejprve provedeno vyhodnocení studií dvěma základními metodami. Metodou 

A&R neboli metodou průměrů a rozpětí a dále pak metodou analýzy rozptylu ANOVA. U 

každé z vybraných studií jsou uvedeny základní informace o měřených parametrech, což 

usnadní představu o daném systému měření. Následně budou vyhodnoceny základní 

předpoklady, dle numerických i grafických nástrojů. Z důvodu přehlednosti této práce bude 

představena vybraná reprezentativní studie, která má znázornit jakým způsobem byly 

vyhodnocený ostatní studie. Výběrová reprezentativní studie bude zaměřena na kompletní 

provedení analýzy systému měření, včetně ověření předpokladů, které jsou spojeny především 

s metodou analýzy rozptylu. Závěrečná část práce je věnována simulaci dat, kde bude 

znázorněno, jaký dopad bude mít dodržení, resp. nedodržení předpokladů na výsledné výstupy 
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analýzy GRR. Dalším důležitým faktem je, že pro tuto práci byly vybrány pouze měřitelné 

znaky kvality. Základní informace o parametrech systémů měření pro jednotlivé studie, 

můžeme vidět v tabulce číslo 5. 

   Tab. 5 Základní informace o studiích 

Studie Měřitelný znak kvality Použité měřidlo 

Studie č. 1 Pozice roviny 3D měřící zařízení 

Studie č. 2 Délka zápichu Hloubkoměr 

Studie č. 3 Mastnota povrchu Profilometr 

Studie č. 4 Odchylka od průměru Číselníkový úchylkoměr 

Studie č. 5 Délka výrobku Mikrometr 

Studie č. 6 Odchylka od průměru Číselníkový úchylkoměr 

Studie č. 7 Šířka vlny 3D měřící zařízení 

Studie č. 8 Délka výrobku 3D měřící zařízení 

5.2 Úvodní analýza 

Pro každou z osmi vybraných studií, bylo provedeno vyhodnocení systému měření podle 

metody průměrů a rozpětí – A&R. Dále byly tytéž studie rovněž vyhodnoceny prostřednictvím 

analýzy rozptylu – ANOVA. Pro zachování přehlednosti budou v této části práce uvedeny vždy 

pouze numerické výsledky. Grafické výstupy nelze uvést u všech studií, neboť by se stala práce 

nepřehlednou. Každopádně budou uvedeny grafické nástroje, u kterých byla zachycena 

jakákoliv situace, jež by mohla mít významný vliv na výstupy z MSA. K vyhodnocení 

způsobilosti systému měření pro obě metody byl využit software Minitab 17. 

5.2.1 Studie číslo 1 

Vyhodnocení studie číslo 1, dle metod A&R a ANOVA, viz tab. 6: 

   Tab. 6 Vyhodnocení studie č. 1 

Vyhodnocení studie č. 1 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  12,62 12,70 

      Repeatability   12,62 12,70 

      Reproducibility   0,00 0,00 

Part-To-Part   99,20 99,19 

Total variation 100,00 100,00 

Number of distinct categories 11 11 

Z dosažených výsledků první studie, viz tab. 6 vyplývá, že používaný systém měření, 

můžeme považovat za podmíněně přijatelný. Nicméně, tento systém měření se zjevně potýká 
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s vyšší hodnotou opakovatelnosti. Příčinou této odchylky často bývá vhodnost používaného 

měřícího prostředku, potažmo nevyhovující metoda měření. 

5.2.2 Studie číslo 2 

Vyhodnocení studie číslo 2, dle metod A&R a ANOVA, viz tab. 7: 

   Tab. 7 Vyhodnocení studie č. 2 

Vyhodnocení studie č. 2 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  18,04 25,84 

      Repeatability   18,04 22,85 

      Reproducibility   0,00 12,08 

Part-To-Part   98,36 96,60 

Total variation 100,00 100,00 

Number of distinct categories 7 5 

Výsledky studie č. 2 můžeme vidět v tabulce číslo 7. Z nich vyplývá, že ačkoliv systém 

měření dosahuje u obou metod rozdílných výsledků, lze jej stále považovat za podmíněně 

přijatelný. Každopádně je nezbytné si povšimnout několika faktů. Důležité je zaměřit se vždy 

na dva ukazatele, a to %GRR neboli procentuální vyjádření opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti z celkové variability, a dále pak počet různých kategorií neboli ukazatele 

ndc. Můžeme si všimnout, že výsledky studie provedené metodou ANOVA jsou výrazně horší 

oproti metodě A&R. Tyto hodnoty jsou velmi blízko limitní hranici podmíněně přijatelného 

systému měření. S tímto stavem bychom však neměli být spokojení, a měli bychom vyvinout 

snahu o jeho zlepšení. Zaměřit bychom se měli především na interakce mezi měřenými díly a 

jednotlivými operátory. V tomto případě bylo zhoršení hodnot výsledných ukazatelů dle 

ANOVY oproti metodě A&R způsobeno právě zmiňovanou interakci. 

5.2.3 Studie číslo 3 

Velmi zajímavá studie, která bude v této práci níže analyzována a jejíž použití má význam 

a spojitosti s kapitolou, která bude simulovat nevyhovující uniformitu, jsou data z měření 

nečistoty povrchu. Prozatím si uvedeme vyhodnocení na základě numerických výstupů, jež jsou 

uvedeny v tabulce 8.  
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   Tab. 8 Vyhodnocení studie č. 3 

Vyhodnocení studie č. 3 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  1,32 1,63 

      Repeatability   1,14 1,55 

      Reproducibility   0,66 0,52 

Part-To-Part   99,99 99,99 

Total variation 100,00 100,00 

Number of distinct categories 106 86 

Z dosažených výsledků studie 3 lze usoudit, že tento systém měření lze považovat za 

téměř dokonalý. Výsledky této studie jsou názorným příkladem toho, že rozhodnutí o 

způsobilosti systému měření podložené pouze numerickými výsledky, často se vyskytující 

v praxi, je krajně nedostatečné. Konkrétní rozbor této studie, resp. nedostatek tohoto systému 

měření, je vysvětlen v kapitole 5.5.3 Ověření konstantního rozptylu dat. 

5.2.4 Studie číslo 4 

Vyhodnocení studie číslo 4, dle metod A&R a ANOVA se nachází v tabulce 9. 

Tab. 9 Vyhodnocení studie č. 4 

Vyhodnocení studie č. 4 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  23,48 22,31 

      Repeatability   17,96 16,64 

      Reproducibility   15,12 14,86 

Part-To-Part   97,21 97,48 

Total variation 100 100 

Number of distinct categories 5 6 

Na základě numerických výsledků vyobrazených v tabulce 9, lze považovat systém 

měření za podmíněně přijatelný. Tento systém měření se rovněž potýká s vyššími hodnotami 

jak opakovatelnosti, tak rovněž i reprodukovatelnosti. Cílem by mělo být kompletní zlepšení 

systému měření. 
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5.2.5 Studie číslo. 5 

Vyhodnocení studie číslo 5, dle metod A&R a ANOVA se nachází v tabulce 10. 

   Tab. 10 Vyhodnocení studie č. 5 

Vyhodnocení studie č. 5 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  73,44 51,49 

      Repeatability   64,59 40,59 

      Reproducibility   34,94 10,90 

Part-To-Part   67,88 48,51 

Total variation 100,00 100,00 

Number of distinct categories 1 1 

Z dosažených výsledků z tabulky 10 vyplývá, že systém měření je naprosto nevyhovující. 

Systém měření se potýká z velké části s problémem opakovatelnosti. Cílem by mělo být jeho 

výrazné zlepšení. Příčiny nevyhovující opakovatelnosti můžeme nejčastěji nalézt 

v nevyhovujícím měřícím prostředku, potažmo v aplikované metodě měření.  

5.2.6 Studie číslo 6 

Vyhodnocení studie číslo 6 dle metod A&R a ANOVA se nachází v tabulce 11. 

   Tab. 11 Vyhodnocení studie č. 6 

Vyhodnocení studie č. 6 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  22,41 21,83 

      Repeatability   19,97 20,16 

      Reproducibility   10,17 8,37 

Part-To-Part   97,46 97,59 

Total variation 100,00 100,00 

Number of distinct categories 6 6 

Systém měření zastoupen ve studii číslo 6 lze dle numerických výsledků uvedených 

v tabulce číslo 11 považovat za podmíněně přijatelný. U tohoto systému měření bychom se měli 

opět zaměřit především na složku opakovatelnosti. Příčiny zvýšené variability mohou být 

obdobné jako u předchozí studie číslo 5. 
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5.2.7 Studie číslo 7 

Vyhodnocení studie číslo 7 dle metod A&R a ANOVA je uvedeno v tabulce 12. 

Tab. 12 Vyhodnocení studie č. 7 

Vyhodnocení studie č. 7 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  35,07 48,14 

      Repeatability   32,73 46,97 

      Reproducibility   12,58 10,54 

Part-To-Part   93,65 87,65 

Total variation 100,00 100,00 

Number of distinct categories 3 2 

Z dosažených výsledků studie č. 7 uvedených v tabulce 12, můžeme usoudit, že 

používaný systém měření dosahuje parametrů neodpovídajících nepřijatelnému systému 

měření. Největší problém se nachází ve složce opakovatelnosti, na kterou by měly být zaměřeny 

aktivity směřující k zlepšení tohoto systému měření.  

5.2.8 Studie číslo 8 

Vyhodnocení studie číslo 8 dle metod A&R a ANOVA je uvedeno v tabulce 13. 

   Tab. 13 Vyhodnocení studie č. 8 

Vyhodnocení studie č. 8 

Source A&R - %Study Var (%SV) ANOVA - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  60,06 66,43 

      Repeatability   59,76 65,66 

      Reproducibility   6,05 10,07 

Part-To-Part   79,95 74,75 

Total variation 100,00 100,00 

Number of distinct categories 1 1 

Z poslední studie číslo 8, jejíž výsledky jsou uvedeny v tabulce 13 vyplývá, že systém 

měření je zcela nepřijatelný. U tohoto systému měření bychom se měli zaměřit na zvýšenou 

hodnotu opakovatelnosti. 
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5.2.9 Shrnutí úvodní analýzy  

V této části budou pro zachování přehlednosti shrnuty všechny dosavadní výsledky celé 

kapitoly 5.2 Úvodní analýza. Cílem této kapitoly bylo vyhodnotit všechny shromážděné studie, 

resp. systémy měření prostřednictvím metody průměrů a rozpětí – A&R a metody poskytující 

komplexnější rozsah informací o analyzovaném systému měření – ANOVA. U obou metod 

nebyly ověřovány předpoklady, pouze byla naměřená data vyhodnocena prostřednictvím 

software Minitab 17. Dosažené výsledky všech osmi studií můžeme vidět v tabulce číslo. 14. 

   Tab. 14 Přehled vyhodnocení jednotlivých studií 

STUDIE 
%GRR ndc %PV 

Dosažený stav 
A&R ANOVA A&R ANOVA A&R ANOVA 

Studie č. 3 1,32 1,63 106 86 99,98 99,99 Vyhovující 

Studie č. 1 12,62 12,70 11 11 99,20 99,19 Podmíněně přijatelný 

Studie č. 2 18,04 25,84 7 5 98,36 96,60 Podmíněně přijatelný 

Studie č. 6 22,41 21,83 6 6 97,46 97,59 Podmíněně přijatelný 

Studie č. 4 23,48 22,31 5 6 97,21 97,48 Podmíněně přijatelný 

Studie č. 7 35,07 48,14 3 2 93,65 87,65 Nevyhovující 

Studie č. 8 60,06 66,43 1 1 79,95 74,75 Nevyhovující 

Studie č. 5 73,44 71,75 1 1 67,88 69,65 Nevyhovující 

Úvodní vyhodnocení způsobilosti systému měření pro vybrané studie, můžeme vidět 

v tabulce 14. Obě metody byly vyhodnoceny bez předchozího ověření základních předpokladů, 

které se pojí zejména s analýzou rozptylu – ANOVA.  Jak si je možné všimnout z tabulky 14, 

v rámci obsahu kompozice této práce byly vybrány studie přijatelných systémů měření, dále 

studie, potažmo systémy měření, které lze hodnotit jako podmínečně přijatelné a také studie, 

jež vyhodnotily systém měření jako nepřijatelný. Důvodem je snaha pracovat s celou škálou 

systému měření, pro které by nesplnění některých předpokladů, mohlo mít dopad na výsledné 

hodnoty celé studie. Tyto hypotézy budou zkoumány v následujících kapitolách. 

V následujícím textu jsou uvedeny další tabulky, které byly vytvořeny za účelem poskytnutí 

dalších informací, které vyplývají z vyhodnocení všech studii.  
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Tab. 15 Shrnující tabulka 1 

Označení 
studie 

Ukazatelé systému měření 

%GRR %EV 

A&R ANOVA %GRR porovnání A&R ANOVA %EV porovnání 

Studie č. 1 12,62 % 12,70 % 0,63 % 12,62 % 12,70 % 0,63 % 

Studie č. 2 18,04 % 25,84 % 43,24 % 18,04 % 22,85 % 26,66 % 

Studie č. 3 1,32 % 1,63 % 23,48 % 1,14 % 1,55 % 35,96 % 

Studie č. 4 23,48 % 22,31 % -4,98 % 17,96 % 16,64 % -7,35 % 

Studie č. 5 73,44 % 71,75 % -2,30 % 64,59 % 63,71 % -1,36 % 

Studie č. 6 22,41 % 21,83 % -2,59 % 19,97 % 20,16 % 0,95 % 

Studie č. 7 35,07 % 48,14 % 37,27 % 32,73 % 46,97 % 43,51 % 

Studie č. 8 60,06 % 66,43 % 10,61 % 59,76 % 65,66 % 9,87 % 

Tab. 16 Shrnující tabulka 2 

Označení 
studie 

Ukazatelé systému měření 

%AV ndc 

A&R ANOVA %AV porovnání A&R ANOVA ndc porovnání 

Studie č. 1  0,00 % 0,00 % 0,00 % 11 11 0,00 % 

Studie č. 2 0,00 % 12,08 % 12,08 % (z TV) 7 5 -28,57 % 

Studie č. 3 0,66 % 0,52 % -21,21 % 106 86 -18,87 % 

Studie č. 4 15,12 % 14,86 % -1,72 % 5 6 20,00 % 

Studie č. 5 34,94 % 33,01 % -5,52 % 1 1 0,00 % 

Studie č. 6 10,17 % 8,37 % -17,70 % 6 6 0,00 % 

Studie č. 7 12,58 % 10,54 % -16,22 % 3 2 -33,33 % 

Studie č. 8 6,05 % 10,07 % 66,45 % 1 1 0,00 % 

 

Obr. 24 Srovnání použitých metod dle ukazatele %GRR 

Studie č. 1 Studie č. 2 Studie č. 3 Studie č. 4 Studie č. 5 Studie č. 6 Studie č. 7 Studie č. 8

A&R 12,62% 18,04% 1,32% 23,48% 73,44% 22,41% 35,07% 60,06%

ANOVA 12,70% 25,84% 1,63% 22,31% 71,75% 21,83% 48,14% 66,43%
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V tabulce číslo 15 a 16 jsou uvedeny dosažené výsledky úvodního ověření všech studií 

prostřednictvím metody průměru a rozpětí – A&R a metody ANOVA. U těchto tabulek byly 

vytvořeny porovnávací sloupce, které znázorňují, jakých hodnot výsledných ukazatelů bylo u 

obou metod dosaženo. Červeně označená pole symbolizují procentuální nárůst hodnot, tedy 

zhoršení výsledků analýzy GRR dosažené metodou ANOVA oproti metodě A&R. Zeleně 

označená pole signalizují snížení hodnot výsledných ukazatelů. Na obrázku 24 je sestrojen 

porovnávací graf obou metod, z hlediska hodnot nejvýznamnějšího ukazatele %GRR. Z tohoto 

grafu je zřejmé, že metoda analýzy rozptylu ANOVA dosahuje vyšších hodnot, nežli metoda 

průměru a rozpětí. Důvodem je fakt, že analýza rozptylu je statistickou metodou, která 

poskytuje detailnější rozbor naměřených dat a zareagovala na odchylky ve vybraných studiích 

citlivěji, nežli metoda průměru a rozpětí, jež statistickou metodou není. 

5.3 Reprezentativní vyhodnocení vybrané studie – postup 

V této části práce je představena vybraná studie, jejíž vyhodnocení probíhalo v těchto 

krocích: 

1. Úvodní vyhodnocení systému měření dle metod A&R a ANOVA 

2. Ověření základních předpokladů spojených především s analýzou rozptylu, jež 

zahrnuje tyto činnosti: 

➢ ověření normality dat, 

➢ ověření nezávislosti datového souboru, 

➢ ověření konstantnosti rozptylu, resp. uniformity. 

3. Slovní vyhodnocení dosažených výsledků. 

Účelem této části práce je poskytnutí náhledu, jakým způsobem bylo postupováno při 

vyhodnocování u všech vybraných studií v této práci. Rovněž by bylo kontraproduktivní uvádět 

všechny grafické a numerické výsledky daných studií. Každopádně vybrané výstupy, které 

bude potřeba uvést k zachování souvislostí, jsou uvedeny v elektronické příloze této práce. 

5.4 Reprezentativní vyhodnocení vybrané studie – realizace 

Pro účel reprezentativního vyhodnocení byla zvolena studie číslo 1. Základní informace 

o této studii jsou uvedeny v tabulce číslo 17.  
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Tab. 17 Základní parametry studie č. 1 

Základní informace o studii 

Název studie Studie č. 1 

Měřený znak kvality Pozice roviny 

Použité měřidlo 3D souřadnicový měřicí přístroj 

Jmenovitý rozměr 0,000 

Tolerance ±1,250 

V dalším kroku byla naměřená data vyhodnocena dle postupu uvedeného v metodice 

MSA, která je podrobně popsána v teoretické části. Vstupem pro vyhodnocení studie je 

sestavený datový soubor, který můžeme vidět v tabulce číslo 18. 

   Tab. 18 Datový soubor studie č. 1 

O
p

e
rá

to
r 

P
o

řa
d

í 

m
ěř

en
í 

Číslo měřeného vzorku     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

O
p

er
á

to
r 

A
 

1 -0,399 -0,435 0,312 -1,111 -0,734 -0,555 -0,02 -0,821 0,481 -0,811     

2 -0,47 -0,587 0,117 -0,98 -0,53 -0,53 -0,023 -0,767 0,517 -0,872     

3 -0,295 -0,339 0,204 -1,203 -0,562 -0,54 -0,043 -0,767 0,5 -0,752     

ij -0,3880 -0,4537 0,2110 -1,0980 -0,6087 -0,5417 -0,0287 -0,7850 0,4993 -0,8117 x̅A -0,4005 

Rij 0,1750 0,2480 0,1950 0,2230 0,2040 0,0250 0,0230 0,0540 0,0360 0,1200 R̅A 0,1303 

O
p

er
á

to
r 

B
 

1 -0,508 -0,34 0,093 -1,056 -0,575 -0,52 -0,083 -0,755 0,515 -0,83     

2 -0,462 -0,415 0,249 -1,061 -0,515 -0,563 -0,048 -0,752 0,47 -0,689     

3 -0,351 -0,487 0,11 -0,958 -0,618 -0,575 -0,037 -0,759 0,509 -0,825     

ij -0,4403 -0,4140 0,1507 -1,0250 -0,5693 -0,5527 -0,0560 -0,7553 0,4980 -0,7813 x̅B -0,3945 

Rij 0,1570 0,1470 0,1560 0,1030 0,1030 0,0550 0,0460 0,0070 0,0450 0,1410 R̅B 0,0960 

O
p

er
á

to
r 

C
 

1 -0,423 -0,327 0,201 -1,092 -0,662 -0,53 -0,043 -0,676 0,455 -0,775     

2 -0,502 -0,439 0,284 -1,04 -0,664 -0,52 0,053 -0,745 0,503 -0,687     

3 -0,409 -0,427 0,214 -1,109 -0,554 -0,639 -0,003 -0,736 0,511 -0,795     

ij -0,4447 -0,3977 0,2330 -1,0803 -0,6267 -0,5630 0,0023 -0,7190 0,4897 -0,7523 x̅C -0,3859 

Rij 0,0930 0,1120 0,0830 0,0690 0,1100 0,1190 0,0960 0,0690 0,0560 0,1080 R̅C 0,0915 

 
j -0,4243 -0,4218 0,1982 -1,0678 -0,6016 -0,5524 -0,0274 -0,7531 0,4957 -0,7818   

Z takto připraveného datového souboru bylo za využití softwaru Minitab, provedeno 

vyhodnocení přijatelnosti systému měření dle metod A&R a ANOVA. Numerické i grafické 

výsledky jsou uvedeny níže. 
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Numerické vyhodnocení studie číslo 1 metodou A&R: 

 

Obr. 25 Numerické vyhodnocení studie č. 1 dle A&R 

Grafické vyhodnocení studie číslo 1 metodu A&R: 

 

Obr. 26 Grafické vyhodnocení studie č. 1 dle A&R 

Numerické výsledky zobrazené na obr. 25, vypovídají o skutečnosti, že analyzovaný 

systém měření je pro daný typ měření podmíněně přijatelný. Systém měření má zjevně největší 

nedostatky ve složce opakovatelnosti, která by měla být cílem zlepšení. Mělo by se tedy jednat 

o zvážení vhodnosti používaného měřícího prostředku, nicméně jelikož tato studie byla 

realizována na 3D měřícím zařízení, měli bychom spíše hledat příčiny zvýšené variability 

v používané metodě měření. Grafické výstupy (obr. 26) nevykazují žádné odchylky, na které 

bychom se měli zaměřit. 
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Numerické vyhodnocení studie 1 metodou ANOVA: 

     

 

Obr. 27 Numerické vyhodnocení studie č. 1 dle ANOVA 

Grafické vyhodnocení studie číslo 1 metodou ANOVA: 

 

Obr. 28 Grafické vyhodnocení studie č. 1 dle ANOVA 

Při vyhodnocení studie číslo 1 podle metody ANOVA viz obr. 27, 28, jsme dospěli 

k obdobným závěrům, jako v případě využití metody A&R. Numerické výsledky dosahují 

jistých rozdílů. Často poskytuje analýza rozptylu zhoršené výsledky způsobené vlivem 

interakcí, jež metoda průměru a rozpěti nedetekuje. V tomto případě došlo právě k zhoršení u 

jednoho ukazatele, resp. procentuálního podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, 

vztahujícího se k celkové variabilitě systému měření.  
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5.5 Ověřování předpokladů  

Na dodavatele automobilového průmyslu je v této době vyvíjen značný tlak, aby 

prokazovali vhodnost systému měření podle metody analýzy rozptylu – ANOVA. Tento trend 

je zcela logický, neboť organizace si uvědomují obrovský potenciál a pokrok v oblastech 

automatizace. S tímto trendem přichází rovněž i procesy, které nazýváme tzv. vysoce způsobilé. 

Z toho tedy vyplývá, že prokazování přijatelnosti systému měření, dle metody průměru a 

rozpětí se stane postupem času nedostačující, a organizace budou přistupovat stále častěji 

k metodě ANOVA, která poskytuje podrobnější informace o analyzovaném systému měření. 

Předtím než zadáme automaticky data do softwaru a provedeme vyhodnocení analýzy GRR je 

potřeba si uvědomit, že je toto vyhodnocení spojeno s jistými předpoklady. Tyto předpoklady 

pak mohou ovlivnit výsledky studie, a proto bychom se měli zabývat také jejich prvotním 

ověřením. 

5.5.1 Ověření normality dat 

Prvním předpokladem, který by měl být ověřen je, zda naměřená data pochází 

z normálního rozdělení. V tomto případě, však neověřujeme normalitu původních hodnot, které 

jsme získali prostřednictvím náměrů jednotlivých operátorů, ale je nezbytné tento datový 

soubor trochu upravit. Vhodný způsob ověření tohoto předpokladů, lze docílit v případě, že 

zjistíme odchylky od průměrů měření vzorků jednotlivými operátory. Tyto údaje byly zadány 

do příslušného softwaru. V našem případě byly využity dva statistické programy, a to Minitab 

17 a Statgraphics Centurion XVI.I. Pro numerické vyhodnocení normality dat byly zvoleny 

níže uvedené testy. Výsledky provedených testů můžeme vidět v tabulce 19. 

   Tab. 19 Vyhodnocení normality dat studie 1 

VYHODNOCENÍ NUMERICKÝCH TESTŮ 

Test Software P-value Byl předpoklad splněn? 

Shapiro-Wilk Statgraphics 0,242 ANO 

AD test Minitab 0,04 NE 

Ryan-Joiner Minitab > 0,100 ANO 

Kolmogorov S. Minitab 0,088 ANO 

Výsledné hodnoty numerických testů, které můžeme vidět v tabulce 19, vykazují, že 

soubor dat pochází z normálního rozdělení, neboť až na jeden test vyšla hodnota p-value vždy 

větší než mezní hodnota 0,05. Jako doplněk pro numerické vyhodnocení normality dat byly 

sestrojeny rovněž vybrané grafické nástroje. Byla využita řada standardních grafických 

nástrojů, mezi které patří histogram, normální pravděpodobnostní graf aj. 
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Obr. 29 Normálně pravděpodobnostní graf 

 

Obr. 30 Histogram včetně popisné statistiky 

Z grafických nástrojů, respektive z normálně pravděpodobnostního grafu zobrazeném na 

obrázku 29, a z histogramu zobrazeném na obrázku 30 vyplývá, že data pochází z normálního 

rozdělení. Jestliže se nejprve podíváme na obrázek 29, tak si můžeme všimnout, že většina 

empirických hodnot blízce kopíruje teoretickou přímku, avšak nachází se zde několik hodnot, 

které se od této přímky mírně vychylují, čímž došlo ke zhoršení hodnoty p-value u testu 

Anderson-Darling pod mezní hodnotu 0,05. Pro potvrzení naší hypotézy, že data pochází 

z normálního rozdělení se dále podívejme na obrázek 30, kde je sestrojen histogram. Z něhož 

můžeme usoudit, že tvar histogramu se blízce podobá tvaru Gaussovy křivky, který je 

charakteristickým znakem, jež nám signalizuje, že parametry datového souboru by měly 

odpovídat normálnímu rozdělení. Jestliže shrneme ověření tohoto předpokladu, tak pouze 

jediný numerický test vykazoval, že data nepochází z normálního rozdělení. V každém případě 

je potřeba vždy nahlížet na proces ověřování jakéhokoliv předpokladu jako na celek a brát 
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-0,012122 0,012122

-0,012590 0,010908
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Mean 0,000000
StDev 0,057875
Variance 0,003349
Skewness -0,191142
Kurtosis 0,290207
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95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median
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Summary Report for C1
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v potaz numerické i grafické výsledky. Celkově lze tedy konstatovat, že nulová hypotéza o 

normalitě datového souboru pro studii číslo jedna byla potvrzena. 

Druhým způsobem ověření normality dat, který zachází o něco více do hloubky je ověření 

normality dat nikoliv celkově přes všechny operátory, ale dle odchylek od průměrů vzorků pro 

jednotlivé operátory. Normalita se tedy ověřuje nezávisle pro měření každého operátora. 

Výsledné hodnocení normality dat pro prvního operátora, lze vidět v tabulce 20 a obrázku 31 a 

32. 

   Tab. 20 Vyhodnocení normality dat pro operátora č. 1 

Operátor č. 1 

Název numerického testu Anderson-Darling Test 

Hodnota P-value 0,095 

Byl předpoklad splněn? ANO 

 

Obr. 31 Normálně pravděpodobnostní graf pro operátora č. 1 
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Obr. 32 Histogram pro operátora č. 1 

Z dosažených výsledků, viz obr. 31 a 32 můžeme usoudit, že operátor číslo 1 dosahoval 

náměrů, které odpovídající parametrům normálnímu rozdělení. 

   Tab. 21 Vyhodnocení normality dat pro operátora č. 2 

Operátor č. 2 

Název numerického testu Anderson-Darling Test 

Hodnota P-value 0,091 

Byl předpoklad splněn?  ANO 

 

Obr. 33 Normálně pravděpodobnostní graf sestrojený pro operátora č. 2 
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Obr. 34 Histogram sestrojený pro operátora č. 2 

Výsledky operátora číslo 2, které můžeme vidět na obrázcích 33 a 34 nejsou tak 

konzistentní jako v případě prvního operátora, každopádně stále dle numerických i grafických 

nástrojů lze usoudit, že hodnoty získané operátorem číslo 2 pochází z normálního rozdělení. 

   Tab. 22 Vyhodnocení normality dat pro operátora č. 3 

Operátor č. 3 

Název numerického testu Anderson-Darling Test 

Hodnota P-value 0,025 

Byl předpoklad splněn?  NE 

 

Obr. 35 Normálně pravděpodobnostní graf sestrojený pro operátora č. 3 
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Obr. 36 Histogram sestrojený pro operátora č. 3 

Výsledky posledního operátora, které můžeme vidět na obrázcích 35 a 36 jsou ze všech 

tří operátorů nejhorší, resp. se nejvíce vzdalují parametrům normálního rozdělení. Jak je vidět 

z pravděpodobnostního grafu sestrojeném na obrázku 34, tak naměřené hodnoty nekopírují 

teoretickou přímku a značně se od ní vychylují. Na obrázku 36 na kterém je sestrojen histogram 

je patrné, že rozložení histogramu neodpovídá tzv. zvonovitému tvaru, jež charakterizuje 

přítomnost parametrů normálního rozdělení, které můžeme vidět například u histogramu, jenž 

byl vytvořen pro operátora č. 1, viz obr. 32. Posledním signálem o zamítnutí nulové hypotézy, 

že data pochází z normálního rozdělení, můžeme vyčíst z hodnoty p-value (viz tab. 22), kde se 

tato hodnota nachází pod mezní hodnotou 0,05. Tento operátor tedy nedosahuje naměřených 

hodnot, které lze považovat za normálně rozdělená, a proto zamítáme nulovou hypotézu, ve 

prospěch alternativní, data tedy nepochází z normálního rozdělení. V tabulce číslo 23, můžeme 

vidět shrnutí dosažených výsledků všech tří operátorů. 

   Tab. 23 Shrnutí dosažených výsledků dle jednotlivých operátorů 

Operátor P-value Vyhodnocení předpokladu 

Operátor č. 1 0,095 Data pochází z normálního rozdělení 

Operátor č. 2 0,091 Data pochází z normálního rozdělení 

Operátor č. 3 0,025 Data nepochází z normálního rozdělení 

5.5.2 Ověření nezávislosti dat 

Druhým předpokladem, který je potřeba ověřit se týká vzájemné nezávislosti měření. 

K vyhodnocení tohoto předpokladu byl datový soubor, viz tab. 24 ponechán v základním 

seřazení, resp. ve stavu, který se standardně zadává do software pro vyhodnocení analýzy GRR. 
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   Tab. 24 Datový soubor pro ověření vzájemné nezávislosti dat 

Číslo 
vzorku 

Operátor 
Naměřené 
hodnoty 

Číslo 
vzorku 

Operátor 
Naměřené 
hodnoty 

Číslo 
vzorku 

Operátor 
Naměřené 
hodnoty 

1 1 -0,399 4 2 -1,056 7 3 -0,043 

1 1 -0,470 4 2 -1,061 7 3 0,053 

1 1 -0,295 4 2 -0,958 7 3 -0,003 

1 2 -0,508 4 3 -1,092 8 1 -0,821 

1 2 -0,462 4 3 -1,040 8 1 -0,767 

1 2 -0,351 4 3 -1,109 8 1 -0,767 

1 3 -0,423 5 1 -0,734 8 2 -0,755 

1 3 -0,502 5 1 -0,530 8 2 -0,752 

1 3 -0,409 5 1 -0,562 8 2 -0,759 

2 1 -0,435 5 2 -0,575 8 3 -0,676 

2 1 -0,587 5 2 -0,515 8 3 -0,745 

2 1 -0,339 5 2 -0,618 8 3 -0,736 

2 2 -0,340 5 3 -0,662 9 1 0,481 

2 2 -0,415 5 3 -0,664 9 1 0,517 

2 2 -0,487 5 3 -0,554 9 1 0,500 

2 3 -0,327 6 1 -0,555 9 2 0,515 

2 3 -0,439 6 1 -0,530 9 2 0,470 

2 3 -0,427 6 1 -0,540 9 2 0,509 

3 1 0,312 6 2 -0,520 9 3 0,455 

3 1 0,117 6 2 -0,563 9 3 0,503 

3 1 0,204 6 2 -0,575 9 3 0,511 

3 2 0,093 6 3 -0,530 10 1 -0,811 

3 2 0,249 6 3 -0,520 10 1 -0,872 

3 2 0,110 6 3 -0,639 10 1 -0,752 

3 3 0,201 7 1 -0,020 10 2 -0,830 

3 3 0,284 7 1 -0,023 10 2 -0,689 

3 3 0,214 7 1 -0,043 10 2 -0,825 

4 1 -1,111 7 2 -0,083 10 3 -0,775 

4 1 -0,980 7 2 -0,048 10 3 -0,687 

4 1 -1,203 7 2 -0,037 10 3 -0,795 

Pro úlohu ověření nezávislosti dat byl z grafických nástrojů využit parciální autokorelační 

graf, který je zobrazen na obrázku 37. Z hlediska testování statistických hypotéz byla 

aplikována trojice testů souhrnně nazývána testy nenáhodnosti (převzato z anglického termínu 

tests for randomness). Výsledky těchto jsou uvedeny v tabulce 25. Při vyhodnocení této úlohy 

byl využit software Statgraphics Centurion XVII.I. 

Tab. 25 Výsledky testů nenáhodnosti 

Druh testu P-Value Vyhodnocení 

1. Runs above and below median 5,26 ∙ 10−14 Data jsou závislá 

2. Runs up and down 0,474 Data jsou nezávislá 

3. Box-Pierce Test 0,0 Data jsou závislá 
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Obr. 37 Graf parciální autokorelační funkce 

Vyhodnocením nezávislosti dat prostřednictvím testů nenáhodnosti pro výše uvedené 

seřazení dat, viz tab. 25 bylo zjištěno, že z tří aplikovaných testů, vyhodnotil data jako vzájemně 

nezávislá pouze jeden test. Tento výsledek je však nutné při daném seřazení a typu dat očekávat, 

protože data jsou seřazena v závislosti na číslu vzorku nebo označení operátora. Z obrázku 37 

je zřejmé, že většina sloupců leží uvnitř mezí spolehlivosti. Pouze sloupce 1 a 11 dosahují 

extrémních hodnot na které numerické testy zareagovaly a označily datový soubor za závislý. 

Jiný případ by byl, kdyby se většina sloupců pohybovala přes hranici přípustnosti, proto ověření 

tohoto předpokladu je nezbytné uvést do kontextu, nikoliv pouze převzít numerické testy, které 

mohou být takovým to způsobem zkreslené. U všech ostatních datových souborů byl 

převažujícím výsledkem testů náhodnosti, závěr o vzájemné nezávislosti dat. 

5.5.3 Ověření uniformity 

Poslední ověřovaný předpoklad spočíval v ověření datového souboru, zdali se nepotýká 

s nevyhovující uniformitou neboli změnou rozptylu v závislosti na velikosti měřeného vzorku. 

Klasicky se konstantnost rozptylu zobrazuje v závislosti na číslu měřeného vzorku. V případě 

uniformity se jedná o specifický případ, kdy je ověřována změna rozptylu v závislosti na 

velikosti měřeného vzorku. Hlavním úkolem bylo seřadit vzorky vzestupně tedy od nejmenší 

hodnoty po největší na základě průměrné hodnoty jednotlivých vzorků zjištěných jednotlivými 

operátory, viz tab. 26. Následně bylo provedeno standardní vyhodnocení studie GRR dle 

metody ANOVA. Klíčovým ukazatelem v tomto případě byl grafický nástroj, resp. regulační 

diagram R, u kterého bylo sledováno, zdali se mění rozptyl v závislosti na velikosti měřeného 
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vzorku, viz obr. 38. Z osmi analyzovaných studií, pouze jediná studie č. 3 vykazovala problémy 

s uniformitou. Pro ověření tohoto předpokladu jsme využili také testování statistických 

hypotéz, resp. Leveneho a Bartlettův test. Tyto testy jsou však spojeny s předpokladem o 

normalitě datového souboru. Jedná se především o Bartlettův test, který je daleko citlivější na 

porušení tohoto předpokladu. Druhý zmiňovaný Leveneho test, není tak citlivý na porušení 

předpokladu o normalitě dat, avšak nemá takovou sílu jako Leveneho test. Oba však slouží, 

pouze k potvrzení předchozích výsledků získaných na základě analýzy regulačních diagramu 

R. 

   Tab. 26 Seřazení vzorků dle velikosti 

Číslo vzorku 𝒙�̅� 

4 -1,0678 

10 -0,7818 

8 -0,7531 

5 -0,6016 

6 -0,5524 

1 -0,4243 

2 -0,4218 

7 -0,0274 

3 0,1982 

9 0,4957 

 

Obr. 38 Regulační diagram R pro uspořádaný datový soubor 

Z obr. 38, je patrné, že se studie číslo 1 nepotýká s nevyhovující uniformitou, neboť 

v případě, že by tomu tak nebylo, měly by křivky nacházející se v grafu rostoucí trend.  

Dalším způsobem ověření tohoto předpokladu můžeme dosáhnout prostřednictvím 

testování statistických hypotéz, resp. využitím Bartlettova a Leveneho testů. Z dvojice testů byl 

uplatněn zejména Leveneho test, neboť není tak citlivý na porušení předpokladu o normalitě 

dat jako Bartlettův.  
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Obr. 39 Leveneho test pro studii č. 1 

Na základě grafického znázornění, viz obr. 39 a hodnoty p-value je zřejmé, že se studie 

číslo 1 nepotýká s nevyhovující uniformitou. Problém s uniformitou, jak již bylo zmíněno se 

vyskytl pouze u studie č. 3. Tento případ si nyní popíšeme. Tato studie byla prováděná ve 

strojírenské firmě, která se zabývá výrobou klimatizačních jednotek do automobilového 

průmyslu. Předmětem měření bylo hodnocení kvality povrchu, resp. detekce mastných nečistot 

na materiálu daného výrobku.  Postup, který byl aplikován u tohoto ověření předpokladu je 

totožný s předchozím případem. Tabulku naměřených hodnot můžeme vidět, viz tab. 27 a 

výsledný regulační diagram R je znázorněn na obr. 40. 

Tab. 27 Seřazení vzorků dle velikosti  

Číslo vzorku 𝒙�̅� Číslo vzorku 𝒙�̅� 

1 569 8 3256 

2 801 4 4935 

3 906 7 5611 

6 2700 9 13610 

5 2962 10 14752 

 

Obr. 40 Regulační diagram R pro uspořádaný datový soubor 
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Z obrázku 40, na kterém je zkonstruován regulační diagram R pro uspořádaný datový 

soubor, je patrné, že systém měření se potýká se problémem uniformity, charakteristickým 

znakem je zde rostoucí trend, kdy se rozptyl zvyšuje v závislosti na velikosti naměřeného 

vzorku. Tuto hypotézu nám rovněž potvrdil i numerický test, resp. opětné využití Leveneho 

testu. Volba tohoto testu byla opět jasná, neboť z logického hlediska zde normalita dat nemohla 

být splněna. Výsledek Leveneho testu včetně grafické znázornění můžeme vidět na obrázku 41, 

jenž dokládá nesplnění tohoto předpokladu. 

 

Obr. 41 Grafické znázornění Leveneho testu pro studii č. 3 

V tabulce číslo 28, jsou shrnuty všechny ověřované předpoklady, jednalo se tedy o 

ověření normality datového souboru, vzájemné nezávislosti dat a v poslední řade o ověření 

uniformity. 

   Tab. 28 Shrnutí ověřovaných předpokladů o studii č. 1 

Ověřovaný předpoklad Dosažený stav 

Normalita dat Data pochází z normálního rozdělení 

Vzájemná nezávislost dat Data jsou vzájemné závislá 

Uniformita Rozptyl není závislý na velikosti měřeného vzorku 

5.6 Vyhodnocení ostatních studií 

V předchozí části byly ověřovány předpoklady týkající se zejména reprezentativní studie, 

za kterou byla zvolena studie číslo 1. V této části práce jsou uvedeny výsledky ostatních studií, 
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týkající se ověřovaných předpokladů. Z důvodu zachování přehlednosti a struktury práce zde 

nebudou uvedeny všechny grafické nástroje, přesto však několik grafických potažmo 

numerických výstupů zde uvedeno bude. Tyto vybrané výstupy vždy obsahují nějakou 

odlišnost, která nastala při vyhodnocování vybrané studie, a její zmínění by mohlo mít dozajisté 

přidanou hodnotu. 

5.6.1 Vyhodnocení normality dat pro ostatní studie 

   Tab. 29 Vyhodnocení normality dat pro analyzované studie 

STUDIE 
Anderson-Darling test Shapiro-Wilk test Ryan-Joiner test 

Výsledné 
vyhodnocení  

P-Value Vyhodnocení P-Value Vyhodnocení P-Value Vyhodnocení 

Studie č. 1 0,04 × 0,242 ✓ > 0,100 ✓ 

Data pocházejí z 
normálního 
rozdělení 

Studie č. 2 <0,005 × 0,0054 × <0,010 × 
Data nepocházejí 
z normálního 
rozdělení 

Studie č. 3 <0,005 × 0,0000 × <0,010 × 
Data nepocházejí 
z normálního 
rozdělení 

Studie č. 4 0,2660 ✓ 0,1690 ✓ > 0,100 ✓ 

Data pocházejí z 
normálního 
rozdělení 

Studie č. 5 0,0250 × 0,0303 × 0,0210 × 

Data nepocházejí 
z normálního 
rozdělení 

Studie č. 6 <0,005 × 0,0000 × <0,010 × 

Data nepocházejí 
z normálního 
rozdělení 

Studie č. 7 0,0000 × 0,0000 × <0,010 × 
Data nepocházejí 
z normálního 
rozdělení 

Studie č. 8 0,8990 ✓ 0,9844 ✓ > 0,100 ✓ 

Data pocházejí z 
normálního 
rozdělení 

Tabulka 29 charakterizuje všechny studie a hodnocení normality naměřených dat 

numerickými testy. Z osmi analyzovaných studií, vykazují pouze tři normální rozdělení 

datového souboru. Dále jsou uvedeny jednotlivé grafické nástroje a různé spojitosti 

s analyzovanými systémy měřením. 
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Obr. 42 Normální pravděpodobnostní graf pro studii č. 2 

Z normálního pravděpodobnostního grafu, který vychází ze studie číslo 2, můžeme vidět 

několik zajímavých úkazů. Nejdříve se podívejme na hodnotu p-value, která je označena 

v červeném poli na obrázku 42. Z této hodnoty vyplývá, že data nepocházejí z normálního 

rozdělení, nicméně zaměříme-li se také na grafickou část, která v tomto případě poskytuje 

daleko významnější informace můžeme si všimnout, že empiricky naměřené hodnoty utváří 

několik svislých proužků. Pakliže půjdeme ještě více do hloubky problému, provedeme ověření 

normality dat pro jednotlivé operátory. Všechny tři grafy pro jednotlivé operátory je možné 

vidět níže, viz obr. 43, 44, 45. 

 

Obr. 43  Normálně pravděpodobnostní graf – studie č. 2 operátor č. 1 
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Obr. 44 Normálně pravděpodobnostní graf – studie č. 2 operátor č. 2 

 

Obr. 45 Normálně pravděpodobnostní graf – studie č. 2 operátor č. 3 

Tyto svislé proužky (obr. 43, 44, 45) jsou charakteristickým znakem systému měření, jež 

se potýkají s nedostatečnou rozlišitelnosti, tzn. že pro daný typ měření je použité nevyhovující 

měřidlo, a mělo by být nahrazeno měřidlem dosahující přesnějších výsledků měření. Tento 

problém se vyskytl také u studie číslo 5, viz obr. 46. 
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Obr. 46 Normálně pravděpodobnostní graf – studie č. 5, operátor č. 3 

Tyto příklady, poukazují na důležitost grafických nástrojů ve spojení s analýzou systému 

měření, protože kdyby byly naměřené hodnoty získané v rámci studie GRR podrobeny 

základnímu zkoumání, mohlo by se předejít zbytečnému plýtvání zdroji a následně získat lepší 

data, která by popisovala zkoumaný systém měření daleko přesněji nežli výše zobrazené 

hodnoty.   

5.6.2 Vyhodnocení normality dat pro jednotlivé operátory 

   Tab. 30 Vyhodnocení normality dat pro jednotlivé operátory  

STUDIE 

ANDERSON – DARLING TEST 

Operátor č. 1 Operátor č. 2 Operátor č. 3 

P-value Vyhodnocení P-value Vyhodnocení P-value Vyhodnocení 

Studie č. 1 0,095 ✓ 0,091 ✓ 0,025 × 

Studie č. 2 <0,05 × 0,019 × <0,05 × 

Studie č. 3 <0,05 × 0,019 × <0,05 × 

Studie č. 4 0,387 ✓ 0,495 ✓   

Studie č. 5 0,344 ✓ 0,033 × 0,453 ✓ 

Studie č. 6 <0,05 × <0,05 × <0,05 × 

Studie č. 7 <0,005 × 0,192 ✓ 0,073 ✓ 

Studie č. 8 <0,05 × 0,05 ✓ 0,727 ✓ 

Tabulka 30 sestrojená výše poskytuje podrobný náhled na vyhodnocení normality 

naměřených dat rozdělených podle měření jednotlivých operátorů. Zajímavých výsledků 

můžeme vidět například u první studie, která byla rovněž vybrána jako reprezentativní studie. 

V kapitole číslo 5.5.1 Ověření normality dat byl ověřován tento předpoklad přes všechny 

operátory. V tomto bodě bylo dosaženo výsledků, kdy tři ze čtyř testů vykazovaly, že datový 
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soubor pochází z normálního rozdělení. Pouze test Anderson-Darling vyšel v neprospěch 

nulové hypotézy. Zde je možné si všimnout, že v tabulce 30 dosahují operátoři číslo 1 a 2 

vyvážených výsledků, resp. naměřili data odpovídající normálnímu rozdělení. To však nelze 

říct o operátorovi číslo 3, v jehož případě je hodnota p-value menší než hladina významnosti. 

Tato skutečnost je znázorněna prostřednictvím obrázku 47 a 48. 

 

Obr. 47 Normálně pravděpodobnostní graf – studie č. 1 operátor č. 1 

 

Obr. 48 Normálně pravděpodobnostní graf-studie č. 1 operátor č. 3 

Z pravděpodobnostních grafů, viz obr. 47 a 48 sestrojené pro operátory číslo 1 a 3 je 

zjevné, že právě u operátora číslo 3 došlo k významnému odchýlení naměřených hodnot od 

hodnot, jež dosahují zbylí operátoři a jejíž výsledky odpovídají normálnímu rozdělení.  
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5.6.3 Vyhodnocení nezávislosti dat pro ostatní studie 

Předpoklad o nezávislosti dat byl hodnocen na základě testů nenáhodnosti. Nicméně je 

potřeba si uvědomit, že přestože výsledky vykazují, že datové soubory pro 4 z 8 analyzovaných 

studií jsou závislé, viz tab. 31, musíme si ověření tohoto předpokladu znázornit také 

prostřednictvím grafického nástroje, který nám přiblíží více tyto situace, a budeme pohlížet na 

data, která byla označená jako závislá trošku z jiné perspektivy. Pro tento účel jsme zvolili 

parciální autokorelační graf, viz obr. 49. 

   Tab. 31 Vyhodnocení nezávislosti dat pro ostatní studie 

Číslo studie P-value Hodnocení Výslední vyhodnocení 

Studie č. 1 0,474 ✓ Data jsou vzájemně nezávislá 

Studie č. 2 0,000 × Data jsou vzájemně závislá 

Studie č. 3 0,010 × Data jsou vzájemně závislá 

Studie č. 4 0,501 ✓ Data jsou vzájemně nezávislá 

Studie č. 5 0,010 × Data jsou vzájemně závislá 

Studie č. 6 0,000 × Data jsou vzájemně závislá 

Studie č. 7 0,833 ✓ Data jsou vzájemně nezávislá 

Studie č. 8 0,195 ✓ Data jsou vzájemně nezávislá 

 

Obr. 49 Parciální autokorelační graf pro studii č. 2 
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Obr. 50 Parciální autokorelační graf pro studii č. 6 

Nejdříve budou analyzovány numerické výsledky studie č. 2, viz tab. 31, jejíž data byla 

vyhodnocena jako vzájemně závislá. Podíváme-li se však dále na parciální autokorelační graf 

na obr. 49, můžeme si všimnout, že většina sloupců je uvnitř mezí spolehlivosti, které jsou 

vyznačeny červenou vodorovnou přímkou, jež slouží jako kritérium pro rozhodování, zdali jsou 

hodnoty vzájemně závislá či nikoliv. V tomto případě sloupce číslo 1 a 16 přesahují meze 

spolehlivosti, především pak sloupec číslo 1, který dosahuje extrémních hodnot, které výrazně 

ovlivňuje hodnotu p-value a tím také celého ověření tohoto předpokladu. Obdobná situace 

nastala také u studie číslo 6, viz obr. 50. Tyto studie byly dle testování statistických hypotéz 

označený jako závislé, nicméně z grafů je viditelné, že je tato závislost uměle způsobena 

zvýšenou hodnotou sloupce číslo 1, který dosahuje extrémních hodnot, proto bylo 

v závěrečném hodnocení na tyto studie nahlíženo odlišným způsobem, resp. tento fakt byl 

zohledněn. Obdobných výsledků došlo také u ostatních studií, jež byly označených za závislé. 

5.6.4 Vyhodnocení uniformity pro ostatní studie 

Poslední ověřovaný předpoklad se týkal ověření uniformity neboli závislost velikosti 

rozptylu na velikosti naměřené hodnoty. Výsledky ostatních studií, můžeme vidět v tab. 32. 

   Tab. 32 Výsledné hodnocení uniformity všech studií 

Studie 
Byl předpoklad o 

normalitě dat splněn? 

Leveneho test Bartlettův test Výsledné 
hodnocení P-value Hodnocení P-value Hodnocení 

Studie č. 1 Ano 0,091 ✓ 0,011 × OK uniformita 

Studie č. 2 Ne 0,574 ✓ 0,773 ✓ OK uniformita 

Studie č. 3 Ne 0,000 × 0,000 × NOK uniformita 

Studie č. 4 Ano 0,486 ✓ 0,184 ✓ OK uniformita 

Studie č. 5 Ne 0,925 ✓ 0,604 ✓ OK uniformita 

Studie č. 6 Ne 0,302 ✓ 0,000 × OK uniformita 

Studie č. 7 Ne 0,821 ✓ 0,000 × OK uniformita 

Studie č. 8 Ano 0,891 ✓ 0,823 ✓ OK uniformita 
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6 SIMULACE DAT  

Tato část práce je zaměřena na simulaci podmínek, které by měly vést ke změnám 

výsledných hodnot analýzy GRR především v případě metody analýzy rozptylu, analyzována 

bude také metoda průměru a rozpětí. Důvodem je nástin toho, jakým způsobem se budou různé 

studie vůči oběma metodám chovat v případě, že podmínky budou upraveny negativním 

způsobem, tedy do datových souborů bude vnesen vliv nenormality nebo uniformity. 

Každopádně i přesto, že budou data určitým způsobem ovlivněna, cílem je rovněž zachování 

objektivity, tzn. že parametry daných studií se nebudou výrazně lišit od původně naměřených 

hodnot. Nesplnění každého z předpokladů ovlivní výsledné hodnoty jiným způsobem. Takto 

ovlivněná data budou následně vyhodnocena standardním způsobem pomocí obou metod. Dále 

bude zjištěno, jakým způsobem se odrazí tyto ovlivněné předpoklady na výstupech z analýzy 

GRR. Nejprve bude vysvětlen postup, jakým bylo simulováno nesplnění jednotlivých 

předpokladu. 

6.1 Simulace nesplnění předpokladu o normalitě dat 

U tohoto předpokladu bylo postupováno následujícím způsobem. U každé studie, bylo 

zachováno variační rozpětí pouze došlo k změně aritmetických průměrů měřených vzorků 

daným operátorem. První změna tedy obnášela přidání více hodnot pro jednotlivá měření. U 

většiny studií, byli standardně zvolení tři operátoři, kteří měřili každý vzorek třikrát. Aby byla 

zvýšena vypovídací schopnost všech studií, byl zvýšen počet měření každého vzorku každým 

operátorem na deset. Tím bylo dosaženo toho, že nový soubor dat byl ovlivněn mírným 

zešikmením hodnot, aby bylo dosaženo nesplnění tohoto předpokladu. Konkrétní datový 

soubor potažmo další data jsou uvedena v elektronické příloze práce. 

   Tab. 33 Část datového souboru pro operátora A 
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V tabulce 33 je uvedena část datového souboru, pouze jako ilustrativní příklad, jakým 

způsobem byla data sestavena a vyhodnocována. Původní datový soubor byl doplněn o dalších 

osm měření. Tyto hodnoty byly generovány takovým způsobem, aby bylo zachováno původní 

variační rozpětí. Aby bylo docíleno mírného zešikmení, byly vynásobeny tyto hodnoty 

koeficienty: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; a 0,8. Jelikož normalita dat nebyla 

vyhodnocována z naměřených hodnot, ale odchylek od průměrů jednotlivého vzorků 

jednotlivým operátorem, musely být tyto hodnoty dopočítány. Odchylka od průměru se tedy 

vypočítala, jakmile jsme odečetli první naměřenou hodnotu vzorku číslo 1 operátorem A, viz 

modře vyznačené pole od průměrné hodnoty všech měření vzorku číslo 1, dále bylo 

postupováno u všech vzorků pro všechny zbylé operátory, celkem bylo dosaženo 300 hodnot, 

resp. odchylek od průměrů pro jednotlivé operátory. Posledním krokem bylo opětovné 

provedení analýzy GRR pomocí metody průměru a rozpětí a taktéž i pomocí analýzu rozptylu. 

Simulace nesplnění tohoto předpokladu byla provedena stejným způsobem u všech osmi studií. 

Nejprve bude uvedeno grafické a numerické vyhodnocení tohoto předpokladu, následně bude 

analýza GRR vyhodnocena dle metody průměru a rozpětí a ANOVOU. 

 

Obr. 51 Histogram 
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Obr. 52 Normálně pravděpodobnostní graf 

Z histogramu sestrojeném na obr. 51, je vidět mírné zešikmení, přesto je tvar histogramu 

podobný tvaru splňující podmínky normality dat. Nicméně z normálně pravděpodobnostního 

grafu, který je zobrazen na obrázku 52, je však více zřetelné částečné zešikmení datového 

souboru. Hodnota p-value dokládá, že lze v tomto případě zamítnout nulovou hypotézu ve 

prospěch alternativní, což tedy znamená, že tento předpoklad splněn nebyl. Nyní vyhodnotíme 

studií, dle metody průměru a rozpětí, ale také i metodou analýzy rozptylu. 

Výsledky metody průměru a rozpětí při nesplnění předpokladu o normálním rozdělení dat: 

  Tab. 34 Vyhodnocení studie číslo 1 při nesplnění předpokladu o normalitě dat 

Vyhodnocení studie č. 1 

Source A&R - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  7,55 

      Repeatability   6,97 

      Reproducibility   2,89 

Part-To-Part   99,71 

Total variation 100 

Number of distinct categories 18 
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Obr. 53 Analýza GRR dle A&R při nesplnění prvního předpokladu 

Výsledky analýzy rozptylu při nesplnění předpokladu o normálním rozdělení dat jsou 

zobrazeny v tabulce 35. 

Tab. 35 Analýza GRR dle metody A&R pro studii č. 1 

Vyhodnocení studie č. 1 
Source A&R - %Study Var (%SV) 

Total Gage R&R  11,16 
      Repeatability   8,30 

      Reproducibility   7,46 

Part-To-Part   99,38 

Total variation 100 

Number of distinct categories 12 

 

Obr. 54 GRR dle metody ANOVA při nesplnění prvního předpokladu 
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Výsledné hodnoty při simulaci nesplnění předpokladu o normalitě dat pro všechny soubory dat 

se nacházejí v tabulce 36. 

Tab. 36 Výsledky před a po simulaci nesplnění předpokladu o normalitě dat 

Studie 
Ukazatelé 

MSA 

Před simulaci dat Po simulaci dat A&R % 
rozdíl 

ANOVA 
% rozdíl 

Ověření normality dat 
před simulaci dat 

Verbální výsledek po 
simulaci dat 

A&R ANOVA A&R ANOVA 

St
u

d
ie

 č
. 1

 %GRR 12,62 % 12,70 % 7,55 % 11,16 % -40,17 % -12,13 % 

Data pochází z 
normálního rozdělení 

Snížení (zlepšení) hodnot  

EV 12,62 % 12,70 % 6,97 % 8,30 % -44,77 % -34,65 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 0,00 % 0,00 % 2,89 % 7,46 % 2,89 % 7,46 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

ndc 11 11 18 12 63,64 % 9,09 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

St
u

d
ie

 č
. 2

 %GRR 18,04 % 25,84 % 11,51 % 21,36 % -36,20 % -17,34 % 

Data nepochází z 
normálního rozdělení 

Snížení (zlepšení) hodnot 

EV 18,04 % 22,85 % 10,26 % 13,72 % -43,13 % -39,96 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 0,00 % 12,08 % 5,21 % 16,37 % 5,21 % 35,51 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

ndc 7 5 12 6 71,43 % 20,00 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

St
u

d
ie

 č
. 3

 %GRR 1,32 % 1,63 % 1,02 % 1,38 % -22,73 % -15,34 % 

Data nepochází z 
normálního rozdělení 

Snížení (zlepšení) hodnot 

EV 1,14 % 1,55 % 0,63 % 0,93 % -44,74 % -40,00 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 0,66 % 0,52 % 0,81 % 1,03 % 22,73 % 98,08 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

ndc 106 86 137 101 29,25 % 17,44 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

St
u

d
ie

 č
. 4

 %GRR 23,48 % 22,31 % 19,74 % 20,30 % -15,93 % -9,01 % 

Data pochází z 
normálního rozdělení 

Snížení (zlepšení) hodnot 

EV 17,96 % 16,64 % 10,16 % 10,81 % -43,43 % -35,04 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 15,12 % 14,86 % 16,92 % 17,18 % 11,90 % 15,61 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

ndc 5 6 7 6 40,00 % 0,00 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

St
u

d
ie

 č
. 5

 

%GRR 73,44 % 71,75 % 54,69 % 61,38 % -25,53 % -14,45 % 

Data nepochází z 
normálního rozdělení 

Snížení (zlepšení) hodnot 

EV 64,59 % 63,71 % 43,89 % 46,12 % -32,05 % -27,61 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 34,94 % 33,01 % 32,62 % 40,50 % -6,64 % 22,69 % 
A&R snížení / ANOVA 
zvýšení  

ndc 1 1 2 1 100,00 % 0,00 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

St
u

d
ie

 č
. 6

 %GRR 22,41 % 21,83 % 18,27 % 19,12 % -18,47 % -12,41 % 

Data nepochází z 
normálního rozdělení 

Snížení (zlepšení) hodnot 

EV 19,97 % 20,16 % 13,49 % 13,26 % -32,45 % -34,23 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 10,17 % 8,37 % 12,33 % 13,77 % 21,24 % 64,52 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

ndc 6 6 7 7 16,67 % 16,67 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

St
u

d
ie

 č
. 7

 %GRR 35,07 % 48,14 % 31,64 % 52,79 % -9,78 % 9,66 % 

Data nepochází z 
normálního rozdělení 

A&R snížení / ANOVA 
zvýšení  

EV 32,73 % 46,97 % 16,83 % 27,04 % -48,58 % -42,43 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 12,58 % 10,54 % 26,80 % 45,34 % 113,04 % 330,17 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

ndc 3 2 4 2 33,33 % 0,00 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

St
u

d
ie

 č
. 8

 %GRR 60,06 % 66,43 % 32,34 % 58,47 % -46,15 % -11,98 % 

Data pochází z 
normálního rozdělení 

Snížení (zlepšení) hodnot 

EV 59,76 % 65,66 % 25,84 % 34,35 % -56,76 % -47,69 % Snížení (zlepšení) hodnot 

AV 6,05 % 10,07 % 19,44 % 47,31 % 221,32 % 369,81 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 

ndc 1 1 4 1 300,00 % 0,00 % Zvýšení (zhoršení) hodnot 



71 

 

 

Obr. 55 Graf procentuálního rozdílů hodnot %GRR dle metod MSA  

Dosažené výsledky všech studií při nesplnění předpokladu o normalitě dat lze vidět 

v tabulce číslo 36. V této tabulce jsou výsledné hodnoty před simulaci dat a také již po simulaci, 

při které byl datový soubor upraven, tak aby bylo docíleno nesplnění tohoto předpokladu. 

V tabulce jsou také uvedeny hodnoty výsledných ukazatelů analýzy GRR, především pak pro 

nás směrodatný ukazatel procentuální vyjádření opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

z celkové variability %GRR. Pole, která jsou označená zelenou barvou, signalizuji ± 5 % rozdíl 

hodnot %GRR. Žlutá pole značí ±15 % rozdíl a červená pole 30 % a výše. Dále je tabulka 

doplněna o procentuální rozdíly, kterých bylo dosažené prostřednictvím jednotlivých metod. 

Verbální hodnocení uvedené v posledním sloupci pak značí, do jaké míry mělo nesplnění 

předpokladu o normalitě dat vliv na jednotlivé metody (A&R, ANOVA). Z grafu viz obr. 55, 

jež znázorňuje procentuální rozdíly obou metod z hlediska ukazatele %GRR vyplývá několik 

zajímavých závěrů, týkajících se tohoto předpokladu. V tomto grafu jsou vyznačeny 

procentuální rozdíly obou metod z hlediska ukazatele %GRR pro všechny studie. Všimněme 

si, že zejména metoda průměru a rozpětí dosahovala vyšších rozdílů po simulaci dat u všech 

studií, oproti analýze rozptylu ANOVA. Studie číslo 1, nám poskytne lepší pochopení tohoto 

problému. Je zjevné, že metoda průměru a rozpětí – A&R dosahuje po simulaci zhruba 40 % 

snížení ukazatele %GRR, tedy zlepšení systému měření. V případě analýzy rozptylu ANOVA 

nedošlo k tak výraznému poklesu této hodnoty. Z toho tedy vyplývá, že ačkoliv před simulaci 

dat pocházela data studie číslo 1 z normálního rozdělení tak po simulaci si analýza rozptylu 

ANOVA zachovala vůči tomuto předpokladu mnohem větší robustnost nežli metoda průměrů 

a rozpětí. Obdobných výsledků bylo dosaženo také u ostatních studií. 
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6.2 Simulace nesplnění předpokladu o uniformitě  

Tato část práce popisuje výsledky simulace nevyhovující uniformity dat. Jedná se tedy o 

nevyhovující změnu rozptylu v závislosti na velikosti měřeného vzorku. Simulace nesplnění 

tohoto předpokladu nemohla být realizována na základě studií o kterých se opírá tato práce. Je 

to z toho důvodu, že v jednotlivých studiích se nachází mnoho různých nedostatků, potažmo 

odlišností systémů měření, které by měly za následek smíchaní vlivu několika předpokladů a 

tím pádem snížení možnosti jasného posouzení vlivu nesplnění tohoto předpokladu. Z tohoto 

důvodu byly vytvořeny takové datové soubory, jež umožnují znázornit, jakým způsobem 

reagují metody analýzy GRR právě na nedodržení předpokladu o homogenním rozptylu. Ke 

srovnání byla opět použita metoda průměru a rozpětí – A&R a metoda analýzy rozptylu 

ANOVA. 

Nejprve je nutné uvést jakým způsobem byla provedena tato simulace dat. Na vzorcích o 

průměrných hodnotách 1 až 10 bylo simulováno různé rozpětí, kdy jejíž hodnoty byly zvoleny 

v rozmezí od 0,2 až po 2. Tím došlo k zachování dvou parametrů (stejné průměrné rozpětí a 

průměr naměřených hodnot), prostřednictvím kterých lze velmi efektivně znázornit jakým 

způsobem reagují jednotlivé metody na dané odchylky. Aby bylo zajištěno, že do této simulace 

nebudou vstupovat také další vlivy, které by snížily vypovídající schopnost celé této simulace, 

byly všechny simulace prováděny v programu Minitab 17. Vytvořené datové soubory byly 

vyhodnoceny v úloze Gage Study – GRR crossed z hlediska obou metod. Numerické výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 37, grafické (diagram R) v obrázku 56. 

Tab. 37 Výsledné hodnoty studie GRR při nesplnění předpokladů 

Označení 
simulací 

%GRR %GRR 
rozdíl 

%EV %EV 
rozdíl 

%PV %PV 
rozdíl A&R ANOVA A&R ANOVA A&R ANOVA 

Simulace č. 1 22,37 15,76 41,94 22,37 15,76 41,94 97,46 98,75 -1,31 

Simulace č. 2 22,37 16,21 38,00 22,37 16,21 38,00 97,46 98,68 -1,24 

Simulace č. 3 22,37 16,86 32,68 22,37 16,86 32,68 97,46 98,57 -1,13 

Simulace č. 4 22,37 17,37 28,79 22,37 17,37 28,79 97,46 98,48 -1,04 

Simulace č. 5 22,37 17,71 26,31 22,37 17,71 26,31 97,46 98,42 -0,98 

Simulace č. 6 22,37 17,72 26,24 22,37 17,72 26,24 97,46 98,42 -0,98 

Simulace č. 7 22,37 18,85 18,67 22,37 18,85 18,67 97,46 98,21 -0,76 

Simulace č. 8 22,37 19,90 12,41 22,37 19,90 12,41 97,46 98,00 -0,55 

Simulace č. 9 22,37 20,70 8,07 22,37 20,70 8,07 97,46 97,83 -0,38 

Simulace č. 10 22,37 21,22 5,42 22,37 21,22 5,42 97,46 97,72 -0,27 

Simulace č. 11 22,37 22,52 -0,67 22,37 22,52 -0,67 97,46 97,43 0,03 

Simulace č. 12 22,37 24,02 -6,87 22,37 24,02 -6,87 97,46 97,07 0,40 

Simulace č. 13 22,37 24,95 -10,34 22,37 24,95 -10,34 97,46 96,84 0,64 

Simulace č. 14 22,37 26,23 -14,72 22,37 26,23 -14,72 97,46 96,5 0,99 

Simulace č. 15 22,37 45,51 -50,85 22,37 45,51 -50,85 97,46 89,04 9,46 
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Obr. 56 Sestava RD R při nesplnění předpokladů 

Simulace číslo 1, která je uvedena na obrázku 56 charakterizuje nulovou uniformitu, 

neboť všichni operátoři měli u všech vzorků stejné rozpětí. I přesto jsou výsledné hodnoty 

ukazatelů analýzy GRR získané pomocí obou metod rozdílné (viz tab. 37). Při pohledu na 

výsledky simulace číslo 1 je zřejmé, že existuje rozdíl mezi vyhodnocením metodou průměru 

a rozpětí a analýzou rozptylu ANOVA (rozdílné hodnoty ukazatele %GRR, resp. %EV). Tyto 

odchylky jsou způsobeny právě rozdílným způsobem výpočtu opakovatelnosti. Výsledný rozdíl 

v případě obou metod při této simulaci se liší o zhruba 42 %. Kontrolou výsledků druhé 

provedené simulace bylo zjištěno, že v případě změny naměřených hodnot (při zachování 

průměrného variačního rozpěti) dochází ke změnám hodnot výsledných ukazatelů pouze 

v případě metody ANOVA. Metoda průměru a není v tomto případě schopna na změnu 

rozložení variačního rozpětí reagovat. Na stejné bázi bylo postupováno rovněž u všech 
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ostatních simulací, jejíchž grafické znázornění, resp. vývoj regulačních diagramů R je uvedeno 

na obr. 56. Některé provedené simulace znázorňují i poměrně extrémní situace, ve kterých bylo 

dosaženo statisticky nestabilního stavu z hlediska opakovaných měření, neboť hodnoty 

překračují regulační meze a měl by být při tomto signálu proveden patřičný zásah.  Tyto 

simulace jsou však důležité z hlediska možnosti celkového ovlivnění výsledků analýzy GRR. 

Z výsledku provedených simulací vyplývá, že metoda průměru a rozpětí, je z hlediska co možná 

nejpřesnější analýzy systému měření nedostačující a selhává při hodnocení systému měření 

z pohledu různých a v praxi běžných situací. Ačkoliv byly simulovaný reálné změny 

v rozložení rozpětí, které se mohou v praxi reálně vyskytnout (jasným důkazem jsou výsledky 

studie číslo 3, kde se naskytl obdobný problém), metoda průměru a rozpětí není díky způsobu 

výpočtu jednotlivých ukazatelů schopna poskytnout dostatečný signál o vlivu nesplnění 

některých předpokladů analýzy GRR. Naopak metoda analýzy rozptylu ANOVA, která je 

metodou statistickou tuto odchylku v procesu zachytila, protože se projevila zvyšující se 

hodnotou ukazatele %GRR, resp. %EV. Na závěr této simulace je potřeba také podotknout, že 

významnou roli nejen v tomto případě hraje variabilita mezi měřenými vzorky PV. Tento 

ukazatel byl jedním z důvodů, proč nemohly být použity některé reálné studie, neboť se 

potýkaly s problémem nízké rozlišitelnosti. Použité měřidlo nebylo vhodné pro měření daných 

parametrů procesů, což způsobilo problémy s nízkou rozlišitelností, která se projevila 

v ukazateli PV. V případě, že by byla použita tuto studii, která se potýká s uvedeným 

nedostatkem, projevilo by se to v minimálních rozdílech mezi metodami A&R a ANOVA. 

Simulace by neposkytovala takové vypovídající závěry jako bylo dosaženo výše.  
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7 VYHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Předposlední kapitola je věnována shrnutí dosažených výsledků celé této diplomové 

práce a jejich objasnění v kontextu analýzy systému měření. Výsledné numerické a grafické 

výsledky jsou doplněny o komentáře, jež objasňují zjištěné výsledky. 

7.1 Volba metody 

V rámci této diplomové práce bylo primárním cílem objasnit, do jaké míry mohou být 

výstupy z analýzy systému měření ovlivněny nesplněním základních předpokladů o datech. 

Tyto předpoklady se vztahují zejména na metodu analýzy rozptylu ANOVA, jejíž správnost 

výsledků je podmíněna splněním některých základních předpokladů. Nicméně dílčími cíli bylo 

také zkoumání, jakým způsobem reaguje nejen tato, v praxi často využívaná metoda pro 

vyhodnocení způsobilosti systému měření – ANOVA, ale rovněž také metoda průměru a rozpětí 

– A&R. Především metoda průměru a rozpětí je často využívána jako nástroj pro vyhodnocení 

přijatelnosti systému měření, neboť se jeví jako velmi jednoduchá, na zdroje nenáročná metoda 

poskytující dostatečné množství informací o analyzovaném systému měření. Realita je však 

složitější, jak dokládají analýzy provedené v této práci. V následujícím textu budou 

představeny nejvýznamnější poznatky, kterých bylo v této práci dosaženo. Tyto závěry 

poukazují na podstatné rozdíly v použití obou metod, a mohou být nápomocny při volbě metody 

při prokazováni kvality systému měření. 

Organizace jsou povinny plnit požadavek z odvětvového standardu IATF 16949:2016, 

který vyžaduje prokázání způsobilosti systému měření za využití statistických metod. Z tohoto 

důvodu většinou organizace z hlediska úspory na zdrojích upřednostní metodu průměru a 

rozpětí před o něco náročnější metodou ANOVA. Nicméně, i přesto, že se organizace vydá 

touhle ne úplně šťastnou cestou prokázání způsobilosti systému měření, měla by vědět co 

ovlivňuje výsledné výstupy, potažmo jakým způsobem jim preventivně předcházet a dostat 

z analýzy systému měření co možná nejlepší výsledky. Již při úvodním zkoumání analýzy 

systému měření bez jakéhokoliv ověřování předpokladů o datech bylo zjištěno několik 

významných rozdílů v případě volby metody. Obě metody poskytly informace, jež se opírají o 

fakta získaná z reálných studií.  
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Základní porovnání obou metod analýzy GRR a jejich výsledných ukazatelů 

aplikovaných na reálných datech je uvedeno na obrázku 57. 

 

Obr. 57 Srovnání výsledků analýz GRR dle různých metod 

Graf sestrojený na obr. 57 má přímou vazbu na tabulky 15 a 16, kde jsou uvedeny 

konkrétní hodnoty výsledných ukazatelů analýzy GRR. Cílem tohoto grafu je představení, 

jakým odlišným způsobem používané metody vyhodnocení studie GRR, reagovaly na stejné 

problémy, jež se vyskytly v několika studiích. Jak již bylo řečeno v určitých studiích se vyskytly 

odchylky, na které by měla používaná metoda adekvátně zareagovat, aby poskytla co 

nejobjektivnější hodnocení na jejímž základě budou vyvozena patřičná rozhodnutí potažmo 

provedeny zásahy do systému měření. V následujícím textu bude uveden reprezentativní 

příklad, který objasní, jakým způsobem došlo k rozdílů ve výsledcích získaných pomocí obou 

metod.  

Studie číslo dva se potýká s nedostatečnou rozlišitelnosti systému měření, tzn. použité 

měřidlo nebylo vhodně zvoleno pro měření daného parametru procesu, což vedlo ke špatným 

výsledkům systému měření. Z grafu (viz obr. 57) pro studii číslo 2 je zjevné že v případě 

ukazatele %GRR byla jeho hodnota při použití metody analýzy rozptylu ANOVA o 43,24% 

větší, než v případě metody průměru a rozpětí A&R. Metoda analýzy rozptylu ANOVA je tedy 

citlivější na malou rozlišitelnost měřidla, což se promítlo ve zhoršených výsledků ukazatele 

%GRR, jež je stěžejním ukazatelem při rozhodování o přijatelnosti systému měření. 

Studie číslo tři je specifickým případem, neboť tato studie byla vyhodnocena z hlediska 

všech ukazatelů jako vyhovující, ačkoliv se potýkala s nevyhovující uniformitou, která se 
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zřejmě odrazila v opětovném zhoršení ukazatele %GRR. Při použití metody analýzy rozptylu 

ANOVA, v porovnání s metodou průměru a rozpětí A&R byla hodnota ukazatele %GRR o 23 

% větší. 

V případě studie číslo sedm nastal problém při procesu měření. Na obr. 58 je zobrazen 

výstup ze studie GRR dle metody analýzy rozptylu ANOVA. Jestliže se zaměříme především 

na regulační diagram R můžeme si všimnout, že naměřené hodnoty (resp. jejich rozpětí) získané 

operátorem číslo 1 dosahuje zcela odlišných hodnot, než u zbylých operátorů číslo 2 a 3. Tato 

vysoká variabilita a nekonzistence tohoto operátora způsobila nevyhovující výsledky celé 

studie GRR. Jestliže se podíváme na obr. 58, je naprosto zřetelné, že tento problém zachytila 

především metoda analýzy rozptylu ANOVA, jež dosáhla o 37 % horších výsledů z hlediska 

ukazatele %GRR, nežli metoda průměru a rozpětí A&R. Z uvedených faktů vyplývá, že metoda 

průměru a rozpětí nám opět nedává dostatečný signál, že v procesu nastala významná odchylka 

a je potřeba učinit nápravná opatření. 

 

Obr. 58 Analýza GRR dle metody ANOVA pro studii č. 7 

 Studie číslo osm, dosahuje nejhorších výsledků ze všech studií. Problém tohoto systému 

měření je způsoben zejména nevyhovující opakovatelnosti systému měření. Z výstupu analýzy 

GRR dle metody ANOVA, viz obr. 59 vyplývá, že se analyzovaný systém měření potýká 

rovněž s problémem zvýšené hodnoty reprodukovatelnosti. Na tuto odchylku opět zareagovala 

metoda analýzy rozptylu ANOVA zvýšenou hodnoto % AV oproti metodě průměru a rozpětí. 

Dalším důvodem takto rozdílných výsledků ukazatele %AV mezi oběma metodami je odlišným 

způsobem výpočtu. V případě metody průměru a rozpětí se ukazatel reprodukovatelnosti počítá 

dle vztahu (1.10), avšak analýza rozptylu tuto složku variability počítá samostatně. Posledním 
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možným důvodem, který připadá v úvahu je charakteristická vlastnost, kterou metoda průměru 

a rozpětí neposkytuje, a to informace o interakci mezi měřenými díly a operátory. V tomto 

případě potvrdil graf interakcí tuto hypotézu. 

 

Obr. 59 Analýza GRR dle metody ANOVA pro studii č. 8 

Tyto příklady jasně dokazují, že v reálných studiích se často vyskytují obdobné odlišnosti 

v systémech měření, na které by vhodně zvolená metoda bez jakéhokoliv ověřování 

předpokladů měla adventně zareagovat. Proto by měl být kladen největší důraz na výběr vhodné 

metody použité k prokazování přijatelnosti systému měření. Tato úvodní analýza poskytla 

značné množství užitečných informací, které vypovídají zejména ve prospěch metody analýzy 

rozptylu ANOVA, která přestože je náročnější, tak poskytuje daleko objektivnější a přesnější 

informace o analyzovaném stavu systému měření. 

7.2 Rozlišitelnost měřidla 

Jedním z požadavků, které vyžaduje metodika MSA 4. vydání je požadavek na 

rozlišitelnost systému měření. Abychom upřesnili tuto informaci, jedná se o minimální počet 

10 různých hodnot, které lze rozdělit toleranční rozpětí vybraného znaku kvality. Tedy zvolené 

měřidlo by mělo rozdělit toleranci na minimálně 10 různých dílků. V tabulce číslo 38 jsou 

uvedeny výsledné hodnoty rozlišitelnosti jednotlivých systému měření pro dané studie. Tato 

rozlišitelnost byla následně zkoumána, zdali se nenachází nějaká spojitost a ověřovaným 

předpokladem o nezávislosti dat. 
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Tab. 38 Shrnující tabulka vlivu rozlišitelnosti na nezávislost měření 

Číslo 
studie 

Měřidlo 
Rozlišitelnost 

měřidla 

Šířka 
tolerance 

[mm] 

Počet 
dílků 

Variační 
rozpětí 

Počet 
skutečně 

naměřených 
hodnot 

P-Value 
Vyhodnocení 
nezávislosti 

Studie č. 1 
3D měřící 
zařízení 

0,001 2,500 2500 1,720 1720 0,474 
Data jsou 
nezávislá 

Studie č. 2 Hloubkoměr 0,05 1,00 20 0,50 10 0,000 
Data jsou 

závislá 

Studie č. 3 Profilometr 1 1500 1500 14470 14470 0,000 
Data jsou 

závislá 

Studie č. 4 
3D měřící 
zařízení 

0,001 X X 0,386 386 0,501 
Data jsou 
nezávislá 

Studie č. 5 Mikrometr 0,001 X X 0,01 10 0,022 
Data jsou 

závislá 

Studie č. 6 
Číselníkový 
úchylkoměr 

0,01 2,00 200 0,38 38 0,000 
Data jsou 

závislá 

Studie č. 7 
3D měřící 
zařízení 

0,001 0,400 400 0,186 186 0,830 
Data jsou 
nezávislá 

Studie č. 8 
3D měřící 
zařízení 

0,001 15,000 15000 4,700 4700 0,195 
Data jsou 
nezávislá 

Z výsledků shrnující tabulky, viz tab. 38 lze vyčíst několik informací, které mají vliv na 

vypovídající schopnosti systémů měření, resp. se vážou na jistý nedostatek potažmo odlišnost 

v metodice MSA, resp. VDA 5. V této tabulce bychom se měli zaměřit na dva sloupce. Sloupec, 

jež je vyznačen modrou barvou charakterizuje na kolik dílků (hodnot) dokáže dané měřidlo 

rozlišit toleranci. Sloupec vyznačen hnědou barvou představuje, kolik hodnot bylo reálně 

naměřeno, resp. na kolik dílků dané měřidlo rozliší skutečně dosahovanou způsobilost. Jak již 

bylo uvedeno požadavkem příručky MSA 4. vydání je, aby systém měření byl schopen 

poskytnout minimálně 10 různých kategorií, které byly reálně naměřeny. Oproti tomu, příručka 

VDA 5 vyžaduje, aby bylo zajištěno minimálně 20 různých kategorií. Požadavek metodiky 

MSA, který neklade takový důraz na vyšší počet různých kategorií, které lze získat systémem 

měření, zřejmě způsobuje určité problémy.  Z tabulky číslo 38 je patrné, že u dvou studií 

konkrétně studie číslo 2 a 5 došlo vlivem nízkého počtu různých kategorií k nesplnění 

předpokladu o nezávislosti dat, ačkoliv dle testů nezávislosti reálně nedošlo k prokázání, že 

datový soubor je závislý. Přesto však byl tento požadavek dle příručky MSA splněn. Vlivem 

nízké rozlišitelnosti systému měření selhávají také testy normality, která patří k dalším 

z ověřovaných předpokladu a která bude rozebrány níže a jež má vliv na výstupy z analýzy 

GRR. Tyto testy rovněž mohou hodnotit nízkou rozlišitelnost jako falešný signál něčeho co de 

facto nevzniká, což se stává problémem. Z těchto důvodu bychom měli v rámci dosažení vyšší 

vypovídající schopnosti systému měření upřednostňovat vždy tento náročnější požadavek na 

rozlišitelnost systému měření dle příručky VDA 5. 
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7.3  Vliv nesplnění normality dat na výstupy ze studie GRR 

Procesu ověřování předpokladu o normalitě datového souboru, byla věnována značná 

pozornost. Cílem této simulaci bylo znázornění, jakým způsobem budou jednotlivé metody 

analýzy GRR reagovat při nesplnění tohoto předpokladu. Pro dosažení co nejvyšší autentičnosti 

této simulace bylo zachováno rozpětí pouze průměry jednotlivých operátorů se změnili 

z důvodu přidání vyššího počtu měření. Standardně se pro analýzu systému měření využívají 

tři operátoři, z nichž každý měří každý vzorek třikrát. V našem případě, při zachování výše 

uvedených podmínek bylo zvýšeno na celkový počet deseti opakovaní každým operátorem. 

Následně bylo provedeno ověření takto ovlivněného datového souboru prostřednictvím 

testování statistických hypotéz podložených grafickými nástroji. Při dalším kroku byla 

vyhodnocena studie GRR dle obou metod a bylo sledováno, jak tyto metody reagují na 

nesplnění tohoto předpokladu, resp. jakým způsobem se mění procentuální podíl 

opakovatelnost a reprodukovatelnosti z celkové variability. Velmi zřetelně je tento vliv 

nesplnění normality dat patrný z grafického znázornění, viz obr. 55, který je uveden v kapitole 

6.2 Simulace dat při porušení předpokladu o normalitě dat. Ilustrujícím příkladem na kterém, 

lze jednoduše vysvětlit tento závěr pochází ze studie číslo 1. Datový soubor byl při úvodní 

analýze podroben ověřování normality dat prostřednictvím testování statistických hypotéz 

včetně analýzy grafických nástrojů. Z dosažených výsledků vyplynulo, že data pocházející ze 

studie číslo 1 odpovídají parametrům normálního rozdělení. Následně byla provedena simulace 

dat, která spočívala v mírném zešikmení datového souboru, který neodpovídal parametrům 

normálního rozdělení. Pro oba soubory byla provedena kompletní analýza systému měření 

prostřednictvím metody průměru a rozpětí A&R, a metody analýzy rozptylu ANOVA. 

V případě metody průměru a rozpětí – A&R došlo i přes nesplnění tohoto předpokladu 

k rapidnímu snížení hodnoty ukazatele %GRR o 40 %. Druhá aplikovaná metoda analýza 

rozptylu ANOVA však na tento signál o nesplnění předpokladu normality dat, zareagovala 

odlišným způsobem.  Došlo také ke snížení hodnoty ukazatele %GRR, avšak pouze o 12 %. 

Tim pádem, ačkoliv studie číslo 1 pocházela z normálního rozdělení, tak po simulaci dat, a 

především při nesplnění tohoto předpokladu poskytovala metoda průměru a rozpětí – A&R 

zkreslené výstupy, které hodnotili systém měření kladně, ačkoliv by tomu tak být nemělo. Tento 

rozdíl mezi těmito metodami je způsoben zejména z důvodu, že metoda analýzy rozptylu 

ANOVA je statistickou metodou, která je robustnější vůči nesplnění tohoto předpokladu, 

kdežto metoda průměru a rozpětí A&R nikoliv. Tento závěr jasně podtrhuje a dokládá, jakým 

směrem by se organizace měly vydat při volbě metody, jež bude sloužit k budoucímu 
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prokazování způsobilosti systému měření. Obdobných výsledků bylo dosaženo také u dalších 

studií. 

7.4 Vliv nesplnění uniformity na výstupy ze studie GRR 

Poslední zjištěný závěr této diplomové práce je spojen s předpokladem o uniformitě dat. 

Této statistické vlastnosti, se příručka MSA zabývá velmi stroze a okrajově. V praxi je pak 

analýza uniformity zcela opomíjena. Proto bylo cílem tuto oblast více prozkoumat, kdy 

v návaznosti bylo sledováno, jakým způsobem se chovají metody analýzy systému měření při 

nedodržení tohoto předpokladu. Bylo zjištěno, že v případě neseřazení naměřených údajů dle 

velikosti vzorků, nelze detekovat problémy s touto statistickou vlastností, která může hrát 

důležitou roli v následném hodnocení systému měření. Tento fakt je umocněn, především, 

pakliže daná organizace ke všemu využije metodu průměru a rozpětí A&R. Tento význam bude 

vzápětí uveden do kontextu. Problém s touto vlastnosti se vyskytl také u jedné z reálných studií, 

jež byla předmětem zkoumání. Každopádně, simulace tohoto nesplnění předpokladu byla 

realizována na základě podmínek, které umožní jednoznačné pochopení vlivu uniformity na 

metody analýzy systému měření. Závěr této simulace je znázorněn, viz obr. 60. Z něhož 

jednoznačné vyplývá, že metoda průměru a rozpětí A&R absolutně nezachytila signál o 

zvyšujícím se rozptylu v závislosti na velikosti měřeného vzorku, viz modrá přímka. Kdežto 

metoda analýzy rozptylu ANOVA, která představuje v grafu oranžovou křivku jasně tento 

signál, že v systému měření došlo ke změnám identifikovala. Tato změna se odrazila v rostoucí 

hodnotě ukazatele %GRR, a tedy celkové zhoršení výsledků analyzovaného systému měření. 

 

Obr. 60 Graf vlivu nesplnění předpokladů na metody MSA 
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8 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy, jakým způsobem jsou 

ovlivněny výstupy z analýzy systému měření při nedodržení základních předpokladů o datech. 

Úvodní čtyři kapitoly jsou zaměřeny na podrobný rozbor současných přístupů k analýze 

systému měření. Značná pozornost je věnována samotné metodice MSA. V této části jsou 

představeny významné statistické vlastnosti systému měření, které hraji zásadní roli při rozboru 

v praktické části. Statistickým vlastnostem je věnován značný prostor, neboť pochopení 

v návaznosti na metody měření, hrají stěžejní roli v celé diplomové práce. Nechybí také rozbor 

metod, kterými se organizace mohou vydat při prokazování způsobilosti systému měření. 

Především se jedná o metodu průměru a rozpětí A&R, která je v praxi často využívána. Dále 

pak také o metodu analýzy rozptylu ANOVA, jež je stále častěji využívána k ověřování 

analyzovaného systému měření. Ve spojitosti s metodou ANOVA jsou v dalších částech práce 

představeny základní předpoklady, jež se vážou právě na tuto metodu a jejich různé grafické 

aplikace mohou zvýšit vypovídající schopnosti systému měření. Závěr této teoretické části 

poskytuje informace, o příručce VDA 5 a její možnostech při vyhodnocování systému měření. 

Praktická část, která začíná kapitolou pět, popisuje základní informace o parametrech 

studií vybraných pro tuto práci. V následujících podkapitolách bylo provedeno úvodní 

hodnocení systémů měření prostřednictvím obou metod, bez jakéhokoliv ověřování 

předpokladů o datech. Jednalo se o metody průměru a rozpětí A&R a metodu analýzy rozptylu 

ANOVA. Již z tohoto úvodního hodnocení vyplynulo několik velmi zajímavých skutečností, 

které vyzdvihují především metodu analýzy rozptylu ANOVA, neboť zareagovala na různé 

odchylky, které se vyskytly v analyzovaných studiích mnohem lépe, nežli metoda průměru a 

rozpětí – A&R. Dalším cílem těchto dvou kapitol, bylo ověřování základních předpokladů ve 

vazbě na analyzované studie. 

Kapitola číslo šest, která pokračuje v části praktické se zabývala simulací dat, resp. jakým 

způsobem se chovají studie, při ovlivnění, potažmo nesplnění základních předpokladů o datech. 

Velmi zajímavá kapitola, která přinesla jednoznačné závěry ve prospěch metody analýzy 

rozptylu ANOVA.  
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Poslední kapitola této práce číslo sedm se věnuje primárně interpretaci dosažených 

výsledků diplomové práce. Bylo zjištěno, že při analýze systému měření je vhodné 

upřednostňovat metodu analýzy rozptylu ANOVA, před metodou průměru a rozpětí A&R. 

Metoda průměru a rozpětí selhala především při nesplnění předpokladu o uniformitě dat, kde 

naprosto nezachytila signál, který dával najevo, že v analyzovaném systému měření se 

vyskytuje problém. Dále tato metoda poskytovala zkresleně kladné údaje u několika studií, 

ačkoliv bylo prokázáno, metodou analýzy rozptylu ANOVA, že tomu tak není. Rovněž metoda 

analýzy rozptylu se při simulaci nesplnění předpokladu o normalitě dat představila jako 

robustnější, nežli metoda průměru a rozpětí. Poslední indicie, která by měla být brána v potaz 

při hodnocení systému měření je minimální požadavek na rozlišitelnost měřidla týkající se obou 

metodik. Svazek VDA 5 vyžaduje minimálně 20 různých kategorií, které by mělo dané měřidlo 

poskytnout, kdežto metodika MSA vyžaduje pouze 10. Tato minimální hranice v podání 

metodiky MSA, způsobovala rovněž ve spojitosti s metodou průměru a rozpětí – A&R 

problémy falešného signálu, které tato metoda hodnotila, ačkoliv k němu nedošlo.  
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