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Abstrakt 

Název diplomové práce: Zlepšování procesu ověřování shody při atributivních znacích 

Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšování procesu ověřování shody při atributivních 

znacích. Nejprve je stručně charakterizována organizace OSRAM Česká republika s. r. o., 

pro kterou byla tato práce vytvořena. V následujících kapitolách jsou zpracována teoretická 

východiska, popsán výrobní proces a jeho výstupy, analyzován stávající způsob ověřování 

shody produktů a provedena analýza systému měření za stávajících podmínek. Z analýzy 

stávajícího způsobu ověřování shody produktů a z provedené analýzy systému měření 

za stávajících podmínek vyplynula slabá místa, ke kterým byla navržena nápravná opatření. 

Dále je popsáno zavádění nápravných opatření a v předposlední kapitole jsou přínosy 

zavedených nápravných opatření zhodnoceny. 

Klíčová slova: ověřování shody, analýza systému měření (MSA), metoda srovnáváním, 

atributivní znaky 

 

 

Abstract 

Diploma Thesis: Improvement of Product Conformity Verification Methods for Attributes 

This diploma thesis is focused on the improvement of product conformity verification 

methods for attributes. Firstly, the OSRAM Česká republika s. r. o. organization for which 

this theses was created is described. In following chapters theoretical basis is created, 

production process and outputs are described, analysis of current product conformity 

verification methods and measurement systems analysis are performed. Weak spots resulting 

from performed analysis of current product conformity verification methods and measurement 

systems analysis were found and corrective actions were proposed. Implementation of the 

corrective actions is described and contributions of implemented corrective actions in the last 

chapter but one are evaluated. 

Keywords: conformity verification, measurement systems analysis (MSA), attribute method, 

attributes 
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0 nepřijatelné rozhodnutí (neshodný vzorek) 
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d průměr drátu  

GRR 
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měřidla 

h výška 
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m hmotnost 

MSA Measurement System Analysis, Analýza systému měření 
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počet všech případů, tzn. kolik rozhodnutí jeden operátor v rámci analýzy 

provedl 

pe 
podíl očekávaných výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí 

nebo nepřijetí vzorku 

po 
podíl výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 
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QMS Quality Management System, Systém managementu kvality 

ρ hustota 

r poloměr 

REF referenční hodnocení 

V objem 

Vválec objem válce 
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počet případů, kdy druhý operátor z dvojice označil vzorek za neshodný a první 

operátor z dvojice označil vzorek za shodný nebo neshodný  
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počet případů, kdy operátor označil vzorek za shodný nebo neshodný a 
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1 ÚVOD 

 Ověřování shody produktů je jedním z důležitých procesů ve fázi realizace produktu. 

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 je ve článku 8.2.4 Monitorování a měření produktu 

uvedeno [4]: 

„Organizace musí monitorovat a měřit charakteristiky produktu tak, aby si ověřila, zda byly 

požadavky na produkt splněny. Toto musí být prováděno v příslušných etapách procesu 

realizace produktu v souladu s plánovaným uspořádáním činností.“  

 V případě, že charakteristiky produktu neboli znaky jakosti produktu nejsou měřitelné, 

ale kvalitativní (tzv. atributy), je ověřování shody realizováno pomocí kontroly srovnáváním. 

Samotné ověřování shody produktů je proces a i ten musí být podle požadavků normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 monitorován a měřen. K tomu slouží analýza systému měření, která 

je pro organizace velmi důležitá. Vezmeme-li v úvahu jednu ze zásad managementu kvality 

„Přístup k rozhodování zakládající se na faktech“, je nezbytně nutné, aby vstupy do procesu 

rozhodování, což jsou výstupy z měření, byly správné. Nestačí pouze měřit, je třeba také znát 

spolehlivost (důvěryhodnost) měření, protože způsobilost použitého systému měření 

rozhoduje o jakosti naměřených údajů a má vliv na rozhodování. Způsobilost použitého 

systému měření zjistíme pomocí analýzy systému měření.  

 Cílem této diplomové práce je zlepšit proces ověřování shody produktů 

při atributivních znacích ve společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. V diplomové práci je 

analyzován stávající způsob ověřování shody produktů a také je provedena analýza systému 

měření za stávajících podmínek. Dále jsou identifikována slabá místa stávajícího způsobu 

ověřování shody produktů a navrhnuta nápravná opatření. Následně je popsáno zavádění 

nápravných opatření a přínosy zavedených nápravných opatření jsou zhodnoceny. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

2.1 Historie společnosti OSRAM 

 Společnost OSRAM má své hlavní sídlo v Mnichově a zaměstnává více než 39 000 

lidí po celém světě [15]. Organizace OSRAM je ve světě známa již více jak 100 let a 

poskytuje zdroje osvětlení pro lidi z celého světa. Přesněji, ochranná známka byla 

zaregistrovaná v roce 1906. Po I. světové válce, v roce 1919 pak tři firmy - 

Siemens & Halske, Deutsche Glasglühlicht a AEG - spojily svou výrobu žárovek právě 

pod značkou OSRAM [15]. Název organizace vznikl spojením vybraných písmen dvou prvků 

– osmia a wolframu [21]: 

OSmiun a wolfRAM 

 V roce 1919 začala pražská filiálka prodávat žárovky vyrobené v Berlíně i v Čechách. 

Jen o tři roky později (1922) zde OSRAM otevřel i továrnu. Zanedlouho došlo i na Moravu a 

Slezsko otevřením skladů v Brně a Ostravě. Po válce však byly kapacity OSRAM 

v Československu zestátněny a staly se součástí národního podniku TESLA[15].                     

 V roce 1994 se opětovně vrací obchodní zastoupení do České republiky. Vrátila se 

sem i výroba - tu od roku 2000 zastupuje OSRAM Bruntál s.r.o., která je součástí společnosti 

OSRAM GmbH, a ta je součástí společnosti Siemens AG. Po fúzi v roce 2008 se organizace 

jmenuje OSRAM Česká republika s.r.o. 

2.2 OSRAM v České republice 

 V historii výroby v městě Bruntálu se musíme vrátit do roku 1976, kdy dne 28. 2. byl 

založen závod Rudné doly Jeseník, který měl sloužit ke zpracování Cu-Zn-Pb koncentrátů 

z okolních nalezišť. Tento objekt byl vybudován od základů, stejně jako technologické 

ověřování zpracování flotačních koncentrátů z ložisek dostupných polymetalurgických rud 

s obsahem zinku, mědi a olova [21]. V osmdesátých letech zde byla postavena nová výrobní 

linka na zpracování wolframových koncentrátů a na přepracování odpadů ze slinutých 

karbidů. 

 K 1. 11. 1990 byl podnik delimitován z RD Jeseník, s.p. na samostatný HMZ, s.p. se 

sídlem v Bruntále. V dokončené investici z l. etapy HMZ, s.p. zahájil výrobu práškového 

wolframu, uhličitanu kobaltnatého a dílčích strojírenských prvků. Tyto výroby byly 

v následném období 1991 - 1996 rozšířeny o výrobu technického síranu kobaltnatého, 

chloridu hořečnatého a chloridu vápenatého pro farmacii a potravinářství [17]. 
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         Na začátku roku 1993 byl vládou schválen privatizační projekt HMZ, s.p. Kupónovou 

metodou byl do akciové společnosti zařazen majetek, který dával reálné předpoklady 

pro životaschopnou společnost.       

 OSRAM Bruntál spol. s r.o. byl zápisem do obchodního rejstříku založen 

k 14. 9. 2000. Společnost na základě kupní smlouvy převzala veškerý majetek a obchodní 

závazky HMZ, a.s. 

 K 1. 4. 2004 byla odprodána a transferována výrobní divize – Výroba čistých 

chemikálií do nové společnosti Macco Organiques, s.r.o. K 1. 10. 2007 byla vyčleněna výroba 

wolframových a wolfram-karbidových prášků jako samostatná společnost SYLVANIA 

Tungsten s.r.o. K 1. 5. 2008 proběhla fúze s prodejní organizací, sídlící v Praze, OSRAM 

spol. s r. o., a současně byla společnost přejmenována na OSRAM Česká republika s. r. o. 

[17].                                                                                                                 

2.3 Výrobní aktivity 

 OSRAM Česká republika s. r. o. je výrobní společnost se stoprocentní zahraniční 

účastí - společnost je součástí společnosti OSRAM GmbH, která je jednou ze tří největších 

výrobců osvětlení na světě. Vyrábí na třech kontinentech v 17 různých zemích a 46 výrobních 

závodech [17]. 

 OSRAM Česká republika s. r. o. má tři výrobní segmenty: 

− výrobu jemných drátů, 

− výrobu jemných spirál pro světelné zdroje, 

− výrobu speciálních zdrojů světla. 

 Organizace vyrábí jemné dráty na bázi wolframu, molybdenu a železa. Následně 

z těchto drátů vznikají wolframové spirály. Wolframovými spirálami je zásobována velká část 

ze 46 závodů společnosti OSRAM na výrobu lamp rozdělených po celém světě a také někteří 

externí klienti (v literatuře [17] je uvedeno 5%). Třetím výrobním segmentem je výroba 

speciálních zdrojů světla v rámci obchodní jednotky Display/Optic, kde jsou vyráběny 

speciální osvětlovací lampy pro video-projektorovou techniku, lékařství a studiové osvětlení. 

 OSRAM Česká republika s. r. o. exportuje své výrobky do celého světa, což je patrné 

z obrázku 1. 
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Obr. 1 Export výrobků společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. [17] 

2.4 Budování QMS 

 Společnost OSRAM Česká republika s. r. o. má vybudovaný systém řízení kvality 

v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002 a systém řízení životního 

prostředí dle ISO 14001:2004. 

 První certifikace systému managementu kvality podle požadavků normy 

ISO 9002:1996 proběhla v roce 1999. Podle požadavků normy ISO 9001:2000 byla 

organizace certifikována v roce 2002. V roce 2004 přibyla i certifikace 

dle ISO/TS 16 949:2002. Od roku 2006 je organizace certifikována i dle ISO 14001:2004. 

Recertifikace společnosti dle ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009 proběhne v roce 2010. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Ověřování shody produktů 

 Ověřování shody produktů je jedním z důležitých procesů ve fázi realizace produktu. 

V této fázi je především aplikováno operativní řízení kvality, které zahrnuje metody a činnosti 

zaměřené na sledování procesu a na odstraňování příčin neshod, nedostatků a odchylek 

v celém životním cyklu výrobku. Během výroby, kdy se vstupní prvky mění v požadované 

výstupy, již nelze kvalitu zvýšit, ale při nedodržování požadavků a podmínek stanovených 

v předvýrobních etapách může naopak dojít ke snížení kvality oproti požadované úrovni. 

 Tradičním způsobem zajišťování jakosti ve výrobě je ověřování shody ve formě 

kontroly a zkoušení [12]. Norma ČSN EN ISO 9000:2006 definuje kontrolu jako: 

„hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením 

nebo srovnáváním“ [3].                    

 K hlavním cílům kontroly kvality ve výrobě patří [13]: 

− objektivní posouzení míry shody mezi požadavky a skutečností, 

− identifikace odhalených neshod, 

− zabránění průniku neshodných výrobků nejen až k odběrateli, ale na každý další 

stupeň zpracování, 

− zajištění technologické kázně, 

− odhalování neshod ve výrobním procesu, které by mohly vést k výrobě neshodných 

výrobků, 

− zpracování výsledků kontroly s cílem odhalit příčiny neshodných výrobků a přijímání 

a realizace nápravných opatření. 

 Nelze opomenout tu skutečnost, že kontrolní operace jsou nákladné a zpravidla se 

nepodílejí na faktickém zvyšování kvality. Proto při rozhodování o kontrolních činnostech a 

při jejich projektování je třeba respektovat následující doporučení [23]: 

− nezavádějme postupy kontroly plošně, ale nejprve vyhodnoťme rizika vadnosti 

v jednotlivých oblastech a na tomto základě diferencujeme přístupy ke kontrole, 

− je luxusem zavádět duplicitní kontroly, a proto je třeba prověřit případy, kdy se užívají 

duplicitní kontroly, 
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− kontrolní úsilí je třeba zaměřit především na nestabilní procesy, kterými mohou být 

zaváděné nové výrobky, technologie, nové materiály, zavedení stroje po opravě, 

přemístění stroje, zařazení nových pracovníků. 

 Každý, kdo se pohybuje v oblasti managementu kvality - zejména ve výrobních 

organizacích, kde je kontrola výrobků zcela běžným procesem - by měl mít na paměti, že 

kvalitu nelze vykontrolovat, ale musí být vyrobena. Proto je důležité si uvědomit, že 

pracovníci provádějící kontrolu kvality nemohou nést odpovědnost za úroveň dosahované 

kvality. Tito pracovníci provádějící kontrolu jsou ale odpovědní za: 

− účinné a hospodárné odhalení neshodných výrobků či neshodných operací,  

− jejich identifikaci,  

− zajištění oddělení neshodných výrobků od shodných,  

− analýzu procesu, 

− předání výsledků analýzy odpovědným pracovníkům (např.: výroby, konstrukce).   

 Dále je také důležité si uvědomit, že ověřování shody ve výrobě není osamoceným 

procesem, ale je úzce spjat s výrobou samotnou (jejím plánováním, řízením a evidencí), 

identifikací a sledovatelností a také s řízením neshodného produktu. 

3.1.1 Algoritmus kontroly 

 V literatuře [5] je proces kontroly chápán jako zpětnovazebná smyčka, kterou lze 

aplikovat na cokoliv, a je zde uvedena univerzální posloupnost následujících kroků kontroly: 

1. výběr objektu kontroly tj. to, co máme v úmyslu kontrolovat, 

2. zavedení měření, 

3. zavedení standardů výkonu, cíle produktů a procesů,  

4. měření aktuálního výkonu,  

5. porovnání současné změřené výkonnosti se standardy, 

6. podniknutí kroků ke zlepšení. 

 Chceme-li aplikovat výše uvedenou univerzální posloupnost kroků procesu kontroly 

na ověřování shody produktů ve výrobě, můžeme využít algoritmu procesu kontroly kvality 

ve výrobě uvedeného v literatuře [12] (viz obrázek 2).  
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Obr. 2 Algoritmus procesu kontroly ve výrobě [12] 
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Algoritmus uvedený na obrázku 2 obsahuje téměř všech 6 kroků zmíněných v literatuře [5], 

malou výjimkou je krok „zavedení standardů výkonu, cíle produktů a procesů“. Tento krok je 

obvykle stanoven již před vlastním algoritmem procesu kontroly kvality ve výrobě - stanovují 

se již ve fázi technické přípravy výroby (např. tvar, rozměry, barva, povrchové vlastnosti 

výrobku, vlastnosti materiálu) a jsou to nastavené hodnoty kvality, kterých má být dosaženo.  

 Krok „výběr objektu kontroly“ je zahrnut do „požadavku na kontrolu“. „Požadavek 

na kontrolu“ je v organizaci obvykle uveden v technické a výrobní dokumentaci 

(např. v technologickém postupu, výrobním postupu). Krok „zavedení měření“ obsahuje 

„přípravu na kontrolu“, což v sobě zahrnuje „přípravu dokumentace“, jako je kontrolní 

postup, kontrolní tabulky a záznamy, do kterých budou zaznamenávány výsledky kontroly, 

případně technické normy. „Příprava na kontrolu“ dále v sobě zahrnuje „přípravu kontrolní a 

měřící techniky“ dle kontrolního postupu požadované přesnosti, citlivosti, rozsahu měření a 

spolehlivosti měření. Samozřejmě v rámci „přípravy na kontrolu“ nemůžeme opomenout 

„instruktáž kontrolorů“. Krok „měření aktuálního výkonu“ je ve vývojovém diagramu popsán 

jako „kontrola kvality“, kdy je kontrolou ověřována reálná úroveň znaků kvality. Krok 

„porovnání současné změřené výkonnosti se standardy“ je na obrázku 2 charakterizován 

činnostmi „hodnocení stupně shody“ - tedy hodnotí se stupeň dosažení shody 

mezi předepsanou úrovní znaků kvality a reálnou úrovní znaků kvality. Posledním krokem 

v literatuře [5] je „podniknutí kroků ke zlepšení“. Do tohoto kroku můžeme zahrnout činnosti 

z algoritmu procesu kontroly ve výrobě „analýza výrobního procesu“ a „návrh a realizace 

nápravného opatření, kontrola účinnosti“.  

3.1.2 Kontrolní postupy 

 V předcházející podkapitole bylo zmíněno, že v rámci přípravy kontroly je 

připravována dokumentace. V literatuře [11] se píše: „Ať už jde o jakoukoliv kontrolu, vždy 

musí probíhat podle stanovených podmínek, tzn., že každá kontrolní operace musí mít 

písemný, resp. grafický návod, tzv. kontrolní postup. Kontrolní postupy jsou důležitou 

součástí dokumentace systému kvality každé firmy. Kontrolní postupy musí obsahovat 

všechny nevyhnutelné informace pro pracovníky, kteří kontrolu provádějí.“.   

 Jedná se o instrukce pro jednotlivé kontrolní operace, které určují [23]: 

− co je předmětem kontroly, včetně specifikace kvalitativních parametrů a jejich 

tolerance, 

− jak často se kontrola bude provádět, 
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− kde a čím se kontroluje (vymezení místa a kontrolních pomůcek či přístrojů),  

− způsob kontroly, který může být v závislosti na charakteru kontroly vymezen stručně 

(například vizuální kontrola), nebo podrobně přesným popisem průběhu kontroly, 

− podobu vedení záznamu o kontrole, značení dobrých a vadných výrobků a způsobu 

jejich izolace. 

3.1.3 Záznamy o kontrole 

 Vedení záznamů je neodmyslitelnou součástí managementu kvality. Záznam je 

dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy 

o provedených činnostech [3]. Záznam o kontrole tedy slouží jako důkaz o provedené 

kontrole a také uvádí, jaké byly zjištěny příslušné hodnoty znaků kvality. Záznamy o kontrole 

se také využívají pro zpětné vyhodnocování a určování případné vývojové tendence či 

souvislostí, které mohou být využity při nápravných či preventivních opatřeních. Vlastní 

podoba záznamů o kontrole se liší. Je na každé organizaci, aby si připravila vhodnou strukturu 

formulářů a určila, které údaje je třeba zaznamenávat. 

3.1.4 Druhy kontrol 

 Konkrétní systém kontroly kvality v organizaci musí být určen ve vztahu k charakteru 

výrobního procesu, výrobku a ke specifickým znakům kvality. Existuje celá řada hledisek 

členění kontroly, do této práce byly převzaty druhy kontroly podle různých hledisek 

z literatury [14] a jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Tab. 1 Druhy kontroly podle různých hledisek [14] 

Hledisko členění kontroly Druh kontroly 

začlenění do procesu realizace 

produktu 

kontrola vstupní 

kontrola mezioperační 

kontrola výstupní 

objekt kontroly 

kontrola materiálu 

kontrola rozpracovaných výrobků 

kontrola hotových produktů 

kontrola nářadí 

kontrola náhradních dílů 

kontrola pomocného materiálu 

kontrola dokumentace 

kontrola zaměstnanců 

rozsah kontroly 

kontrola stoprocentní 

kontrola výběrová 

kontrola namátková 

použité přístupy ke kontrole 
kontrola měřením 

kontrola srovnáváním 

rozsah automatizace 

kontrola ruční 

kontrola mechanizovaná 

kontrola automatizovaná 

odpovědnost za kontrolu 

kontrola zaměstnancem oddělení technické 

kontroly 

obsluhou pracoviště (samokontrola) 

vliv na další průběh procesu 
kontrola aktivní 

kontrola pasivní 

 Podle tohoto členění je možné označit kontrolu, kterou se tato práce zabývá, 

za mezioperační kontrolu rozpracovaných výrobků a také za výstupní kontrolu hotových 

výrobků. Tato práce se dále zabývá atributivními znaky, tedy jde o kontrolu srovnáváním, 

kontrola produktů je ruční a podle rozsahu kontroly se jedná o kontrolu stoprocentní 

prováděnou specializovaným pracovištěm. 

  Stoprocentní kontrola znamená, že pracovníci provádějící kontrolní operace musí 

prověřit všechny produkty. Protože tento druh kontroly je velmi pracný a nákladný a navíc 
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bez stoprocentní záruky zachycení všech neshod, měl by být nasazován pouze v těch 

případech, kdy jsou výrobní procesy nezpůsobilé k trvalé schopnosti plnit požadavky nebo 

pokud to vyžaduje kontrolní dokumentace.  

3.1.5 Účinnost kontrolního systému 

 Účinnost kontrolního systému závisí nejen na správné volbě druhu kontroly, ale také 

je ovlivňována úrovní přeměny požadavků zákazníka do technických a technologických 

parametrů - jsou-li kontrolovány znaky kvality, které nevyžadují požadavky a očekávání 

zákazníka, může se stát, že i přes vysokou účinnost samotného kontrolního systému není 

zákazník spokojen. Dalšími faktory ovlivňující účinnost kontrolního systému jsou úroveň 

metrologického zabezpečení kontroly a výroby, existence kvalitního kontrolního plánu a 

kontrolních technologií pokrývajících celý cyklus života výrobku. 

3.1.6 Náklady na kontrolní systémy 

 Často se říká, že o peníze jde vždy až na prvním místě, a proto bychom si měli 

pokládat, obzvláště v dnešní době, otázku, kolik nás co stojí. Proto je tomuto tématu věnována 

i krátká podkapitola v této práci, alespoň krátký výčet položek, které je možné vzít v úvahu. 

 Většina nákladů spojených s kontrolními systémy je rozdělena mezi 4 hlavní kategorie 

(převzato z literatury [9]): 

− fixní náklady, které nejsou citlivé na počet měření, 

− fixní náklady na jednotku, které jsou úměrné k počtu měření, 

− variabilní náklady, které se mění neúměrně vůči počtu měření, 

− náklady, které se liší způsobem a které nejsou přímo vztaženy k počtu měření. 

Kromě těchto 4 kategorií se budou měnit konkrétní položky nákladů s každou aplikací, ale 

zde je uveden seznam nejčastěji používaných položek (převzato z literatury [9]): 

− náklady na nákup vybavení nebo jeho úpravu, 

− náklady na personální změny, 

− náklady na školení provozních operací, 

− náklady na školení údržby, 

− náklady na školení ostatních pracovníků podpory, 

− náklady na instalaci, 

− náklady spojené s efektivitou výrobního procesu, 
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− náklady spojené se spolehlivostí výrobního procesu, 

− náklady spojené s morálkou zaměstnanců, 

− možnosti ztráty. 

3.2 Analýza systému měření 

 V organizaci je prováděna celá řada měření, na základě kterých je rozhodováno. 

Nestačí pouze měřit, je třeba si také položit a zodpovědět následující otázky: 

− Je měření správné? 

− Není měření zkreslené? 

− Není měření zatížené chybou? 

− Je tedy systém měření způsobilý? 

Odpovědi na tyto otázky nám může poskytnout právě analýza systému měření. Pomocí 

analýzy zjistíme důvěryhodnost (spolehlivost) měření. Je tedy velmi důležité si uvědomit, že 

způsobilost použitého systému měření rozhoduje o kvalitě naměřených údajů. Aneb metodiky 

zlepšování kvality a analýzy jsou pouze tak dobré, jako jsou údaje, na kterých jsou založeny. 

To je hlavním důvodem, proč je důležité věnovat pozornost systému měření. Proto je analýza 

systému měření velmi důležitým prvkem managementu kvality. 

 Pro analýzu systému měření je používána zkratka MSA (z angl. slov Measurement 

System Analysis) a podle literatury [18] ji můžeme definovat následovně: 

 „Analýza systému měření je experimentální a matematická metoda stanovení, do jaké míry 

změna v procesu měření přispívá k celkové variabilitě procesu.“ 

 MSA analyzuje soubor zařízení, operací, postupů, programového vybavení (softwaru) 

a personálu, které mají vliv na přidělení čísla danému měření [24]. Při analýze systému 

měření je tedy bráno v úvahu následující (převzato z literatury [7]): 

1. Výběr správného měření, metody a přístupu. 

2. Hodnocení měřícího zařízení (přístroje). 

3. Posouzení postupů a operátorů. 

4. Posouzení všech interakcí mezi měřeními. 

5. Výpočet nejistoty měření jednotlivých měřících zařízení a/nebo měřícího systému. 

 Podle toho, zda je znak kvality měřitelný či neměřitelný (tzv. atribut), rozlišujeme 

analýzu systému měření při kontrole srovnáváním (pro atributy) a analýzu systému měření 
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pro měřitelné znaky kvality. Ačkoliv se způsoby zjišťování způsobilosti systému měření 

pro měřitelné a neměřitelné znaky kvality liší, mají společné body přípravy pro studii systému 

měření. 

3.2.1 Příprava pro studii systému měření 

 Před provedením studie systému měření by se mělo uskutečnit přiměřené plánování a 

příprava stejně jako při každé studii nebo analýze [1]. Do přípravy pro studii systému měření 

zahrnujeme: 

− určení počtu operátorů, 

− určení počtu dílů ve výběru, 

− volbu dílů ve výběru, 

− určení počtu opakování měření, 

− definování požadavku na citlivost měřicího zařízení, 

− zajištění dodržení definovaného postupu měření. 

Protože účel této analýzy je vyhodnocení celkového systému měření, měl by být výběr 

operátorů uskutečněn z těch operátorů, kteří přístroj běžně obsluhují. Počet dílů ve výběru by 

měl zohledňovat kritičnost rozměru (čím důležitější rozměr, tím více dílů a/nebo zkoušek), 

aby byla zajištěna požadovaná konfidenční úroveň pro odhady při studii měřidla, a 

konfigurace dílu (v literatuře [1] se uvádí, že objemné nebo těžké díly mohou vyžadovat méně 

vzorků a více zkoušek). Volba dílů ve výběru je velmi důležitým prvkem analýzy. Obecně 

platí, že do analýzy by měly být zahrnuty díly z celého výrobního rozpětí, aby vznikl výběr 

reprezentující výrobní proces. V případě, že by výběr nereprezentoval výrobní proces, je 

v literatuře [1] navrhnut postup řešení. Díly, které reprezentují výrobní proces lze získat tak, 

že bude odebírán jeden vzorek denně po dobu několika dní. Jednotlivé díly musí být 

očíslovány z důvodu identifikace, protože každý díl bude měřen několikrát. Toto očíslování 

by operátor neměl vidět - operátor by si neměl být vědom toho, jaký díl kontroluje, aby se 

zabránilo případné předpojatosti. Číslo dílu je určeno pro osobu provádějící studii, aby mohla 

zaznamenat data. Citlivost měřícího zařízení (přístroje) je dalším důležitým bodem systému 

měření - přístroj by měl mít práh citlivosti, který v případě znaku umožní přímé naměření 

nejméně jedné desetiny očekávané variability procesu [1]. Činí-li například variabilita znaku 

0,001, mělo by být zařízení schopno „číst“ změnu o velikosti 0,0001 [1]. Co se týče dodržení 
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definovaného postupu měření, je třeba se ujistit, že metoda měření (tzn. operátor a přístroj) 

zajistí měření rozměru znaku a dodrží definovaný postup měření. 

 Protože všechny metody analýzy uvedené v literatuře [1] předpokládají statistickou 

nezávislost jednotlivých měření, je důležité v rámci vlastní realizaci studie učinit následující 

kroky, které minimalizují zavádějící výsledky. 

1. Náhodné pořadí měření 

 Tím, že vzorky budou ke kontrole předávány v náhodném pořadí, se zajistí, že 

jakýkoli posun nebo změny, které by se mohly vyskytnout, budou ve studii rozděleny 

náhodně.  

2. Praktická mez prahu citlivosti přístroje 

 Při čtení hodnot na zařízení se mají hodnoty měření zaznamenávat 

na praktickou mez prahu citlivosti přístroje. 

 U mechanických zařízení se musí čtení a zaznamenávání provádět na nejmenší 

jednotku prahu citlivosti na stupnici. V případě elektronického snímání dat musí plán 

měření stanovit obecné zásady pro zaznamenávání skutečně poslední platné číslice 

na displeji. U analogových přístrojů se má záznam provádět na jednu polovinu 

nejmenšího dílku nebo meze citlivosti a rozlišitelnosti. Jestliže v případě analogových 

přístrojů je nejmenší dílek na stupnici 0,0001, potom se mají výsledky měření 

zaznamenávat na 0,00005 [1].                 

3. Pověřená osoba 

 Za řízení studie a její sledování by měla mít odpovědnost pověřená osoba, 

která chápe důležitost spolehlivě provedené studie. 

3.2.2 MSA pro měřitelné znaky 

 Analýza systému měření pro měřitelné znaky je v organizacích aplikována častěji, 

než MSA srovnáváním. V rámci MSA pro měřitelné znaky lze aplikovat celou řadu 

doporučených postupů. Tato práce je zaměřena na atributivní znaky, a proto analýze systému 

měření pro měřitelné znaky nebude věnována větší pozornost. Doporučeným postupům 

pro tuto oblast MSA se věnuje například literatura [1], [16].  
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3.2.3 MSA při kontrole srovnáváním 

 Analýza systému měření, která se zabývá neměřitelnými znaky, tzv. atributy, je 

nazývána MSA při kontrole srovnáváním. Při kontrole srovnáváním je hodnota výsledku 

měření jednou z konečného počtu tříd, na rozdíl od metod měřením, kde hodnota výsledku 

měření nabývá všech možných hodnot v určeném intervalu. Nejběžnější variantou pro metody 

srovnáváním jsou pouze 2 možné výsledky měření - dobrý a špatný. V těchto případech bývá 

používán kalibr s dobrou a zmetkovou stranou. Jiné systémy založené na srovnávání, např. 

vizuální etalony, poskytují pět až sedm různých kategorií [1]. 

 V literatuře [22] se uvádí, že pro binární systém měření (tedy pro metodu srovnávání, 

kdy se uvažují 2 možné výsledky měření - dobrý a špatný) neexistuje všeobecně přijímaná 

metoda MSA, jak tomu je u MSA pro měřitelné znaky, kde je možné použít všeobecně 

přijímanou metodu GRR. V literatuře [22] je uvedeno 5 přístupů k hodnocení MSA 

pro atributivní znaky: 

− model skrytých tříd (Latent Class Model), 

− stupeň shody určený pomocí ukazatele kappa (Cohenovo kappa) mezi 2 operátory, 

− stupeň shody určený pomocí ukazatele kappa mezi více operátory, 

− mezitřídní korelační koeficient (Interclass Correlation Coefficient), 

− logaritmicko-lineární model (Log-Linear Model). 

V literatuře [22] jsou výše uvedené přístupy také porovnány. V literatuře [2] jsou uvedeny 

další dva přístupy k hodnocení systému měření při kontrole srovnáváním. Přístupy uvedené 

v literaturách [22] a [2] jsou pro člověka, který nemá znalosti z teorie pravděpodobnosti a 

z matematické statistiky, poněkud složité a hůře pochopitelné (výjimkou je pouze stupeň 

shody určený pomocí ukazatele kappa (Cohenovo kappa) mezi 2 operátory, který je uvedený 

v literatuře [22]). 

  Proto jsou v rámci této diplomové práce detailněji popsány dva, podle mého názoru, 

nejběžnější přístupy k analýze systému měření při kontrole srovnáváním - MSA při kontrole 

srovnáváním podle metodiky QS 9000 a MSA při kontrole srovnáváním podle metodiky 

VDA 5. 

3.2.3.1 MSA při kontrole srovnáváním podle metodiky QS 9000 

 QS 9000 je standard kvality, který byl za společného úsilí vypracován třemi velkými 

výrobci automobilů: General Motors, Chrysler a Ford. Tento standard kvality byl zaveden 

do průmyslu v roce 1994 a následně byl také přijat několika výrobci těžkých nákladních 
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automobilů ve Spojených státech. V podstatě všichni dodavatelé pro automobilový průmysl 

ve Spojených státech musí zavést QS 9000 do svého systému [25].    

 QS 9000 nahrazuje požadavky systému kvality Ford Q-101, Chrysler's Supplier 

Quality Assurance Manual, GM's NAO Targets for Excellence a The Truck Manufacturer's 

quality system manuals. Vliv QS 9000 je vidět v celém automobilovém průmyslu [19].        

 V literatuře [1] jsou uvedeny 2 základní přístupy studie systému měření metodou 

srovnáváním: 

− metoda analýzy rizika, 

− analytická metoda. 

U metody analýzy rizika jsou v literatuře [1] uvedeny 2 možnosti vyhodnocení rizika, a to 

buď pomocí analýz založených na testech hypotéz, nebo pomocí teorie detekce signálu. 

Jelikož je v organizaci využívána metoda analýzy rizika, která je hodnocena pomocí analýz 

založených na testech hypotéz, zabývá se tato diplomová práce právě tímto způsobem. Tento 

způsob, tedy postup provádění MSA pro atributivní znaky podle metodiky QS 9000 (metoda 

analýzy rizika, které je hodnoceno pomocí analýz založených na testech hypotéz) lze shrnout 

do následujících kroků. 

Stanovení základních parametrů analýzy 

 Nejprve je nutné stanovit počet operátorů, kteří budou analýzu systému měření 

provádět, dále je třeba stanovit počet kontrolovaných vzorků - soubor hodnocených kusů musí 

obsahovat jak shodné tak neshodné produkty. Kontrolované vzorky jsou poté očíslovány tak, 

aby operátor nevěděl, který vzorek kontroluje. U každého kontrolovaného vzorku je nutno 

stanovit referenci – tzn. určit, který produkt je shodný a který produkt je neshodný. Dále se 

stanoví počet opakování měření. Přijatelné rozhodnutí je označeno 1 a nepřijatelné rozhodnutí 

je označeno 0.  

 V literatuře [1] je uveden příklad, ve kterém je počet operátorů roven 3, počet 

kontrolovaných vzorků je 50, z toho je 34 shodných produktů a 16 neshodných produktů. 

Počet opakování měření každého vzorku byl zvolen 3. 

Vlastní hodnocení vzorků 

 Hodnocení vzorků se provádí v náhodném pořadí a je dozorováno pověřeným 

pracovníkem, který zaznamenává rozhodnutí operátorů u daného vzorku a daného opakování. 
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Jednotlivé údaje je vhodné zapsat do tabulky, příklad takové tabulky je uveden níže 

(tabulka 2). 

 V této tabulce jsou uvedeni operátoři pod symbolem A, B, C, ve sloupci označeném 

A – 3 budou zaznamenána rozhodnutí o daném dílu, které provedl operátor A při 3. opakování 

měření - v případě, že operátor rozhodnul, že díl je shodný, zapíše se do příslušné buňky 

v tabulce číslo 1, jestliže operátor rozhodnul, že díl je neshodný, zapíše se do příslušné buňky 

v tabulce číslo 0.   

Tab. 2 Soubor údajů pro analýzu systému měření při kontrole srovnáváním 

Vzorek A – 1 A – 2 A – 3 B – 1 B – 2 B – 3 C – 1 C – 2 C – 3 Reference 

1           

2           

.           

.           

49           

50           

Sestavení křížových tabulek shody mezi operátory 

 Křížové tabulky vzájemně porovnávají všechny operátory a účelem těchto tabulek je 

určit rozsah shody mezi operátory. Je tedy nutné sestavit takový počet křížových tabulek, aby 

byl každý operátor porovnán se zbývajícími operátory, v případě 3 operátorů A, B a C je 

nutné sestavit 3 křížové tabulky (pro porovnání operátora A a operátora B, pro porovnání 

operátora B a operátora C, pro porovnání operátora A a operátora C). Tabulka 3 znázorňuje 

křížovou tabulku pro porovnání operátora A a operátora B. Značení jednotlivých výsledků a 

očekávaných výsledků v křížových tabulkách bylo převzato z přednášek z předmětu 

Plánování jakosti II, stejně jako vzorce (1) - (13). V literatuře [1] tyto vzorce nejsou výslovně 

uvedeny. 
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Tab. 3 Křížová tabulka pro vzájemné porovnání operátora A a operátora B 

    
  Operátor B 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek X00 X01 X0. 

očekávaný výsledek x00 x01 x0. 

1 
výsledek X10 X11 X1. 

očekávaný výsledek x10 x11 x1. 

Celkem 
výsledek X.0 X.1 N 

očekávaný výsledek x.0 x.1 n 

V tabulce se do řádku „výsledek“ zapisuje počet situací, kdy operátor A a operátor B označili 

při stejném opakování stejný vzorek jako: 

X00 … operátor A i B označili vzorek za neshodný, 

X01 … operátor A označil vzorek za neshodný, operátor B označil vzorek za shodný, 

X10 … operátor A označil vzorek za shodný, operátor B označil vzorek za neshodný, 

X11 … operátor A i B označili vzorek za shodný, 

X0. … operátor A označil vzorek za neshodný, operátor B označil vzorek za neshodný 

nebo shodný, což lze vyjádřit následovně: 

. , (1)

X1. … operátor A označil vzorek za shodný, operátor B označil vzorek za neshodný 

nebo shodný, vzorcem lze vyjádřit jako: 

. , (2)

X.0 … operátor B označil vzorek za neshodný, operátor A označil vzorek za neshodný 

nebo shodný, pomocí vzorce vyjádřeno jako: 

. , (3)

X.1 … operátor B označil vzorek za shodný, operátor A označil vzorek za neshodný 

nebo shodný, což lze vyjádřit následovně: 

. , (4)

Pro „výsledky“ platí následující vztah: 

, (5)

kde N je počet všech případů, tzn. kolik rozhodnutí jeden operátor v rámci analýzy provedl. 
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Hodnoty „očekávaných výsledků“ se počítají podle následujících vzorců: 

. · . , (6)

. · . , (7)

. · . , (8)

. · . . (9)

Pro „ očekávané výsledky“ platí následující vztah: 

, (10)

přičemž musí platit rovnost: 

. (11)

 Stupeň shody mezi operátory určíme pomocí ukazatele kappa (Cohenovo kappa). 

Pro výpočet ukazatele kappa je nutné vypočíst 2 podíly: 

podíl výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vzorku po: 

, (12)

podíl očekávaných výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

vzorku pe: 

. (13)

Ukazatel kappa κ vyjádříme jako: 

1
. (14)

Obecně platí zásada, že hodnoty kappa větší než 0,75 značí dobrou až vynikající shodu 

(max. kappa = 1); hodnoty menší než 0,40 značí špatnou shodu [1].  

 Tato analýza křížových tabulek je nezbytná k tomu, aby se určilo, zda se 

mezi operátory vyskytují nějaké rozdíly, avšak neříká nic o tom, jak dobře systém měření 

rozlišuje dobré díly od špatných [1].  

 Literatura [1] bohužel blíže nepojednává o tzv. paradoxech ukazatele kappa (literatura 

[1] se pouze zmiňuje, co značí hodnota ukazatele kappa rovna 1 a rovna 0). Tímto tématem se 

mimo jiné zabývá literatura [22]. V této literatuře je uvedeno, že jestliže: 

− se ukazatel kappa rovná jedné, je dosaženo perfektní shody, 

− se ukazatel kappa rovná nule, je shoda pouze náhodná, 
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− ukazatel kappa nabývá záporných hodnot, je-li množství shody menší než očekávané 

na základě náhody.  

Avšak je-li podíl výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

vzorku (po) větší nebo rovno ukazateli kappa, tak má po má větší vliv na systém měření 

než když by byla brána v úvahu náhoda.  

 Uvažujme tedy kontrolu srovnáváním - kontrolu, kde operátor určuje, zda je díl 

shodný či neshodný (tzn. hodnota výsledku měření je jednou z konečného počtu tříd). 

Ukazatel kappa se vypočítá podle vzorce (14). To znamená, že podíl výsledků, kdy se oba 

operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vzorku (po), je snížen o podíl 

očekávaných výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

vzorku (pe) - tedy o případy, kdy se operátor určil díl za shodný nebo neshodný náhodně. 

Vzhledem ke způsobu jak se pe počítá, může být výsledek ukazatele kappa neintuitivní. 

Například, předpokládejme, že všichni operátoři určí díly z větší části ve stejné kategorii - 

např. označují díly za shodné (tzn. malý podíl rozptylu). Potom je hodnota ukazatele kappa 

malá, jak je pe velký. Pak hodnota ukazatele kappa do jisté míry zmate nejistotu měření 

systému měření s částečným rozptylem. Podobně jestliže jeden operátor přiřazuje díly 

do jedné kategorie, a druhý operátor zařadí téměř všechny díly do druhé kategorie (jedná se 

o tzv. systematický rozdíl operátorů). To způsobí, že pe je minimální a hodnota ukazatele 

kappa je poměrně vysoká. Z toho plyne, že i když ukazatel kappa je navržen tak, aby měřil 

systematický rozdíl hodnotitelů, do určité míry jej ignoruje.  

 Dalším krokem analýzy je sestavení křížových tabulek shody operátora vůči referenci. 

Sestavení křížových tabulek shody operátora s referenčním hodnocením 

 Křížové tabulky porovnávají každého operátora vůči referenci a účelem těchto tabulek 

je určit rozsah shody operátora s referenčním hodnocením. V případě 3 operátorů A, B a C je 

nutné sestavit 3 křížové tabulky (pro porovnání operátora A s referencí, pro porovnání 

operátora B s referencí, pro porovnání operátora C s referencí). Tabulka 4 znázorňuje 

křížovou tabulku porovnání operátora A s referencí. 
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Tab. 4 Křížová tabulka pro vzájemné porovnání operátora A s referencí 

    
  Reference 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek X00 X01 X0. 

očekávaný výsledek x00 x01 x0. 

1 
výsledek X10 X11 X1. 

očekávaný výsledek x10 x11 x1. 

Celkem 
výsledek X.0 X.1 N 

očekávaný výsledek x.0 x.1 n 

Tabulka je téměř totožná jako tabulka 3 - Křížová tabulka pro vzájemné porovnání operátora 

A a operátora B, „výsledky“ a „očekávané výsledky“ se počítají v tabulce 4 stejně 

jako v tabulce 3 – viz vzorce (1) až (11). Stupeň shody mezi operátorem a referencí určíme 

pomocí ukazatele kappa (Cohenovo kappa) – viz vzorce (12), (13), (14). Vyhodnocení 

analýzy křížových tabulek shody operátorů s referenčním hodnocením je stejné, 

jako v případě křížových tabulek shody mezi operátory. 

Hodnocení účinnosti systému měření při kontrole srovnáváním 

 Posledním krokem analýzy je stanovení účinnosti systému měření při kontrole 

srovnáváním. Účinnost lze obecně vyjádřit jako (převzato z literatury [1]): 

úč
č á ý í

ý č ž í í
   . (15)

V analýze systému měření při kontrole srovnáváním je možné stanovit několik variant 

účinnosti. Jednotlivé varianty jsou uvedeny v tabulce 5, kde je také uvedeno, jaká hodnota 

bude v čitateli a ve jmenovateli vzorce (15). Tabulka 5 byla opět převzata z přednášek 

z předmětu Plánování jakosti II, v literatuře [1] je „účinnost shody operátora vůči sobě“ 

pojmenována jako „% operátora - operátor vůči sobě vykazuje shodu v případě všech 

měření“, další varianta účinnosti uvedená v tabulce 5 „účinnost shody operátora 

vůči referenčnímu hodnocení“ je v literatuře [1] označena jako „% bodového hodnocení 

proti srovnávání - u všech měření vykazuje operátor shodu se známým standardem“. Další 

účinnost, která je vyhodnocována, „účinnost shody operátorů mezi sebou“ je v literatuře [1] 

pojmenována jako „% efektivního bodového hodnocení systému - všichni operátoři vykazují 
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vůči sobě a mezi sebou shodu“. Poslední vyhodnocovanou účinností je „účinnost shody 

operátorů vůči referenční hodnotě“ je v literatuře [1] označena jako „% efektivního bodového 

hodnocení systému proti referenci“. 

Tab. 5 Varianty účinnosti systému měření při kontrole srovnáváním 

Varianta 
Počet správných 

rozhodnutí 

Celkový počet možností 

pro rozhodnutí 

účinnost shody operátora 

vůči sobě 

počet vzorků, u kterých 

operátor při opakovaných 

hodnoceních došel 

ke stejnému výsledku 

celkový počet 

hodnocených vzorků 

účinnost shody operátora 

vůči referenčnímu 

hodnocení 

počet vzorků, u kterých 

operátor při opakovaných 

hodnoceních došel 

k výsledku 

odpovídajícímu referenční 

hodnotě 

celkový počet 

hodnocených vzorků 

účinnost shody operátorů 

mezi sebou 

počet vzorků, u kterých 

všichni operátoři 

při opakovaných 

hodnoceních došli 

ke stejnému výsledku 

celkový počet 

hodnocených vzorků 

účinnost shody operátorů 

vůči referenční hodnotě 

počet vzorků, u kterých 

všichni operátoři 

při opakovaných 

hodnoceních došli 

k výsledku 

odpovídajícímu referenční 

hodnotě 

celkový počet 

hodnocených vzorků 

 Dále se v literatuře [1] uvádí, že pomocí nulové hypotézy (H0: účinnost obou 

operátorů je stejná) lze provést několik testů hypotézy mezi každou dvojicí operátorů. 

Na základě vypočtených konfidenčních intervalů u bodového hodnocení u každého operátora 

(v tabulce 5 uvedeno jako účinnost shody operátora vůči sobě) poté rozhodnout, zda je 
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účinnost obou operátorů stejná - účinnost obou operátorů je stejná, existuje-li průnik 

mezi konfidenčními intervaly u bodového hodnocení u každého operátora. Jak ale vypočíst 

konfidenční intervaly u bodového hodnocení u každého operátora literatura [1] neuvádí. 

 Rozhodnutí, zda systém měření je přijatelný, je v příkladu uvedeném v literatuře [1] 

prováděno podle následujících kritérií (viz tabulka 6). 

Tab. 6 Rozhodnutí o přijatelnosti systému měření 

Rozhodnutí o systému měření Účinnost 

Přijatelný pro operátora ≥ 90 % 

Marginálně přijatelný pro operátora - může vyžadovat zlepšení ≥ 80 % 

Nepřijatelný pro operátora - vyžaduje zlepšení < 80 % 

 Pro samotné výpočty této analýzy je nejvhodnější si vytvořit jednoduchou tabulku 

s předem nastavenými vzorci v softwaru MS Excel, který je velmi rozšířený, a vytvořená 

tabulka usnadní opakované výpočty analýzy. Případně lze zakoupit software počítačové 

podpory managementu kvality, například Statgraphics, Statistica, Palstat CAQ (jak je 

uvedeno v literatuře [6]).  

3.2.3.2 MSA při kontrole srovnávání podle metodiky VDA 5 

 VDA je zkratka pro označení standardů kvality, které vznikly, obdobně jako QS 9000 

společnými silami automobilových výrobců, v Německu. V metodice VDA 5 je analýze 

systému měření pro atributivní znaky věnována menší pozornost, než v metodice QS 9000. 

Metodika VDA 5 se zabývá pouze atributivní kontrolou pomocí kalibrů. Kontrolu 

srovnáváním (atributivní, kalibrem) definuje VDA 5 jako (převzato z literatury [26]): 

„Porovnání kontrolovaného kusu s kalibrem a zjištění, zda při tom je překročena předepsaná 

mez. Skutečná odchylka kontrolované veličiny od jmenovité hodnoty se při tom nezjišťuje.“     

 Metodika uvádí, že chceme-li používat kalibry, musíme mít důkaz o dodržení 

jmenovitých rozměrů a výrobní tolerance kalibrů u nových kalibrů, ale také musí být 

prováděn pravidelný dohled na opotřebení používaných kalibrů. Výsledky kalibrací jsou 
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nejisté v důsledku vlivů, jako např. teploty, obsluhy, měřeného objektu. Ve zvláštních 

případech (kritické materiály, zvláštní požadavky na geometrii, značný vliv dílů) lze prokázat 

způsobilost kalibračních kontrol podle dále uvedeného postupu – viz obrázek 3, který byl 

převzat z literatury [26].  

 

Obr. 3 Průběh zkoumání způsobilosti kalibrem [26] 

 V průběhu analýzy systému měření při kontrole srovnávání podle metodiky VDA 5 

jsou sériové díly kontrolovány předepsaným kalibrem v opakovatelných podmínkách. 

U kalibrů s vlivem obsluhy (např. ruční manipulací) je nutné, není-li nic jiného dohodnuto, 

aby dva operátoři zkontrolovali vždy 20 dílů, přičemž se musí pro druhý průchod nově volit 

pořadí dílů. 

 Proces kontroly kalibrem je uznán za způsobilý, jestliže jsou pro každý díl výsledky 

všech kontrol shodné a je provedeno správné kontrolní rozhodnutí. Jestliže se objeví rozdílná 

zjištění u téhož dílu, není postup považován za způsobilý. Odpovídajícími opatřeními lze 

zlepšit průběh kontroly. Je-li výsledek opakované kontroly způsobilosti znovu negativní, je 

třeba použít kontrolu měřením [26]. 
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3.2.3.3 Porovnání MSA při kontrole srovnáváním podle metodik QS 9000 a VDA 5  

 Mezi metodikou QS 9000 a metodikou VDA 5 lze nalézt několik odlišností. První 

odlišností je počet metod, pomocí kterých lze systém měření vyhodnotit. Metodika VDA 5 

uvádí pouze jeden způsob, jak vyhodnotit způsobilost systému měření (viz obrázek 3). 

V metodice QS 9000 jsou uvedeny dvě metody (metoda analýzy rizika a analytická metoda) a 

dále jsou zde uvedeny dvě možnosti vyhodnocení rizika, a to buď pomocí analýz založených 

na testech hypotéz, nebo pomocí teorie detekce signálu. Pro další porovnání byla z metodiky 

QS 9000 vybrána pouze metoda analýzy rizika, která je hodnocena pomocí analýz založených 

na testech hypotéz, a to z toho důvodu, že je v rámci této diplomové práce blíže popsána a 

aplikována. 

 Dalším rozdílem mezi metodikami je počet operátorů, kteří analýzu systému měření 

provádí. V metodice VDA 5 je nadefinováno, že analýzu systému měření provádí dva 

operátoři, není-li nic jiného dohodnuto. V metodice QS 9000 není počet operátorů stanoven, 

v této metodice je uveden vzorový příklad, kde analýzu systému měření provádí tři operátoři. 

 Odlišnost mezi metodikami VDA 5 a QS 9000 je také v počtu vzorků, které jsou 

v průběhu analýzy systému měření hodnoceny. V metodice VDA 5 je stanoveno, že počet 

vzorků je vždy 20. V metodice QS 9000, jak již bylo zmíněno, je uveden pouze vzorový 

příklad, ve kterém bylo hodnoceno 50 vzorků. 

 Počet opakování, tedy kolikrát každý operátor hodnotí stejný vzorek, je v metodice 

VDA 5 stanoven na dva. U metodiky QS 9000 lze vycházet ze vzorového příkladu, kde každý 

operátor hodnotil stejný vzorek třikrát. 

  Dále se metodiky liší ve složitosti vyhodnocení analýzy systému měření. U metodiky 

VDA 5 není třeba žádných výpočtů, pouze se porovnají výsledky hodnocení operátorů 

s referenčním hodnocením. U metodiky QS 9000 se analýza systému měření vyhodnocuje 

pomocí různých výpočtů, vzorce pro výpočty bohužel v některých případech nejsou 

v metodice uvedeny. 

 Metodika QS 9000 má mírněji nastavena kritéria pro rozhodování o způsobilosti 

systému měření než metodika VDA 5. V uvedeném příkladu v metodice QS 9000 jsou kritéria 

nastavena tak, že i když není v určitém počtu kontrol provedeno správné rozhodnutí, lze 

systém považovat za přijatelný. V metodice QS 9000 jsou rozhodnutí o systému měření 

pro operátora navoleny 3 stupně: přijatelný, marginálně přijatelný (může vyžadovat zlepšení) 

a nepřijatelný (vyžaduje zlepšení). Naopak metodika VDA 5 je přísnější - aby byl systém 

měření považován za způsobilý a tedy přijatelný, musí se výsledky hodnocení operátorů 

ve všech případech shodovat s referencí. Není-li tomu tak, systém měření není považován 
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za způsobilý a musí následovat opatření ke zlepšení. Dalším rozdílem je to, že po opatření 

ke zlepšení musí být provedena podle metodiky VDA 5 nová analýza systému měření a pokud 

se dojde ke stejnému výsledku, tzn., že systém měření není způsobilý, je nutné kontrolu 

srovnáváním nahradit kontrolou měřením. V metodice QS 9000 nic takového není uvedeno. 

 Dalším rozdílem mezi metodikami je to, že v metodice VDA 5 je výslovně stanoveno, 

že analýza systému měření se vztahuje pouze na kontrolu pomocí kalibru. Metodika QS 9000 

bere v úvahu metody srovnáváním jako takové, nejen kalibr s dobrou a zmetkovou stranou. 

 Porovnáme-li obě metodiky z hlediska jednoznačnosti, je na tom lépe metodika 

VDA 5. V této metodice je jednoznačně určený počet operátorů, vzorků a opakování a také 

posouzení, zda je systém měření způsobilý či nikoliv. Naopak u metodiky QS 9000 je 

zásadním nedostatkem to, že je uveden vzorový příklad a není nikde řečeno, zda musí být při 

aplikaci analýzy systému měření v praxi zachován stejný počet operátorů, vzorků a opakování 

jako v uvedeném příkladě. Stejně tomu je i při posouzení způsobilosti systému měření 

(viz tabulka 6). Další spornou částí metodiky QS 9000 je posouzení shody mezi operátory a 

posouzení shody mezi operátorem a referenčním hodnocením. V metodice QS 9000 se píše: 

„Obecně platí zásada, že hodnoty kappa větší než 0,75 značí dobrou až vynikající shodu 

(max. kappa=1); hodnoty menší než 0,40 značí špatnou shodu“ [1]. Metodika QS 9000 

jednoznačně neříká, jak posoudit např. hodnotu ukazatele kappa rovnu 0,58. Jedná se tedy 

v tomto případě o dobrou až vynikající shodu nebo o špatnou shodu? Na hodnotu ukazatele 

kappa rovnu 0,58 se dá nahlížet ze dvou úhlů pohledu:  

1. Jedná se o špatnou shodu 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje hodnota ukazatele kappa větší než 0,75. 

Protože hodnota 0,58 je menší než hodnota 0,75, lze o systému měření, který dosahuje 

hodnotu ukazatele kappa rovnu 0,58, prohlásit, že se nejedná o dobrou až vynikající 

shodu, z čehož plyne, že se jedná o špatnou shodu.  

2. Jedná se o dobrou shodu 

Hodnoty menší než 0,40 značí špatnou shodu. Protože hodnota 0,58 je větší 

než hodnota 0,40, lze o systému měření, který dosahuje hodnotu ukazatele kappa 

rovnu 0,58, prohlásit, že se nejedná o špatnou shodu, z čehož plyne, že se jedná 

o dobrou shodu. 

Další nejednoznačností metodiky QS 9000 je to, že není výslovně řečeno, jak zjistit hodnoty 

v křížových tabulkách. Také výpočet podílů pe a po není zcela jasný. 
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4 PROCES TAŽENÍ JEMNÝCH DRÁTŮ 

 Jelikož se tato diplomová práce zabývá procesem ověřování shody atributivních znaků 

kvality u jemných drátů, je třeba věnovat alespoň krátkou kapitolu procesu, jehož výstupem 

jsou právě tyto jemné dráty. 

 Jemné dráty jsou vyráběny tzv. tažením. Tažení je takový způsob tváření, při němž se 

výchozí polotovar kruhového průřezu protahuje působením osové tahové síly nástrojem se 

zužující se dutinou – průvlakem, čímž se průřez polotovaru výrazně zmenšuje [20]. Tato 

definice nemusí pro laika být vhodná, a proto bylo vyhledáno další, jednodušší obecné 

vysvětlení, které je uvedeno v následujícím odstavci. 

 K tažení drátu se používají tzv. tažné průvlaky (kameny pro tažení), jejich průřez 

připomíná trychtýř. Těmito průvlaky je drát velkou silou tažen, čímž se snižuje po každém 

projití průvlakem průměr drátu. Tažný průvlak tedy plní funkci nástroje, působícího 

na materiál. Celková hmota, resp. objem drátu, jsou zachovány, jelikož se jedná o beztřískový 

tvářecí, nikoliv obráběcí proces, a tudíž se drát po průchodu průvlakem prodlužuje úměrně 

snížení průměru drátu. Kvůli prodloužení délky drátu je nutné, aby se zvýšila rychlost dalšího 

tažení. Drát je protahován postupně mnoha průvlaky (kameny), z nichž každý následující má 

menší a menší průřez a protahovaný drát probíhá těmito průvlaky stále vyšší rychlostí [8]. 

  V organizaci jsou používány stroje jak pro jednoduché tažení, tak i pro vícenásobné 

tažení. V následujících odstavcích se budeme věnovat výrobě drátu jako takového, což lze 

v organizaci aplikovat na tzv. černý drát. Organizace mimo černý drát vyrábí také drát 

čištěný – specifika jeho výroby budou uvedena po vysvětlení výroby drátu černého. 

 Na příslušné pracoviště tažení je vydán drát, který předtím prošel vstupní kontrolou. 

Obsluha tažicího stroje nastaví parametry stroje a vloží příslušné průvlaky do držáku. Tyto 

informace obsluha stroje vyčte z pracovního postupu nebo výrobního příkazu. Dále obsluha 

nasadí vstupní cívku a prázdnou strojní cívku, na kterou je drát navíjen. Vstupní drát obsluha 

stroje vede přes rolničku, grafitování a poté do žíhací pece. Následně je drát zahrocen pomocí 

roztoku a naveden postupně do všech průvlaků. Po posledním průvlaku je drát veden 

k navíjení, kde je konec drátu protažen upevňovacím otvorem navíjecí cívky a pevně 

přilepen. Zkušená obsluha stroje tyto činnosti zvládne přibližně za 5 - 10 minut. Následně se 

sklopí ochranné zařízení a začne proces tažení. Po vytažení určitého počtu metrů je stroj 

zastaven, vytažená zkouška drátu je odnesena na „vážné stanoviště“, kde je zkontrolován 

průměr drátu a kvalitativní znaky určené v dokumentaci. V případě, že drát byl shledán 

dobrým, je proces uvolněn a stroj se rozjíždí pro výrobu. Není-li drát v pořádku, musí 
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obsluha vyměnit průvlaky nebo přenastavit stroj a poté opět vytáhnout určitý počet metrů 

drátu na kontrolu. V případě zastavení stroje (porucha, přetržení drátu, plná navíjecí cívka) je 

nutné opětovně provést kontrolu drátu na „vážném stanovišti“, kde je také zaznamenána 

konečná váha na cívce (tzn. kolik vytaženého drátu na dané cívce je). 

  V případě, že je požadavek na čištěný (leštěný) drát - tzn. drát, kde nezůstává grafitová 

vrstva a drát je tedy „stříbrný“, na rozdíl od „černého“ drátu - je cívka vstupního drátu 

nasazena do dalších strojů. Na těchto strojích je drát odvíjen, prochází směsí chemikálií a 

za pomocí elektrického proudu je odstraněna vrstva grafitu a část drátu – proces je založen 

na principu elektrolýzy. Touto metodou se tedy zmenší průměr drátu. Výhodou u těchto 

strojů je to, že drát po chemické lázni a neutralizaci prochází přes měřicí systém využívající 

laserových paprsků, pomocí kterých je měřen průměr drátu. Průměr drátu je tedy měřen 

po celé délce, kdežto v případě černého drátu je průměr drátu měřen obvykle na začátku a 

na konci cívky. Pouze v případech, kdy je požadavek na měření průměru černého drátu 

po celé délce, je průměr měřen buď přímo na tažicím stroji (on-line měření) nebo následně 

po vytažení na měřícím stroji (off-line měření). Další výhodou výroby čištěného drátu je to, 

že počítač na základě změřeného průměru zpětně nastavuje velikost elektrického proudu, 

čímž je při elektrolýze ovlivňován úběr drátu. 

 Výše popsanými způsoby je v organizaci vyráběno 5 typů jemných drátů, a to jak 

v provedení černého drátu, tak i v provedení čištěného drátu: 

1. wolframový drát o průměru menším než 0,200 mm v kvalitě žárovek, 

2. wolframový drát o průměru menším než 0,200 mm v obchodní kvalitě, 

3. molybdenový jádrový drát o průměru menším než 0,500 mm, 

4. molybdenový podpěrný drát o průměru menším než 0,500 mm, 

5. železný jádrový drát o průměru menším než 0,660 mm. 

Tyto dráty jsou následně používány pro výrobu jemných spirál do žárovek, s výjimkou 

molybdenového podpěrného drátu, který je používán při výrobě žárovek. 

  Charakteristickým rozměrem drátu je jeho průměr. Průměr drátu se sleduje 

jednoduchým vážením mezinárodně používané délky vzorku 200 mm na vahách a to z toho 

důvodu, že průměry drátů jsou natolik malé (v jednotkách či desítkách μm), že jejich určení 

běžnými měřidly je obtížné. Výpočet hmotnosti (v mg) wolframového drátu délky 200 mm 

z průměru uvedeného v μm lze provést podle následujícího vztahu: 
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· · 200 · 19,35
4 · 1 000 000

0,003 039 5 · , (16)

kde mW je hmotnost wolframového drátu v mg/200 mm, d je průměr drátu v μm. Vzorec (16) 

vychází ze vzorce pro výpočet hmotnosti m pomocí objemu V a hustoty ρ : 

· . (17)

Objem je v tomto případě roven objemu válce o výšce h=200 mm a průměru d, což se rovná 

dvojnásobku poloměru r. Obecný vztah pro výpočet objemu válce je: 

á · · . (18)

Vyjádřením poloměru pomocí průměru a dosazením do vzorce (18) získáme pro výpočet 

objemu válce následující vzorec: 

á ·
2

· . (19)

Ve vzorci (16) číslo 19,35 představuje hustotu wolframu v · , číslo 1 000 000 je 

ve vzorci (16) pro převod jednotek. Ze vzorce (16) lze vyjádřit výpočet průměru v případě, že 

je známa hmotnost wolframového drátu délky 200 mm: 

18,1383 · . (20)

Dosadíme-li do vzorce (16) hustotu molybdenu nebo železa v ·  místo wolframu, 

dostaneme vzorec pro výpočet hmotnosti (v mg) molybdenového nebo železného drátu délky 

200 mm o průměru uvedeného v μm.  
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5 STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ SHODY JEMNÝCH DRÁTŮ 

 Téma této diplomové práce je „Zlepšování procesu ověřování shody při atributivních 

znacích“. Cílem této diplomové práce je dosáhnout lepších výsledků analýzy systému měření, 

pomocí které je zjišťována způsobilost měřicího systému. Jednotlivé modely zlepšování jsou 

založeny na Demingově cyklu PDCA, který je základním modelem zlepšování kvality. 

 Tento cyklus se skládá ze čtyř fází, ve kterých by mělo probíhat zlepšování kvality 

nebo provádění změn. Fáze P (z angl. slova Plan, Plánuj) je zaměřena na vypracování plánu 

aktivit zlepšování, fáze D (z angl. slova Do, Vykonej) v sobě zahrnuje realizaci plánovaných 

činností, obvykle nejprve v menším měřítku. V třetí fázi, fázi C (z angl. slova Check, 

Zkontroluj), probíhá monitorování a analýza dosažených výsledků. Poslední fází je fáze A 

(z angl. slova Act, Reaguj) a jak vypovídá český překlad, zahrnuje v sobě reakce na dosažené 

výsledky a provedení vhodné úpravy procesu.  

 V rámci fáze P je důležité popsat a analyzovat současnou situaci toho, co je 

předmětem zlepšování. Předmětem zlepšování v rámci této diplomové práce je ověřování 

shody. Ověřování shody při výrobě taženého drátu (mezioperační kontrola) je prováděno 

na „vážném stanovišti“. Operátorka zařazená na toto pracoviště pomocí vah zkontroluje, zda 

je drát požadovaného průměru - ustřihne drát o délce 200 mm, zváží jej a porovná s tolerancí 

uvedenou ve specifikaci. Dále také operátorka zkontroluje, zda drát splňuje kvalitativní znaky 

dané příslušnou specifikací. Kvalitativní znaky drátu jsou určovány hmatem, zrakem a také 

pomocí šablon, které vymezují hranici mezi shodou a neshodou. Poté celou cívku zváží, aby 

bylo možné zjistit, kolik metrů drátu je na cívce navinuto. V neposlední řadě zapíše údaje 

do počítače, vytiskne štítek a nalepí jej na cívku. Tímto způsobem je kontrolována každá 

cívka a to minimálně dvakrát - na začátku a na konci. 

5.1 Slabá místa stávajícího způsobu ověřování shody jemných drátů a 

navrhnutá opatření 

 Slabým místem v tomto způsobu kontroly je bezpochyby lidský faktor. Zejména 

u atributivních znaků, které jsou určovány hmatem, je těžké rozhodnout, zda se 

na posuzované části drátu vada vyskytuje či nikoliv - záleží na citlivosti a zkušenosti toho, 

kdo drát posuzuje, někdo na části drátu vadu cítí a někdo naopak ne. Také u vad 

posuzovaných hmatem může mít vliv to, zda je začátek směny či konec směny. U těchto 

atributivních znaků je důležité důkladné zaškolení nových operátorek. Jedním z nápadů, jak 

odstranit některé z hmatových zkoušek a zlepšit tím proces ověřování shody, by bylo 

používání mikroskopu k odhalení vad, které se doposud určují hmatem. Bohužel tato varianta 
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není v podmínkách společnosti realizovatelná - mikroskop potřebuje laboratorní podmínky, 

které nelze na kontrolním „vážném stanovišti“ zajistit. Kontrolní stanoviště je umístěno 

uprostřed haly mezi jednotlivými tažicími stroji, v hale není konstantní teplota v průběhu 

roku, a protože se na drát v průběhu táhnutí nanáší grafit, je v hale rozptýlen jemný prášek. 

I kdyby byly splněny laboratorní podmínky pro použití mikroskopu, některé vady by stejně 

pod mikroskopem nebyly vidět - mikroskop se zaostří pouze na malou část drátu, kde se daná 

vada neprojeví. Vada drátu se projeví na větším vzorku drátu, ten ale není možné najednou 

zaostřit pod mikroskopem. U atributivních znaků, které jsou určovány zrakem, je obdobná 

situace jako u vad určovaných hmatem - jedná se o individuální rozhodnutí, které je závislé 

na zkušenosti, pozornosti, poctivosti a únavě operátorky. Zejména u sporných případů, kdy je 

vada minimální a jenom těžko se dá postřehnout. Vady, které se posuzují pomocí šablon, 

bývají obvykle bezproblémové. Pokud operátorka zvolí správnou šablonu podle typu drátu a 

jeho průměru, je velmi snadné rozhodnout, zda se jedná o vadný či dobrý drát. Jako nápravné 

opatření je možné navrhnout vytvoření katalogu vad, který by mohl usnadnit rozhodování 

u atributivních znaků, mohly by v něm být použity odkazy na šablony, aby se zmenšila 

pravděpodobnost, že operátorka použije při rozhodování špatnou šablonu. Katalog vad by byl 

vhodný také při zaškolování nových operátorek. Dalším opatřením, které lze ve vztahu 

k zaměstnancům obecně aplikovat, je to, co je napsáno v normě ČSN EN ISO 9001:2009 

v článku 6.2 Lidské zdroje [4]: 

„Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být 

kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností.“ 

A dále, jak je mimo jiné uvedeno v téže normě, vhodně motivovat operátorky, zejména 

zajišťovat, aby si byly vědomy závažnosti a důležitosti svých činností a jak přispívají 

k dosažení cílů kvality. 

 Dalším slabým místem je také to, že jedna operátorka má na posouzení kvality drátu, 

zapsání údajů do počítače, vytištění štítku a na jeho nalepení relativně málo času, a proto se 

může velmi snadno splést. Přidáním dalšího „vážného stanoviště“ by každá operátorka získala 

více času na kontrolu každé cívky. Otázkou je, zda by to z hlediska prostorového uspořádání 

výroby bylo možné, a zda by se pro toto řešení našly finanční prostředky.  

 V neposlední řadě je slabým místem i to, že operátorka zkontroluje z cívky pouze 

kousek drátu na začátku a na konci, což je relativně málo, vezmeme-li v úvahu počet metrů, 

které jsou na cívce navinuty. Je-li na cívce například navinuto 500 metrů, operátorka 

zkontroluje z této délky přibližně 4 metry, tedy necelé jedno procento. Na cívkách bývá 
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navinuto i více metrů, to záleží na průměru a typu drátu. Toto slabé místo ale nejde odstranit. 

Drát na cívce může být u některých typů drátu navázán, ale pouze do určitého počtu. 

U některých typů drátu nesmí být drát dokonce vůbec navazován. Tudíž nelze uprostřed 

tažení zastavit stroj, vytáhnout cívku, která je z poloviny navinuta, a zanést ji na „vážné 

stanoviště“ na kontrolu. A za chodu tažicího stroje znaky kvality kontrolovat nelze. 

 Dalším slabým místem v procesu ověřování shody při atributivních znacích je 

dokumentace, ve které jsou uvedeny znaky kvality jednotlivých typů drátů. Tato dokumentace 

převážně vznikla překladem z originální německé dokumentace. Bohužel překlad je místy 

nesrozumitelný. Nehledě na to, že některé vady jsou v dokumentaci složitě popsány a nejsou 

pro názornost doplněny vhodným nákresem či fotografií, a naopak - některé vady jsou 

popsány velmi stručně či obecně. Nejvhodnějším opatřením by bylo přepracování 

dokumentace tak, aby byla vyhovující. Případně tuto dokumentaci vhodně doplnit již 

zmiňovaným katalogem vad, který by optimalizoval vysvětlení jednotlivých vad, pokud 

možno co nejvíce zjednodušil a zpřesnil.  

 Základem ověřování shody, jak je zmíněno v teoretických východiscích, je kontrola a 

zkoušení. To, v jakém současném stavu se kontrola nachází, je možné zjistit pomocí analýzy 

systému měření při kontrole srovnáváním, které je věnována následující kapitola.  
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6 MSA PŘI KONTROLE SROVNÁVÁNÍM ZA STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK 

 V organizaci již tato analýza byla provedena podle metodiky QS 9000, proto i v rámci 

této diplomové práce bude analýza provedena podle stejné metodiky se zohledněním 

směrnice, která byla ve společnosti OSRAM Česká republika s.r.o. vydána. V organizaci je 

zaveden třísměnný provoz, operátorky zařazené na vážné stanoviště byly z důvodu analýzy 

sytému měření rozděleny do dvou skupin - skupina I a skupina II. 

6.1 MSA při kontrole srovnáváním pro skupinu I 

6.1.1 Stanovení základních parametrů analýzy 

 Analýza byla provedena dne 15. července 2009. V rámci skupiny I byl počet operátorů 

provádějících měření stanoven na 3 a bylo kontrolováno 25 vzorků (ve směrnici organizace je 

nastaveno, že minimální počet vzorků musí být 20). U vzorků byla předem určena referenční 

hodnota - u 13 vzorků se rovnala 1 (tzn. přijaté rozhodnutí, vzorek je shodný) a u 12 vzorků 

se referenční hodnota rovnala 0 (tzn. nepřijaté rozhodnutí, vzorek je neshodný). Měření bylo 

každým operátorem opakováno třikrát. 

6.1.2 Vlastní hodnocení vzorků 

 Hodnocení vzorků bylo prováděno v náhodném pořadí a bylo dozorováno pověřenou 

osobou, která zaznamenávala rozhodnutí operátorů u daného vzorku a daného opakování. 

Jednotlivé údaje byly zapsány do tabulky, která je uvedena v příloze 1. 

6.1.3 Sestavení křížových tabulek shody mezi operátory 

 Následně byly ze získaných údajů sestaveny podle vzorců (1) až (11) křížové tabulky, 

které vzájemně porovnávají všechny operátory - viz tabulka 7 až tabulka 9.  
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Tab. 7 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem B 

    
  Operátor B 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 23 12 35 

očekávaný výsledek 13,1 21,9 35,0 

1 
výsledek 5 35 40 

očekávaný výsledek 14,9 25,1 40,0 

Celkem 
výsledek 28 47 75 

očekávaný výsledek 28,0 47,0 75,0 

Tab. 8 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a operátorem C 

    
  Operátor C 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r B
 0 

výsledek 24 4 28 

očekávaný výsledek 21,7 6,3 28,0 

1 
výsledek 34 13 47 

očekávaný výsledek 36,3 10,7 47,0 

Celkem 
výsledek 58 17 75 

očekávaný výsledek 58,0 17,0 75,0 
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Tab. 9 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem C 

    
  Operátor C 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 32 3 35 

očekávaný výsledek 27,1 7,9 35,0 

1 
výsledek 26 14 40 

očekávaný výsledek 30,9 9,1 45,0 

Celkem 
výsledek 58 17 75 

očekávaný výsledek 58,0 17,0 75,0 

 Následně byl určen ukazatel kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů 

z křížových tabulek shody mezi operátory (tabulka 7 až tabulka 9) do vzorců (12) až (14). 

Výpočet ukazatele kappa mezi operátorem A a operátorem B je následující. Nejprve si 

vypočteme podíl výsledků, kdy se oba operátoři shodli v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

vzorku po - dosazením do vzorce (12): 
35 23

75
0,773 333 . (21)

Dále byl podle vzorce (13) vypočten podíl očekávaných výsledků, kdy se oba operátoři shodli 

v rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vzorku pe: 
25,1 13,1

75
0,509 333 . (22) 

Samotný ukazatel kappa pro operátora A a operátora B vypočteme pomocí vzorce (14): 
0,773 333 0,509 333

1 0,509 333
0,54 . (23)

Obdobně se vypočtou i zbývající dva ukazatele kappa. Hodnoty ukazatelů kappa jsou uvedeny 

v tabulce 10. 

Tab. 10 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory 

κ A B C 

A - 0,54 0,25 

B 0,54 - 0,11 

C 0,25 0,11 - 
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Z velikosti jednotlivých ukazatelů plyne, že mezi operátory není dobrá až vynikající shoda. 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75.  

6.1.4 Sestavení křížových tabulek shody operátora s referenčním hodnocením 

 Obdobně jako křížové tabulky shody mezi operátory byly sestaveny křížové tabulky 

shody operátora s referenčním hodnocením - viz tabulka 11 až tabulka 13. Referenční 

hodnocení je v křížových tabulkách označeno jako REF. 

Tab. 11 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 32 3 35 

očekávaný výsledek 16,8 18,2 35,0 

1 
výsledek 4 36 40 

očekávaný výsledek 19,2 20,8 40,0 

Celkem 
výsledek 36 39 75 

očekávaný výsledek 36,0 39,0 75,0 

Tab. 12 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r B
 0 

výsledek 25 3 28 

očekávaný výsledek 13,4 14,6 28,0 

1 
výsledek 11 36 47 

očekávaný výsledek 22,6 24,4 47,0 

Celkem 
výsledek 36 39 75 

očekávaný výsledek 36,0 39,0 75,0 
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Tab. 13 Křížová tabulka shody mezi operátorem C a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r C
 0 

výsledek 33 25 58 

očekávaný výsledek 27,8 30,2 58,0 

1 
výsledek 3 14 17 

očekávaný výsledek 8,2 8,8 17,0 

Celkem 
výsledek 36 39 75 

očekávaný výsledek 36,0 39,0 75,0 

 Následně byla určena shoda mezi operátorem a referenčním hodnocením pomocí 

ukazatele kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových tabulek shody 

mezi operátory a referenčním hodnocením (tabulka 11 až tabulka 13) do vzorců (12) až (14). 

Hodnoty ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tab. 14 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

A B C 

κ 0,81 0,62 0,27 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75. Tato 

podmínka je splněna pouze u operátora A - tzn. je dobrá až vynikající shoda mezi operátorem 

A a referenčním hodnocením.  

6.1.5 Hodnocení účinnosti systému měření 

 Jako poslední byly v rámci analýzy systému měření vypočteny účinnosti systému 

měření (viz tabulka 5). Vstupními údaji pro vyhodnocování účinnosti systému měření jsou 

uvedeny v příloze 1. 

 Účinnosti shody operátora vůči sobě a účinnosti shody operátora vůči referenčnímu 

hodnocení jsou uvedeny v tabulce 15. Účinnost shody operátorů mezi sebou a účinnost shody 

operátorů vůči referenční hodnotě je uvedena v tabulce 16. 
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Tab. 15 Účinnosti shody operátora 

Operátor 
Účinnost shody operátora vůči 

sobě referenčnímu hodnocení 

A 76 % 76 % 

B 64 % 60 % 

C 76 % 52 % 

Tab. 16 Účinnosti shody operátorů 

Účinnost shody operátorů mezi sebou 
Účinnost shody operátorů vůči referenční 

hodnotě 

32 % 32 % 

 Uvážíme-li kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti účinnosti systému měření uvedená 

v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), lze tento systém považovat za nepřijatelný a systém 

měření vyžaduje zlepšení. Celkově byl systém měření skupiny I vyhodnocen 

jako nevyhovující a vyžaduje zlepšení. 

6.2 MSA při kontrole srovnáváním pro skupinu II 

 Stejná analýza jako v předcházející kapitole byla provedena i pro skupinu II. 

6.2.1 Stanovení základních parametrů analýzy 

 Analýza systému měření u skupiny II byla také provedena dne 15. července 2009. 

V rámci skupiny II byl počet operátorů provádějících měření opětovně stanoven na 3 a 

v rámci analýzy systému měření byly kontrolovány stejné vzorky jako u skupiny I - 25 vzorků 

z toho 13 shodných vzorků (tzn. přijaté rozhodnutí, referenční hodnota je rovna 1) a 12 

neshodných vzorků (tzn. nepřijaté rozhodnutí, referenční hodnota je rovna 0). Měření bylo 

každým operátorem opakováno třikrát. 

6.2.2 Vlastní hodnocení vzorků 

 Hodnocení vzorků bylo prováděno v náhodném pořadí a bylo dozorováno pověřenou 

osobou, která zaznamenávala rozhodnutí operátorů u daného vzorku a daného opakování. 

Jednotlivé údaje byly zapsány do tabulky, která je uvedena v příloze 2. 
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6.2.3 Sestavení křížových tabulek shody mezi operátory 

 Následně byly ze získaných údajů sestaveny podle vzorců (1) až (11) křížové tabulky, 

které vzájemně porovnávají operátory - viz tabulka 17 až tabulka 19.  

Tab. 17 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem E 

    
  Operátor E 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 23 1 24 

očekávaný výsledek 13,4 10,6 24,0 

1 
výsledek 19 32 51 

očekávaný výsledek 28,6 22,4 51,0 

Celkem 
výsledek 42 33 75 

očekávaný výsledek 42,0 33,0 75,0 

Tab. 18 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a operátorem F 

    
  Operátor F 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r E
 0 

výsledek 35 7 42 

očekávaný výsledek 24,1 17,9 42,0 

1 
výsledek 8 25 33 

očekávaný výsledek 18,9 14,1 33,0 

Celkem 
výsledek 43 32 75 

očekávaný výsledek 43,0 32,0 75,0 
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Tab. 19 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem F 

    
  Operátor F 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 24 0 24 

očekávaný výsledek 13,8 10,2 24,0 

1 
výsledek 19 32 51 

očekávaný výsledek 29,2 21,8 51,0 

Celkem 
výsledek 43 32 75 

očekávaný výsledek 43,0 32,0 75,0 

 Dále byl určen ukazatel kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových 

tabulek shody mezi operátory (tabulka 17 až tabulka 19) do vzorců (12) až (14). Hodnoty 

ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 20. 

Tab. 20 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory 

κ D E F 

D - 0,49 0,52 

E 0,49 - 0,59 

F 0,52 0,59 - 

 Z velikosti vypočtených ukazatelů kappa plyne, že mezi operátory není dobrá až 

vynikající shoda. Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší 

než 0,75.  

6.2.4 Sestavení křížových tabulek shody operátora s referenčním hodnocením 

 Obdobně jako byly sestaveny křížové tabulky shody mezi jednotlivými operátory, 

byly sestaveny i křížové tabulky shody operátora s referenčním hodnocením - viz tabulky 21, 

22 a 23. Referenční hodnocení je v křížových tabulkách označeno jako REF. 
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Tab. 21 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 22 2 24 

očekávaný výsledek 11,5 12,5 24,0 

1 
výsledek 14 37 51 

očekávaný výsledek 24,5 26,5 51,0 

Celkem 
výsledek 36 39 75 

očekávaný výsledek 36,0 39,0 75,0 

Tab. 22 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r E
 0 

výsledek 32 10 42 

očekávaný výsledek 20,2 21,8 42,0 

1 
výsledek 4 29 33 

očekávaný výsledek 15,8 17,2 33,0 

Celkem 
výsledek 36 39 75 

očekávaný výsledek 36,0 39,0 75,0 
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Tab. 23 Křížová tabulka shody mezi operátorem F a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r F
 0 

výsledek 33 10 43 

očekávaný výsledek 20,6 22,4 43,0 

1 
výsledek 3 29 32 

očekávaný výsledek 15,4 16,6 32,0 

Celkem 
výsledek 36 39 75 

očekávaný výsledek 36,0 39,0 75,0 

 Poté byla určena shoda mezi operátorem a referenčním hodnocením pomocí ukazatele 

kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových tabulek shody mezi operátory a 

referenčním hodnocením (tabulka 21 až tabulka 23) do vzorců (12) až (14). Hodnoty 

ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 24. 

Tab. 24 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

D E F 

κ 0,57 0,63 0,66 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75. Tato 

podmínka není splněna ani u jednoho operátora.  

6.2.5 Hodnocení účinnosti systému měření 

 Dále byly v rámci analýzy systému měření vypočteny účinnosti systému měření 

(viz tabulka 5). Vstupními údaji pro vyhodnocování účinnosti systému měření byla tabulka 

uvedená v příloze 2. Jednotlivé hodnoty účinností jsou uvedeny v tabulce 25 a v tabulce 26.  
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Tab. 25 Účinnosti shody operátora 

Operátor 
Účinnost shody operátora vůči 

sobě referenčnímu hodnocení 

D 76 % 68 % 

E 80 % 72 % 

F 88 % 76 % 

Tab. 26 Účinnosti shody operátorů 

Účinnost shody operátorů mezi sebou 
Účinnost shody operátorů vůči referenční 

hodnotě 

48 % 48 % 

 Uvážíme-li opět kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti účinnosti systému měření 

uvedená v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), lze tento systém považovat za nepřijatelný a 

systém měření vyžaduje zlepšení, systém měření je marginálně přijatelný pouze pro operátora 

E a operátora F. Celkově systém měření u skupiny II ve dvou případech marginálně 

přijatelný, v jednom případě nepřijatelný, a proto systém měření vyžaduje zlepšení. 

6.3 Vyhodnocení výsledků z MSA při kontrole srovnáváním za stávajících 

podmínek 

 Na základě výpočtů a dílčích závěru uvedených v kapitolách 6.1 a 6.2 lze říci, že podle 

kritérií uvedených v metodice QS 9000 nelze systém považovat za přijatelný - porovnáme-li 

jednotlivé účinnosti s uvedenými kritérii (viz tabulka 6), je systém téměř vždy hodnocen jako 

nepřijatelný, pouze ve dvou případech je hodnocen jako marginálně přijatelný. Jednotlivé 

shody mezi operátory případně jednotlivé shody mezi operátorem a referenční hodnotou také 

nelze považovat za dobré až vynikající. Ukazatel kappa byl větší než 0,75 pouze v jednom 

případě z dvanácti. Na základě těchto výsledků je systém měření podle QS 9000 považován 

za nevyhovující. 

 Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že systém vyžaduje zlepšení - a to vytvoření 

katalogu vad drátu, který má usnadnit rozhodnutí o přijetí či zamítnutí drátu. V katalogu vad 

budou vady buď slovně popsány, vyfotografovány nebo doplněny nákresem. Katalog vad má 

vhodně doplnit stávající dokumentaci tak, aby byly vady jednoznačně vysvětleny, což by 

mělo také usnadnit zaškolování nových pracovníků na „vážné stanoviště“. 
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 V rámci prováděné analýzy systému měření za stávajících podmínek se také došlo 

k poznání, že u jednoho vzorku, který byl označen jako shodný (referenční hodnocení bylo 1), 

se při vlastní analýze objevil jeden typ vady. Problémem je, že v případě, kdy se drát uchopí 

mezi prsty (zkouší se tak několik typů vad) a přejede se po něm, musí se daná část odstřihnout 

a vyhodit. Tudíž je sice kontrolována stejná cívka s drátem, ale není kontrolována stejná část 

drátu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude provedena před zavedením katalogu vad 

ještě jedna analýza systému měření, kde pro účely analýzy systému měření drát, který byl 

uchopen mezi prsty, nebude odstřihnut, ale zpět namotán na cívku, aby se tak dala zajistit 

podmínka neměnnosti vzorků během analýzy. 
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7 MSA PŘI KONTROLE SROVNÁVÁNÍM ZA NOVÝCH PODMÍNEK 

 Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, při analýze systému měření 

za stávajících podmínek došlo k poznání, že i když je v průběhu analýzy kontrolována stejná 

cívka, na které je drát namotán, neznamená to, že všech šest operátorů kontroluje stejný 

vzorek. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že analýzy systému měření proběhne za nových 

podmínek - drát pro účely analýzy systému měření po hodnocení nebude ustřihnut, ale zpět 

namotán na cívku, aby operátoři hodnotili stejnou část drátu na cívce. 

7.1 MSA při kontrole srovnáváním pro skupinu I 

7.1.1 Stanovení základních parametrů analýzy 

 Analýza byla provedena dne 19. února 2010. Počet operátorů provádějících měření a 

počet vzorků byl ponechán stejný jako v předchozí analýze, tzn. 3 operátoři a 25 vzorků. 

U vzorků byla předem určena referenční hodnota - u 16 vzorků se rovnala 1 (tzn. přijaté 

rozhodnutí, vzorek je shodný) a u 9 vzorků se referenční hodnota rovnala 0 (tzn. nepřijaté 

rozhodnutí, vzorek je neshodný). Měření bylo každým operátorem opakováno třikrát. 

7.1.2 Vlastní hodnocení vzorků 

 Hodnocení vzorků bylo prováděno v náhodném pořadí a bylo dozorováno pověřenou 

osobou, která zaznamenávala rozhodnutí operátorů u daného vzorku a daného opakování. 

Jednotlivé údaje byly zapsány do tabulky, která je uvedena v příloze 3. 

7.1.3 Sestavení křížových tabulek shody mezi operátory 

 Následně byly ze získaných údajů sestaveny podle vzorců (1) až (11) křížové tabulky, 

které vzájemně porovnávají všechny operátory - viz tabulka 27 až tabulka 29.  
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Tab. 27 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem B 

    
  Operátor B 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 32 3 35 

očekávaný výsledek 22,9 12,1 35,0 

1 
výsledek 17 23 40 

očekávaný výsledek 26,1 13,9 40,0 

Celkem 
výsledek 49 26 75 

očekávaný výsledek 49,0 26,0 75,0 

Tab. 28 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a operátorem C 

    
  Operátor C 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r B
 0 

výsledek 30 19 49 

očekávaný výsledek 20,9 28,1 49,0 

1 
výsledek 2 24 26 

očekávaný výsledek 11,1 14,9 26,0 

Celkem 
výsledek 32 43 75 

očekávaný výsledek 32,0 43,0 75,0 
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Tab. 29 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem C 

    
  Operátor C 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 23 12 35 

očekávaný výsledek 14,9 20,1 35,0 

1 
výsledek 9 31 40 

očekávaný výsledek 17,1 22,9 40,0 

Celkem 
výsledek 32 43 75 

očekávaný výsledek 32,0 43,0 75,0 

 Následně byl určen ukazatel kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů 

z křížových tabulek shody mezi operátory (tabulka 27 až tabulka 29) do vzorců (12) až (14). 

Hodnoty ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 30. 

Tab. 30 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory 

κ A B C 

A - 0,48 0,43 

B 0,48 - 0,46 

C 0,43 0,46 - 

Z velikosti jednotlivých ukazatelů plyne, že mezi operátory není dobrá až vynikající shoda. 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75.  

7.1.4 Sestavení křížových tabulek shody operátora s referenčním hodnocením 

 Obdobně jako křížové tabulky shody mezi operátory byly sestaveny křížové tabulky 

shody operátora s referenčním hodnocením - viz tabulka 31 až tabulka 33. Referenční 

hodnocení je v křížových tabulkách označeno jako REF. 
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Tab. 31 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 17 18 35 

očekávaný výsledek 12,6 22,4 35,0 

1 
výsledek 10 30 40 

očekávaný výsledek 14,4 25,6 40,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

Tab. 32 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r B
 0 

výsledek 24 25 49 

očekávaný výsledek 17,6 31,4 49,0 

1 
výsledek 3 23 26 

očekávaný výsledek 9,4 16,6 26,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 
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Tab. 33 Křížová tabulka shody mezi operátorem C a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r C
 0 

výsledek 21 11 32 

očekávaný výsledek 11,5 20,5 32,0 

1 
výsledek 6 37 43 

očekávaný výsledek 15,5 27,5 43,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

 Následně byla určena shoda mezi operátorem a referenčním hodnocením pomocí 

ukazatele kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových tabulek shody 

mezi operátory a referenčním hodnocením (tabulka 31 až tabulka 33) do vzorců (12) až (14). 

Hodnoty ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 34. 

Tab. 34 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

A B C 

κ 0,24 0,31 0,53 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75. Tato 

podmínka není splněna u žádného operátora.  

7.1.5 Hodnocení účinnosti systému měření 

 Jako poslední byly v rámci analýzy systému měření vypočteny účinnosti systému 

měření (viz tabulka 5). Vstupními údaji pro vyhodnocování účinnosti systému měření jsou 

uvedeny v příloze 3. 

 Účinnosti shody operátora vůči sobě a účinnosti shody operátora vůči referenčnímu 

hodnocení jsou uvedeny v tabulce 35. Účinnost shody operátorů mezi sebou a účinnost shody 

operátorů vůči referenční hodnotě je uvedena v tabulce 36. 
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Tab. 35 Účinnosti shody operátora 

Operátor 
Účinnost shody operátora vůči 

sobě referenčnímu hodnocení 

A 72 % 48 % 

B 64 % 44 % 

C 84 % 68 % 

Tab. 36 Účinnosti shody operátorů 

Účinnost shody operátorů mezi sebou 
Účinnost shody operátorů vůči referenční 

hodnotě 

32 % 28 % 

 Uvážíme-li kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti účinnosti systému měření uvedená 

v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), lze tento systém považovat ve dvou případech 

za nepřijatelný, v jednom případě za přijatelný. Systém měření tedy vyžaduje zlepšení. 

7.2 MSA při kontrole srovnáváním pro skupinu II 

 Stejná analýza jako v předcházející kapitole byla provedena i pro skupinu II. 

7.2.1 Stanovení základních parametrů analýzy 

 Analýza systému měření u skupiny II byla provedena dne 18. února 2010. V rámci 

skupiny II byl počet operátorů provádějících měření opětovně stanoven na 3 a v rámci 

analýzy systému měření byly kontrolovány stejné vzorky jako u skupiny I - 25 vzorků, z toho 

16 shodných vzorků (tzn. přijaté rozhodnutí, referenční hodnota je rovna 1) a 9 neshodných 

vzorků (tzn. nepřijaté rozhodnutí, referenční hodnota je rovna 0). Měření bylo každým 

operátorem opakováno třikrát. 

7.2.2 Vlastní hodnocení vzorků 

 Hodnocení vzorků bylo prováděno v náhodném pořadí a bylo dozorováno pověřenou 

osobou, která zaznamenávala rozhodnutí operátorů u daného vzorku a daného opakování. 

Jednotlivé údaje byly zapsány do tabulky, která je uvedena v příloze 4. 
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7.2.3 Sestavení křížových tabulek shody mezi operátory 

 Následně byly ze získaných údajů sestaveny podle vzorců (1) až (11) křížové tabulky, 

které vzájemně porovnávají operátory - viz tabulka 37 až tabulka 39.  

Tab. 37 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem E 

    
  Operátor E 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 26 7 33 

očekávaný výsledek 14,1 18,9 33,0 

1 
výsledek 6 36 42 

očekávaný výsledek 17,9 24,1 42,0 

Celkem 
výsledek 32 43 75 

očekávaný výsledek 32,0 43,0 75,0 

Tab. 38 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a operátorem F 

    
  Operátor F 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r E
 0 

výsledek 28 4 32 

očekávaný výsledek 18,8 13,2 32,0 

1 
výsledek 16 27 43 

očekávaný výsledek 25,2 17,8 43,0 

Celkem 
výsledek 44 31 75 

očekávaný výsledek 44,0 31,0 75,0 
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Tab. 39 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem F 

    
  Operátor F 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 27 6 33 

očekávaný výsledek 19,4 13,6 33,0 

1 
výsledek 17 25 42 

očekávaný výsledek 24,6 17,4 42,0 

Celkem 
výsledek 44 31 75 

očekávaný výsledek 44,0 31,0 75,0 

 Dále byl určen ukazatel kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových 

tabulek shody mezi operátory (tabulka 37 až tabulka 39) do vzorců (12) až (14). Hodnoty 

ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 40. 

Tab. 40 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory 

κ D E F 

D - 0,65 0,40 

E 0,65 - 0,48 

F 0,40 0,48 - 

 Z velikosti vypočtených ukazatelů kappa plyne, že mezi operátory není dobrá až 

vynikající shoda. Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší 

než 0,75.  

7.2.4 Sestavení křížových tabulek shody operátora s referenčním hodnocením 

 Obdobně jako byly sestaveny křížové tabulky shody mezi jednotlivými operátory, 

byly sestaveny i křížové tabulky shody operátora s referenčním hodnocením - viz tabulky 41, 

42 a 43. Referenční hodnocení je v křížových tabulkách označeno jako REF. 
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Tab. 41 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 21 12 33 

očekávaný výsledek 11,9 21,1 33,0 

1 
výsledek 6 36 42 

očekávaný výsledek 15,1 26,9 42,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

Tab. 42 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r E
 0 

výsledek 25 7 32 

očekávaný výsledek 11,5 20,5 32,0 

1 
výsledek 2 41 43 

očekávaný výsledek 15,5 27,5 43,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 
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Tab. 43 Křížová tabulka shody mezi operátorem F a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r F
 0 

výsledek 25 19 44 

očekávaný výsledek 15,8 28,2 44,0 

1 
výsledek 2 29 31 

očekávaný výsledek 11,2 19,8 31,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

 Poté byla určena shoda mezi operátorem a referenčním hodnocením pomocí ukazatele 

kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových tabulek shody mezi operátory a 

referenčním hodnocením (tabulka 41 až tabulka 43) do vzorců (12) až (14). Hodnoty 

ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 44. 

Tab. 44 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

D E F 

κ 0,50 0,75 0,47 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75. Této 

podmínce se blíží operátor E, u kterého je ukazatel kappa roven 0,75, ale není větší. To 

znamená, že není dobrá až vynikající shoda splněna ani u jednoho operátora. 

7.2.5 Hodnocení účinnosti systému měření 

 Dále byly v rámci analýzy systému měření vypočteny účinnosti systému měření 

(viz tabulka 5). Vstupními údaji pro vyhodnocování účinnosti systému měření byla tabulka 

uvedená v příloze 4. Jednotlivé hodnoty účinností jsou uvedeny v tabulce 45 a v tabulce 46.  
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Tab. 45 Účinnosti shody operátora 

Operátor 
Účinnost shody operátora vůči 

sobě referenčnímu hodnocení 

D 92 % 72 % 

E 88 % 80 % 

F 60 % 52 % 

Tab. 46 Účinnosti shody operátorů 

Účinnost shody operátorů mezi sebou 
Účinnost shody operátorů vůči referenční 

hodnotě 

40 % 40 % 

 Uvážíme-li opět kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti účinnosti systému měření 

uvedená v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), lze tento systém považovat za přijatelný 

z pohledu operátora D, marginálně přijatelný z pohledu operátora E a nepřijatelný pro 

operátora F. 

7.3 Vyhodnocení výsledků z MSA při kontrole srovnáváním za nových 

podmínek 

 Pro jednodušší orientaci a porovnání výsledků dosažených za stávajících a nově 

zvolených podmínek provádění analýzy systému měření byly dílčí výsledky shrnuty 

do následujících tabulek (tabulka 47 až tabulka 52). 

 Z tabulky 47 vyplývá, že u nových podmínek došlo ve skupině I ke dvěma zlepšením 

shody mezi operátory, ale v jednom případě se shoda (mezi operátorem A a B) zhoršila. 

Vezmeme-li v úvahu obecně platnou zásadu uvedenou v literatuře [1] - hodnoty kappa větší 

než 0,75 značí dobrou až vynikající shodu, hodnoty menší než 0,40 značí špatnou shodu - 

nelze shodu mezi operátory ve skupině I označit za dobrou až vynikající, ale na druhou stranu 

je ve všech třech případech hodnota ukazatele kappa větší než 0,40, tzn., že nelze shodu 

mezi operátory jednoznačně označit za špatnou. 

 V tabulce 48 jsou porovnány hodnoty ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory, 

tentokrát ze skupiny II. V tomto případě došlo k jednomu zlepšení, ale ve dvou případech se 
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výsledky zhoršily. Nicméně ve všech třech případech je hodnota ukazatele kappa větší 

než 0,40 - tedy nelze shodu mezi operátory jednoznačně označit za špatnou. 

Tab. 47 Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory za stávajících a nových 

podmínek (skupina I) 

 
skupina I 

stávající podmínky nové podmínky 

κ A B C A B C 

A - 0,54 0,25 - 0,48 0,43 

B 0,54 - 0,11 0,48 - 0,46 

C 0,25 0,11 - 0,43 0,46 - 

Tab. 48 Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory za stávajících a nových 

podmínek (skupina II) 

 
skupina II 

stávající podmínky nové podmínky 

κ D E F D E F 

D - 0,49 0,52 - 0,65 0,40 

E 0,49 - 0,59 0,65 - 0,48 

F 0,52 0,59 - 0,40 0,48 - 

 V tabulce 49 jsou porovnány hodnoty ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory a 

referenčním hodnocením za stávajících a nových podmínek. V tabulce 49 jsou porovnány obě 

dvě skupiny. Z tohoto porovnání vyplývá, že skupina I si ve dvou případech pohoršila, 

u operátora A velmi výrazně, pouze u operátora C se hodnota ukazatele kappa zvětšila. 

Nicméně ani jeden z operátorů nedosáhl hodnoty ukazatele kappa větší než 0,75, a dva 

operátoři se zhoršili natolik, že hodnota ukazatele klesla pod 0,40, což jednoznačně značí 

špatnou shodu mezi operátorem a referencí. Toto by mohlo být ovlivněno také tím, že jako 

první analýzu prováděla skupina II a poté až skupina I. Takže např. operátor A kontroloval 

stejnou část drátu poté, co jej předtím zkontrolovali čtyři lidé (tři operátoři a osoba, která 

určovala reference), což by mohlo mít vliv na to, že některé vady drátu se odstranily (drát se 

narovnal) a na druhou stranu by se mohl stát pravý opak - drát se mohl po tolika určování 

hmatem a navíjení zhoršit. Ovšem po analýze systému měření u obou skupin bylo provedeno 

opětovné hodnocení vzorků pověřenou osobou, která analýzu systému měření dozorovala a 
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předkládala vzorky ke kontrole. Při tomto hodnocení se došlo k závěru, že referenční hodnoty 

u vzorků se v průběhu analýzy systém měření nezměnily.  

 Dále z tabulky 49 vyplývá, že u skupiny II nastala obdobná situace - ve dvou 

případech se hodnota ukazatele zmenšila a v jednom případě se zvětšila. U skupiny II jsou 

hodnoty ukazatele kappa větší než 0,40 a nelze tedy jednoznačně označit shodu 

mezi operátorem a referencí za špatnou.     

Tab. 49 Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

za stávajících a nových podmínek (skupina I a skupina II) 

 

skupina I skupina II 

stávající podmínky nové podmínky stávající podmínky nové podmínky 

A B C A B C D E F D E F 

κ 0,81 0,62 0,27 0,24 0,31 0,53 0,57 0,63 0,66 0,50 0,75 0,47 

 V tabulce 50 jsou porovnány účinnosti shody operátora za stávajících a nových 

podmínek u skupiny I. Z hlediska účinnosti operátora vůči sobě jedna hodnota zůstala stejná, 

druhá se zvětšila a třetí se zmenšila. Vezmeme-li v úvahu kritéria pro rozhodnutí 

o přijatelnosti účinnosti systému měření uvedená v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), tak lze 

z pohledu operátora C považovat systém za marginálně přijatelný, z pohledu operátora A a B 

za nepřijatelný. Za stávajících podmínek byl systém považován za nepřijatelný ve všech třech 

případech.  

 V tabulce 50 je také porovnána účinnost shody operátora vůči referenčnímu 

hodnocení. Z tohoto hlediska došlo u všech tří operátorů ke zhoršení, což může být dáno tím, 

co je zmiňováno výše - skupina I hodnotila vzorky poté, co je zhodnotila skupina II a osoba, 

která určovala u vzorků referenci. U některých vzorků se mohly vady vytvořit a u jiných tomu 

mohlo být přesně naopak. 
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Tab. 50 Porovnání účinnosti shody operátora za stávajících a nových podmínek (skupina I) 

 Skupina I 

 Účinnost shody operátora vůči 

 sobě referenčnímu hodnocení 

Operátor 
stávající 

podmínky 
nové podmínky 

stávající 

podmínky 
nové podmínky 

A 76 % 72 % 76 % 48 % 

B 64 % 64 % 60 % 44 % 

C 76 % 84 % 52 % 68 % 

 Tabulka 51 je obdoba tabulky 50 a jsou zde porovnány účinnosti shody operátora 

za stávajících a nových podmínek u skupiny II. 

Tab. 51 Porovnání účinnosti shody operátora za stávajících a nových podmínek (skupina II) 

 Skupina II 

 Účinnost shody operátora vůči 

 sobě referenčnímu hodnocení 

Operátor 
stávající 

podmínky 
nové podmínky 

stávající 

podmínky 
nové podmínky 

D 76 % 92 % 68 % 72 % 

E 80 % 88 % 72 % 80 % 

F 88 % 60 % 76 % 52 % 

Stejně jako u skupiny I se nedá jednoznačně rozhodnout. Hodnoty účinnosti u operátorů D a E 

se zvýšily, ale u operátora F poklesly. Nicméně z hlediska toho, že podle kritérii uvedených 

v metodice QS 9000 (viz tabulka 6) lze systém považovat jednou za přijatelný (z pohledu 

operátora D) a jednou za marginálně přijatelný (z pohledu operátora E), lze přihlédnout 

k tomu, že se systém zlepšil (za stávajících podmínek je systém pouze 2x marginálně 

přijatelný). 

 Tabulka 52 porovnává účinnosti shody operátorů za stávajících a nových podmínek 

u skupiny I a skupiny II. Z tohoto pohledu nedošlo ke zlepšení - v jednom případě zůstala 

hodnota účinnosti stejná, v dalších třech případech došlo ke zhoršení. 
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Tab. 52 Porovnání účinnosti shody operátorů za stávajících a nových podmínek (skupina I a 

skupina II) 

 

Účinnost shody operátorů mezi 

sebou 

Účinnost shody operátorů vůči 

referenční hodnotě 

stávající 

podmínky 
nové podmínky 

stávající 

podmínky 
nové podmínky 

skupina I 32 % 32 % 32 % 28 % 

skupina II 48 % 40 % 48 % 40 % 

 Celkově nelze nové podmínky hodnotit zcela pozitivně nebo zcela negativně. 

V některých případech se hodnoty ukazatelů a účinnosti zlepšily a naopak (14x se hodnota 

zhoršila, 13x se hodnota zlepšila či zůstala na stejné úrovni). Otázkou je, zda tyto výsledky 

odráží skutečnou spolehlivost systému nebo zda je tato spolehlivost do jisté míry ovlivněna 

měnícími se vlastnostmi zkušebních vzorků v průběhu analýzy - i když to nebylo kontrolou 

vzorků po analýze prokázáno. Největší slabinou této analýzy systému měření je určení 

zkušebního vzorku. Vzorky, které byly používány v analýze systému měření za stávajících 

podmínek, nebyly vhodně zvoleny. Každý operátor sice kontroloval stejnou cívku, ale každý 

kontroloval jiný kus drátu. U analýzy systému měření za nových podmínek sice každý 

kontroluje stejný kus drátu, ale nabízí se otázka, zda se vlastnosti drátu v průběhu analýzy 

nezlepší či nezhorší - a prokázat zda tak tomu je či ne, je velice obtížné. Další možností, 

kterou by se dala snížit míra toho, že se vzorky v průběhu hodnocení změní, je taková, že by 

každá skupina případně každý operátor dostal vzorky pouze pro svá hodnocení. Tento přístup 

ale není možno použít u analýzy systému měření, kde je podmínkou, aby všichni operátoři 

hodnotili stejné vzorky. Navíc pro organizaci je důležité zjistit, jaká je shoda či jaké jsou 

rozdíly mezi šesti operátory, tudíž musí být stejné vzorky pro všech šest operátorů. 
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8 KATALOG VAD 

 Vytvoření katalogu vad je opatření, kterým by se měl zlepšit proces ověřování shody 

v oblasti výroby jemných drátů. Katalog vad má usnadnit rozhodnutí o přijetí či zamítnutí 

drátu a vhodně doplnit stávající dokumentaci. Protože organizace OSRAM Česká 

republika s. r. o. si nepřála zveřejnit katalog vad, je v této diplomové práci pouze obecně 

popsán. Vlastní katalog vad je zpracován v podobě samostatné technické zprávy (viz literatura 

[10]). 

 V organizaci je vyráběno pět různých typů jemných drátů (viz kapitola 4), pro které 

bylo třeba navrhnout jeden katalog vad. Některé vady jsou společné pro všechny typy drátů, 

některé vady jsou společné pouze pro určité typy drátů a některé vady, i když mají stejný 

název, se u různých typů drátů liší mezní hodnotou, pomocí které se drát rozlišuje na dobrý 

nebo špatný. Z tohoto důvodu byly vady rozděleny do oddílů tak, aby se vady, které jsou 

stejné pro všechny případně pro více typů drátů, zbytečně víckrát v katalogu neopakovaly. 

Celkem bylo vytvořeno 24 oddílů a 5 seznamů vad - každý typ drátu má svůj vlastní seznam. 

 Seznam vad je koncipován do tabulky, kde v záhlaví je „kód“, „popis vady“ a „oddíl 

dokumentu“. Kód vady drátu je shodný se stávající dokumentací organizace. U každého kódu 

vady je uveden popis vady (tedy její název) a také v jakém oddílu dokumentu je vada 

popsána, což usnadňuje orientaci v katalogu vad. V případě, že se pod jedním kódem 

vyskytuje více typů vad, jsou tyto vady v seznamu uvedeny - oddíly katalogu vad jsou 

zvýrazněny žlutě a tučným písmem, aby se lépe rozlišilo mezi oddílem a jeho typy vad. Pokud 

je vada vyfotografována, je v seznamu vad zvýrazněna modře. Jeden ze seznamů katalogu vad 

týkající se wolframového drátu o průměru menším než 0,200 mm v kvalitě žárovek je 

ve zmenšené podobě uveden v příloze 5. 

 Jednotlivé oddíly, které charakterizují vady drátu, jsou také koncipovány formou 

tabulky. Příklad oddílu (oddíl 008) je uveden ve zmenšené podobě v příloze 6 (organizace si 

nepřála zveřejnit fotografie, nákresy a slovní popis vad, proto v příloze 6 nejsou uvedeny). 

V záhlaví tabulky v prvním řádku je napsán kód vady a její název. V případě, že daná vada se 

vyskytuje u více typů drátu, ale liší se mezní hodnotou, je v prvním řádku záhlaví tabulky 

za názvem v závorce uvedeno, pro jaký typ drátu je tento oddíl platný (což je případ 

oddílu 008, který je ve zmenšené podobě uveden v příloze 6). Ve druhém řádku záhlaví 

tabulky oddílu je v prvním sloupci „kód“, ve druhém sloupci „popis vady“, ve třetím sloupci 

„obrázek/vyobrazení“, v dalším sloupci „poznámky/připomínky“ a v posledním pátém sloupci 

„odkaz na materiály/dokumenty“. Pod záhlavím tabulky je vždy v prvním řádku zapsán oddíl, 

který umožňuje spolu se seznamem vad jednoduchou orientaci ve vlastním katalogu. 
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Ve sloupci „kód“ je zapsán kód vady drátu, ve sloupci „popis vady“ je uveden název vady, 

do dalšího sloupce „obrázek/vyobrazení“ je vložena fotografie případně nákres vady. Pokud 

byla vložena fotografie, je na ní červeně ohraničena daná vada, případně jsou na fotografii 

pro srovnání dvě cívky, kde ta, u které se daná vada vyskytuje, je označena červenou šipkou, 

a cívka, u které daná vada není, je označena zelenou šipkou. V případě, že pro danou vadu 

byla vypracována šablona, podle které lze jednoznačně rozlišit dobrý drát od vadného, je 

ve sloupci „odkaz na materiály/dokumenty“ napsáno identifikační číslo dané šablony. 

V katalogu vad je daná vada buď slovně popsána, vyfotografována nebo doplněna nákresem. 

 V katalogu vad jsou nejdříve uvedeny seznamy vad a poté následují jednotlivé oddíly 

seřazené v pořadí od nejmenšího po největší. Katalog vad má samozřejmě v záhlaví a zápatí 

vypracovánu tabulku, kde se zapisují příslušné identifikační údaje, jako je název dokumentu, 

identifikační znak, údaje o změnovém stavu (verzi), údaje o stránkovém rozložení dokumentu 

(strana/celkový počet stran), kdo dokument schválil a od kdy je dokument platný. 

 Katalog vad je zpracován na celkem 38 stranách, je v něm použito 34 fotografií a 4 

nákresy. Vlastní organizace, grafické i věcné uspořádání katalogu vad bylo převzato z již 

existujícího katalogu vad, který byl v organizaci vytvořen na jiném výrobním segmentu, a to 

na výrobě speciálních zdrojů světla. Katalog vad byl zaveden do provozu 1. března 2010 a 

osoby, které provádějí mezioperační kontrolu, s ním byly seznámeny. 
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9 MSA PŘI KONTROLE SROVNÁVÁNÍM PO ZAVEDENÍ KATALOGU 

VAD 

 Aby bylo možné ověřit účinnost zavedeného opatření - tedy zavedení katalogu vad 

do výroby, byla provedena další analýza systému měření při kontrole srovnávání. Analýza 

systému měření proběhla za nových podmínek - drát pro účely analýzy systému měření 

po hodnocení nebyl ustřihnut, ale zpět namotán na cívku, aby operátoři hodnotili stejnou část 

drátu na cívce. 

9.1 MSA při kontrole srovnáváním pro skupinu I 

9.1.1 Stanovení základních parametrů analýzy 

 Analýza byla provedena dne 1. dubna 2010. Počet operátorů provádějících měření byl 

v tomto případě pouze 2, protože operátor B již v organizaci, kdy byla prováděna analýza, 

nepracoval. Počet vzorků byl ponechán stejný jako v předcházejících analýzách, tzn. 25 

vzorků. U vzorků byla předem určena referenční hodnota, počet shodných a neshodných 

vzorků byl ponechán stejný jako u předcházející analýzy systému měření - u 16 vzorků se 

rovnala 1 (tzn. přijaté rozhodnutí, vzorek je shodný) a u 9 vzorků se referenční hodnota 

rovnala 0 (tzn. nepřijaté rozhodnutí, vzorek je neshodný). Měření bylo každým operátorem 

opakováno třikrát. 

9.1.2 Vlastní hodnocení vzorků 

 Hodnocení vzorků bylo prováděno v náhodném pořadí a bylo dozorováno pověřenou 

osobou, která zaznamenávala rozhodnutí operátorů u daného vzorku a daného opakování. 

Jednotlivé údaje byly zapsány do tabulky, která je uvedena v příloze 7. 

9.1.3 Sestavení křížových tabulek shody mezi operátory 

 Následně byla ze získaných údajů sestavena podle vzorců (1) až (11) křížová tabulka, 

která vzájemně porovnává operátory - viz tabulka 53.  
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Tab. 53 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem C 

    
  Operátor C 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 25 11 36 

očekávaný výsledek 16,8 19,2 36,0 

1 
výsledek 10 29 39 

očekávaný výsledek 18,2 20,8 39,0 

Celkem 
výsledek 35 40 75 

očekávaný výsledek 35,0 40,0 75,0 

 Následně byl určen ukazatel kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížové 

tabulky shody mezi operátory (tabulka 53) do vzorců (12) až (14). Hodnota ukazatele kappa je 

uvedena v tabulce 54. 

Tab. 54 Ukazatel kappa mezi operátory 

κ A C 

A - 0,44 

C 0,44 - 

Z velikosti ukazatele plyne, že mezi operátory není dobrá až vynikající shoda. Za dobrou 

až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75.  

9.1.4 Sestavení křížových tabulek shody operátora s referenčním hodnocením 

 Obdobně jako křížová tabulka shody mezi operátory byly sestaveny křížové tabulky 

shody operátora s referenčním hodnocením - viz tabulka 55 a tabulka 56. Referenční 

hodnocení je v křížových tabulkách označeno jako REF. 
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Tab. 55 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r A
 0 

výsledek 20 16 36 

očekávaný výsledek 13,0 23,0 36,0 

1 
výsledek 7 32 39 

očekávaný výsledek 14,0 25,0 39,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

Tab. 56 Křížová tabulka shody mezi operátorem C a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r C
 0 

výsledek 27 8 35 

očekávaný výsledek 12,6 22,4 35,0 

1 
výsledek 0 40 40 

očekávaný výsledek 14,4 25,6 40,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

 Následně byla určena shoda mezi operátorem a referenčním hodnocením pomocí 

ukazatele kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových tabulek shody 

mezi operátory a referenčním hodnocením (tabulka 55 a tabulka 56) do vzorců (12) až (14). 

Hodnoty ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 57. 

Tab. 57 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

A C 

κ 0,38 0,78 
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Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75. Tato 

podmínka je splněna pouze u operátora C.  

9.1.5 Hodnocení účinnosti systému měření 

 Jako poslední byly v rámci analýzy systému měření vypočteny účinnosti systému 

měření (viz tabulka 5). Vstupními údaji pro vyhodnocování účinnosti systému měření jsou 

uvedeny v příloze 7. 

 Účinnosti shody operátora vůči sobě a účinnosti shody operátora vůči referenčnímu 

hodnocení jsou uvedeny v tabulce 58. Účinnost shody operátorů mezi sebou a účinnost shody 

operátorů vůči referenční hodnotě je uvedena v tabulce 59. 

Tab. 58 Účinnosti shody operátora 

Operátor 
Účinnost shody operátora vůči 

sobě referenčnímu hodnocení 

A 84 % 60 % 

C 92 % 84 % 

Tab. 59 Účinnosti shody operátorů 

Účinnost shody operátorů mezi sebou 
Účinnost shody operátorů vůči referenční 

hodnotě 

28 % 24 % 

 Uvážíme-li kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti účinnosti systému měření uvedená 

v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), lze tento systém považovat v případě operátora A 

za marginálně přijatelný a v případě operátora C za přijatelný. 

9.2 MSA při kontrole srovnáváním pro skupinu II 

 Stejná analýza jako v předcházející kapitole byla provedena i pro skupinu II. 

9.2.1 Stanovení základních parametrů analýzy 

 Analýza systému měření u skupiny II byla provedena dne 1. dubna 2010. V rámci 

skupiny II byl počet operátorů provádějících měření opětovně stanoven na 3 a v rámci 

analýzy systému měření byly kontrolovány stejné vzorky jako u skupiny I - 25 vzorků, z toho 

16 shodných vzorků (tzn. přijaté rozhodnutí, referenční hodnota je rovna 1) a 9 neshodných 



66 
 

vzorků (tzn. nepřijaté rozhodnutí, referenční hodnota je rovna 0). Měření bylo každým 

operátorem opakováno třikrát. 

9.2.2 Vlastní hodnocení vzorků 

 Hodnocení vzorků bylo prováděno v náhodném pořadí a bylo dozorováno pověřenou 

osobou, která zaznamenávala rozhodnutí operátorů u daného vzorku a daného opakování. 

Jednotlivé údaje byly zapsány do tabulky, která je uvedena v příloze 8. 

9.2.3 Sestavení křížových tabulek shody mezi operátory 

 Následně byly ze získaných údajů sestaveny podle vzorců (1) až (11) křížové tabulky, 

které vzájemně porovnávají operátory - viz tabulka 60 až tabulka 62.  

Tab. 60 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem E 

    
  Operátor E 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 27 8 35 

očekávaný výsledek 15,9 19,1 35,0 

1 
výsledek 7 33 40 

očekávaný výsledek 18,1 21,9 40,0 

Celkem 
výsledek 34 41 75 

očekávaný výsledek 34,0 41,0 75,0 
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Tab. 61 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a operátorem F 

    
  Operátor F 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r E
 0 

výsledek 29 5 34 

očekávaný výsledek 18,1 15,9 34,0 

1 
výsledek 11 30 41 

očekávaný výsledek 21,9 19,1 41,0 

Celkem 
výsledek 40 35 75 

očekávaný výsledek 40,0 35,0 75,0 

Tab. 62 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem F 

    
  Operátor F 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 28 7 35 

očekávaný výsledek 18,7 16,3 35,0 

1 
výsledek 12 28 40 

očekávaný výsledek 21,3 18,7 40,0 

Celkem 
výsledek 40 35 75 

očekávaný výsledek 40,0 35,0 75,0 

 Dále byl určen ukazatel kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových 

tabulek shody mezi operátory (tabulka 60 až tabulka 62) do vzorců (12) až (14). Hodnoty 

ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 63. 

Tab. 63 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory 

κ D E F 

D - 0,60 0,50 

E 0,60 - 0,58 

F 0,50 0,58 - 
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 Z velikosti vypočtených ukazatelů kappa plyne, že mezi operátory není dobrá 

až vynikající shoda. Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší 

než 0,75.  

9.2.4 Sestavení křížových tabulek shody operátora s referenčním hodnocením 

 Obdobně jako byly sestaveny křížové tabulky shody mezi jednotlivými operátory, 

byly sestaveny i křížové tabulky shody operátora s referenčním hodnocením - viz tabulky 64, 

65 a 66. Referenční hodnocení je v křížových tabulkách označeno jako REF. 

Tab. 64 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r D
 0 

výsledek 24 11 35 

očekávaný výsledek 12,6 22,4 35,0 

1 
výsledek 3 37 40 

očekávaný výsledek 14,4 25,6 40,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

Tab. 65 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r E
 0 

výsledek 26 8 34 

očekávaný výsledek 12,2 21,8 34,0 

1 
výsledek 1 40 41 

očekávaný výsledek 14,8 26,2 41,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 
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Tab. 66 Křížová tabulka shody mezi operátorem F a referenčním hodnocením 

    
  REF 

Celkem
          0 1 

O
pe

rá
to

r F
 0 

výsledek 25 15 40 

očekávaný výsledek 14,4 25,6 40,0 

1 
výsledek 2 33 35 

očekávaný výsledek 12,6 22,4 35,0 

Celkem 
výsledek 27 48 75 

očekávaný výsledek 27,0 48,0 75,0 

 Poté byla určena shoda mezi operátorem a referenčním hodnocením pomocí ukazatele 

kappa (Cohenovo kappa), a to dosazením údajů z křížových tabulek shody mezi operátory a 

referenčním hodnocením (tabulka 64 až tabulka 66) do vzorců (12) až (14). Hodnoty 

ukazatelů kappa jsou uvedeny v tabulce 67. 

Tab. 67 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

D E F 

κ 0,62 0,75 0,55 

Za dobrou až vynikající shodu se považuje to, je-li ukazatel kappa větší než 0,75. Této 

podmínce se blíží operátor E, u kterého je ukazatel kappa roven 0,75, ale není větší. To 

znamená, že není dobrá až vynikající shoda splněna ani u jednoho operátora. 

9.2.5 Hodnocení účinnosti systému měření 

 Dále byly v rámci analýzy systému měření vypočteny účinnosti systému měření 

(viz tabulka 5). Vstupními údaji pro vyhodnocování účinnosti systému měření byla tabulka 

uvedená v příloze 8. Jednotlivé hodnoty účinností jsou uvedeny v tabulce 68 a v tabulce 69.  
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Tab. 68 Účinnosti shody operátora 

Operátor 
Účinnost shody operátora vůči 

sobě referenčnímu hodnocení 

D 84 % 76 % 

E 76 % 76 % 

F 76 % 64 % 

Tab. 69 Účinnosti shody operátorů 

Účinnost shody operátorů mezi sebou 
Účinnost shody operátorů vůči referenční 

hodnotě 

48 % 48 % 

 Uvážíme-li opět kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti účinnosti systému měření 

uvedená v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), lze tento systém považovat za marginálně 

přijatelný z pohledu operátora E, z pohledu zbývajících dvou operátorů je systém považován 

za nepřijatelný. 

9.3 Vyhodnocení výsledků z MSA při kontrole srovnáváním po zavedení 

katalogu vad 

 Pro jednodušší orientaci a porovnání výsledků dosažených před a po zavedení 

katalogu vad byly dílčí výsledky shrnuty do následujících tabulek (tabulka 70 až tabulka 75). 

V úvahu byly vzaty pouze výsledky před zavedení katalogu vad za nových podmínek. 

 V tabulce 70 a tabulce 71 jsou porovnány hodnoty ukazatelů kappa mezi jednotlivými 

operátory před a po zavedení katalogu vad. Protože v organizaci již operátor B nepracuje, lze 

srovnat pouze jednu hodnotu ukazatele kappa - a to mezi operátorem A a C. V tomto případě 

se hodnota ukazatele kappa mezi operátory A a C zvýšila pouze o jednu setinu. V případě 

skupiny II (viz tabulka 71) se hodnota ukazatele kappa ve dvou případech zvýšila o jednu 

desetinu, v jednom případě se zmenšila o pět setin.  Nicméně ve všech čtyřech případech je 

hodnota ukazatele kappa větší než 0,40 - tedy nelze shodu mezi operátory jednoznačně 

označit za špatnou. Zlepšení nebylo takové, aby se shoda mezi operátory dala považovat 

za dobrou až vynikající, ale alespoň se výsledky přiblížily k mezní hodnotě. 
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Tab. 70 Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory před a po zavedení katalogu 

vad (skupina I) 

 
skupina I 

před zavedením katalogu vad po zavedení katalogu vad 

κ A B C A B C 

A - 0,48 0,43 - - 0,44 

B 0,48 - 0,46 - - - 

C 0,43 0,46 - 0,44 - - 

Tab. 71 Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory před a po zavedení katalogu 

vad (skupina II) 

 
skupina II 

před zavedením katalogu vad po zavedení katalogu vad 

κ D E F D E F 

D - 0,65 0,40 - 0,60 0,50 

E 0,65 - 0,48 0,60 - 0,58 

F 0,40 0,48 - 0,50 0,58 - 

 V tabulce 72 jsou porovnány hodnoty ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory a 

referenčním hodnocením před a po zavedení katalogu vad.  

Tab. 72 Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

před a po zavedení katalogu vad (skupina I a skupina II) 

 

skupina I skupina II 

před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

A B C A B C D E F D E F 

κ 0,24 0,31 0,53 0,38 - 0,78 0,50 0,75 0,47 0,62 0,75 0,55 
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Z tabulky 72 vyplývá, že čtyřech případech došlo ke zlepšení, v jednom případě zůstala 

hodnota ukazatele kappa stejná. Nejvýraznější zlepšení je u operátora C, u kterého je hodnota 

ukazatele kappa větší než 0,75, shoda se tedy považuje za dobrou až vynikající. Celkově 

nejhorším operátorem je operátor A, ale i u něj se hodnota ukazatele kappa zvýšila o 0,14.  

 V tabulce 73 jsou porovnány účinnosti shody operátora před a po zavedení katalogu 

vad u skupiny I, v tabulce 74 jsou porovnány účinnosti shody operátora před a po zavedení 

katalogu vad u skupiny II. 

Tab. 73 Porovnání účinnosti shody operátora před a po zavedení katalogu vad (skupina I) 

 Skupina I 

 Účinnost shody operátora vůči 

 sobě referenčnímu hodnocení 

Operátor 
před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

A 72 % 84 % 48 % 60 % 

B 64 % - 44 % - 

C 84 % 92 % 68 % 84 % 

Tab. 74 Porovnání účinnosti shody operátora před a po zavedení katalogu vad (skupina II) 

 Skupina II 

 Účinnost shody operátora vůči 

 sobě referenčnímu hodnocení 

Operátor 
před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

D 92 % 84 % 72 % 76 % 

E 88 % 76 % 80 % 76 % 

F 60 % 76 % 52 % 64 % 

Z tabulky 73 vyplývá, že účinnost shody operátora vůči sobě resp. vůči referenčnímu 

hodnocení se ve všech případech zlepšila. Vezmeme-li v úvahu kritéria pro rozhodnutí 

o přijatelnosti účinnosti systému měření uvedená v metodice QS 9000 (viz tabulka 6), tak lze 

z pohledu operátora C považovat systém za přijatelný, z pohledu operátora A za marginálně 

přijatelný. 
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 U skupiny II jednoznačné zlepšení nenastalo (viz tabulka 74) - z hlediska účinnosti 

shody operátora vůči sobě se hodnoty ve dvou případech zhoršily, v jednom případě se 

hodnota zvětšila (v případě operátora F). Z hlediska účinnosti shody operátora vůči 

referenčnímu hodnocení se ve dvou případech hodnoty zlepšily, v jednom případě se hodnota 

zhoršila. 

 Tabulka 75 porovnává účinnosti shody operátorů před a po zavedení katalogu vad. 

U obou dvou skupin došlo z hlediska účinnosti shody operátorů mezi sebou ke zhoršení. 

V případě hodnocení účinnosti shody operátorů vůči referenční hodnotě došlo v obou 

případech ke zlepšení. 

Tab. 75 Porovnání účinnosti shody operátorů před a po zavedení katalogu vad (skupina I a 

skupina II) 

 

Účinnost shody operátorů mezi 

sebou 

Účinnost shody operátorů vůči 

referenční hodnotě 

před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

před zavedením 

katalogu vad 

po zavedení 

katalogu vad 

skupina I 32 % 28 % 28 % 48 % 

skupina II 40 % 24 % 40 % 48 % 

 Celkově lze o systému měření po zavedení katalogu vad říci, že se zlepšil. Nebylo sice 

dosaženo takových hodnot, aby byl systém podle metodiky QS 9000 hodnocen vždy 

jako přijatelný či shoda mezi operátory nebo mezi operátorem a referenčním hodnocením 

označena za dobrou až vynikající. Vezmeme-li v úvahu hodnoty vypočtených ukazatelů 

kappa, pouze v jednou případě se hodnota zhoršila (o pět setin), v jednom případě zůstala 

hodnota ukazatele kappa stejná a v ostatních sedmi případech se hodnota zlepšila. Z hlediska 

hodnocení účinnosti v pěti případech nastalo zhoršení, v devíti případech se hodnoty účinnosti 

zlepšily. Zlepšení je zřejmé zejména u skupiny I, kde kromě účinnosti operátorů mezi sebou 

se všechny hodnoty zlepšili. Zlepšil se i nejhorší operátor podle analýzy systému měření - 

operátor A. 

 Přínosem katalogu vad je také to, že pomocí něj byla vhodně doplněna stávající 

dokumentace, ve které jsou uvedeny znaky kvality jednotlivých typů drátů. Byl kladen důraz 

na to, aby vady vysvětlované v katalogu vad byly co nejvíce srozumitelné, jasné a názorné, 

což někdy ve stávající dokumentaci není. Při tvorbě katalogu vad se také vyjasnily některé 

vady, které byly příliš stručně popsány nebo naopak velmi složitě, případně se u jejich 
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definování mohlo spekulovat, co je vada a co vada není. Pokud to bylo možné, byly vady 

doplněny fotografiemi a nákresy pro snadnější porozumění vadám. U vad, které se určují 

pomocí šablon, byly do katalogu vad zapsány identifikační čísla těchto šablon z toho důvodu, 

že se šablony liší podle typu drátu a také podle jeho průměru. Tímto opatřením by se měla 

snížit pravděpodobnost, že operátorka použije při rozhodování špatnou šablonu, která je 

určena pro jiný typ drátu. Dále bude také katalog vad vhodný pro zaškolování nových 

pracovníků. 
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10 ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat proces ověřování shody při atributivních 

znacích ve společnosti OSRAM Česká republika s.r.o., identifikovat slabá místa procesu 

ověřování shody při atributivních znacích a navrhnout nápravná opatření. Následně vybrané 

nápravné opatření zavést a vyhodnotit jeho přínos. 

 Po stručné charakteristice organizace byla zpracována teoretická východiska 

(kapitola 3), část této kapitoly byla zaměřena na analýzu systému měření (MSA). V rámci této 

podkapitoly byly zpracovány dva nejčastější přístupy k analýze systému měření - MSA 

při kontrole srovnáváním podle metodiky QS 9000 a MSA při kontrole srovnáváním 

podle metodiky VDA 5. V následující kapitole byl popsán výrobní proces a jeho výstupy. 

Dále byl popsán a analyzován stávající způsob ověřování shody produktů a jeho slabá místa. 

Bohužel některá slabá místa odstranit nelze. Nicméně bylo navrhnuto nápravné opatření, které 

lze realizovat - a to vytvoření katalogu vad.  

 Pomocí analýzy systému měření (MSA) se určuje způsobilost systému měření, výstup 

této analýzy systému měření je důležitým vstupem do procesu zlepšování. Proto byla 

provedena analýza systému měření (MSA) při kontrole srovnáváním za stávajících podmínek 

pro dvě skupiny operátorů - skupinu I a skupinu II (viz kapitola 6). Analýzy systému měření 

byly v rámci této diplomové práce provedeny podle metodiky QS 9000. V průběhu analýzy 

systému měření bylo zjištěno slabé místo v jejím provádění, a proto bylo navrhnuto opatření 

k odstranění toho slabého místa. Navrhnuté opatření k odstranění slabého místa analýzy 

systému měření za stávajících podmínek bylo realizováno v rámci další, v pořadí druhé, 

analýze systému měření za nových podmínek, opětovně provedené pro obě dvě skupiny. 

V rámci kapitoly 7 MSA při kontrole srovnáváním za nových podmínek bylo provedeno 

vyhodnocení výsledků analýzy systému měření za stávajících a nových podmínek. Z tohoto 

vyhodnocení výsledků nebylo jednoznačné, zda se proces ověřování shody při atributivních 

znacích zlepšil. 

 Dalším nápravným opatřením, které bylo zavedeno, je katalog vad. Protože organizace 

OSRAM Česká republika s. r. o. si nepřála zveřejnit katalog vad, je v této diplomové práci 

pouze obecně popsán - viz kapitola 8. Vlastní katalog vad je zpracován v podobě samostatné 

technické zprávy (viz literatura [10]). Účinnost zavedeného katalogu vad byla zjištěna pomocí 

třetí analýzy systému měření, která byla v rámci této diplomové práce provedena. Analýza 

systému měření při kontrole srovnáváním po zavedení katalogu vad je zpracována 

v kapitole 9. Z této kapitoly vyplynulo, že katalog vad vedl ke zlepšení ověřování shody. Sice 

nebyly ve všech případech překročeny mezní hodnoty podle metodiky QS 9000, ale k těmto 
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mezním hodnotám se systém měření alespoň přiblížil. V rámci podkapitoly 9.3 jsou také 

uvedeny další přínosy zavedeného katalogu vad. 

 

 

  

     

  

  



77 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] Analýza systému měření (MSA). 3. vyd. Praha : Česká společnost pro jakost, 2003. 234 s. 

ISBN 80-02-01562-2. 

[2] BOYLES, Russell A. Gauge Capability for Pass-Fail Inspection. Technometrics. May 

2001, 43, 2, s. 223-229. 

[3] ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. 

Praha : Český normalizační institut, 2006. 64 s. 

[4] ČSN EN ISO 9001:2009. Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha : Český 

normalizační institut, 2009. 56 s. 

[5] GRYNA, Frank M., CHUA, Richard C. H., DEFEO, Joseph A. Juran´s Quality 

Planning and Analysis : For Enterprise Quality. 5th edition. New York : McGraw-Hill 

Companies, 2007. 774 s. ISBN 0-07-296662-9. 

[6] KLAPUT, Pavel. Současné přístupy k analýzám systémů měření. [s.l.], 2009. 65 s. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Diplomová práce. 

[7] MAO, Ye, YUEKANG, Shan, JIE-ANG, Zhao. MSA Based on Bearing Thickness Auto-

measuring and Classifying System. In ISECS International Colloquium on Computing, 

Communication, Control, and Management. [s.l.] : [s.n.], 2009. s. 303-307. 

[8] Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.niehoff.cz/technologie.php>. 

[9] MAWBY, William D. Integrating Inspection Management : Into Your Quality Improvement 

System. 1st edition. Milwaukee : Quality Press, 2005. 150 s. ISBN 978-0-87389-665-8. 

[10] MUSILOVÁ, Eva. Katalog vad. [s.l.], 2010. 41 s. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. Technická zpráva. 

[11] NENADÁL, Jaroslav, CAJCHANOVÁ, Oľga, BUŠFYOVÁ, Jaroslava. Zabezpečovanie 

kvality. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 1997. 167 s. ISBN 80-7100-384-0. 

[12] NENADÁL, Jaroslav, NOSKIEVIČOVÁ, Darja, PETŘÍKOVÁ, Růžena, PLURA, Jiří, 

TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní management jakosti : Principy, postupy, metody. 1. 

vyd. Praha : Management Press, s.r.o., 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7. 



78 
 

[13] NENADÁL, Jaroslav, NOSKIEVIČOVÁ, Darja, PETŘÍKOVÁ, Růžena, PLURA, Jiří, 

TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní systémy řízení jakosti. 2. dopl. vyd. Praha : 

Management Press, s.r.o., 2007. 282 s. ISBN 978-80-7261-071-6. 

[14] NENADÁL, Jaroslav, PLURA, Jiří, HUTYRA, Milan, PETŘÍKOVÁ, Růžena. Základy 

managementu jakosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2005. 145 s. ISBN 80-248-0969-9. 

[15] OSRAM [online]. OSRAM GmbH, 2008 [cit. 2010-01-21]. Dostupný z WWW:  

< http://osram.cz/osram_cz/O_spolenosti/Spolenost/Firemn_profil/index.html>. 

[16] PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha : Computer Press, a. s., 

2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1. 

[17] Příručka integrovaného systému řízení společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. 

[18] RAO, P. Vimala. ISixSigma [online]. 2000 , 29. 8. 2003 [cit. 2010-01-22]. Dostupný z 

WWW:<http://www.isixsigma.com/dictionary/Measurement_System_Analysis_-_MSA-

277.htm>. 

[19] REED, J. Eric, SMITH, TRINTUS T, COATES, EYLER R.. Introduction to QS 9000 

[online]. 1999 [cit. 2010-01-26]. Dostupný z WWW: 

<http://technologyinterface.nmsu.edu/summer97/manufacturing/qs9000.html>. 

[20] SOMMER, Boris. Technologie tváření kovů I. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 1988. 228 s. 

[21] ŠIRANOVÁ, Jana. Využití environmentálního účetnictví pro vyhodnocení nákladů v OH 

firmy OSRAM Bruntál. [s.l.], 2006. 59 s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Diplomová práce. 

[22] VAN WIERINGEN, Wessel N., VAN DEN HEUVEL, Ervin R. A Comparison of 

Methods for the Evaluation of Binary Measurement Systems. Quality Engineering. 2005, 

vol. 17, no. 4 [cit. 2010-02-08], s. 495-507. 

[23] VEBER, Jaromír, a kol. Řizení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha : Grada Publishing, 

spol. s r. o., 2002. 164 s. ISBN 80-247-0194-4. 



79 
 

[24] Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 2001 , 11. 11. 2009 [cit. 2010-01-22]. 

Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_systems_analysis#Factors_affecting_measur

ement_systems>. 

[25] Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 2001 , 20. 11. 2009 [cit. 2010-01-26]. 

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/QS9000>. 

[26] Způsobilost kontrolních procesů : Použitelnost kontrolních prostředků, Vhodnost 

kontrolních procesů, Přihlédnutí k nejistotám měření. 1. vyd. Praha : Česká společnost 

pro jakost, 2004. 112 s. ISBN 80-02-01656-4. 

  



80 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK  

Obr. 1 Export výrobků společnosti OSRAM Česká republika s. r. o. [17] ................................ 4 

Obr. 2 Algoritmus procesu kontroly ve výrobě [12] .................................................................. 7 

Obr. 3 Průběh zkoumání způsobilosti kalibrem [26] ................................................................ 24 

 

Tab. 1 Druhy kontroly podle různých hledisek [14] ................................................................ 10 

Tab. 2 Soubor údajů pro analýzu systému měření při kontrole srovnáváním .......................... 17 

Tab. 3 Křížová tabulka pro vzájemné porovnání operátora A a operátora B ........................... 18 

Tab. 4 Křížová tabulka pro vzájemné porovnání operátora A s referencí ................................ 21 

Tab. 5 Varianty účinnosti systému měření při kontrole srovnáváním ...................................... 22 

Tab. 6 Rozhodnutí o přijatelnosti systému měření ................................................................... 23 

Tab. 7 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem B ......................................... 34 

Tab. 8 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a operátorem C ......................................... 34 

Tab. 9 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem C ......................................... 35 

Tab. 10 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory ............................................................ 35 

Tab. 11 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a referenčním hodnocením ..................... 36 

Tab. 12 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a referenčním hodnocením ..................... 36 

Tab. 13 Křížová tabulka shody mezi operátorem C a referenčním hodnocením ..................... 37 

Tab. 14 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením ................ 37 

Tab. 15 Účinnosti shody operátora ........................................................................................... 38 

Tab. 16 Účinnosti shody operátorů .......................................................................................... 38 

Tab. 17 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem E ....................................... 39 

Tab. 18 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a operátorem F ........................................ 39 

Tab. 19 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem F ........................................ 40 

Tab. 20 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory ............................................................ 40 

Tab. 21 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a referenčním hodnocením ..................... 41 

Tab. 22 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a referenčním hodnocením ..................... 41 

Tab. 23 Křížová tabulka shody mezi operátorem F a referenčním hodnocením ...................... 42 

Tab. 24 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením ................ 42 

Tab. 25 Účinnosti shody operátora ........................................................................................... 43 

Tab. 26 Účinnosti shody operátorů .......................................................................................... 43 

Tab. 27 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem B ....................................... 46 

Tab. 28 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a operátorem C ....................................... 46 



81 
 

Tab. 29 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem C ....................................... 47 

Tab. 30 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory ............................................................ 47 

Tab. 31 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a referenčním hodnocením ..................... 48 

Tab. 32 Křížová tabulka shody mezi operátorem B a referenčním hodnocením ..................... 48 

Tab. 33 Křížová tabulka shody mezi operátorem C a referenčním hodnocením ..................... 49 

Tab. 34 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením ................ 49 

Tab. 35 Účinnosti shody operátora ........................................................................................... 50 

Tab. 36 Účinnosti shody operátorů .......................................................................................... 50 

Tab. 37 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem E ....................................... 51 

Tab. 38 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a operátorem F ........................................ 51 

Tab. 39 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem F ........................................ 52 

Tab. 40 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory ............................................................ 52 

Tab. 41 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a referenčním hodnocením ..................... 53 

Tab. 42 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a referenčním hodnocením ..................... 53 

Tab. 43 Křížová tabulka shody mezi operátorem F a referenčním hodnocením ...................... 54 

Tab. 44 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením ................ 54 

Tab. 45 Účinnosti shody operátora ........................................................................................... 55 

Tab. 46 Účinnosti shody operátorů .......................................................................................... 55 

Tab. 47  Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory za stávajících a nových 

podmínek (skupina I) .................................................................................................. 56 

Tab. 48  Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory za stávajících a nových 

podmínek (skupina II) ................................................................................................ 56 

Tab. 49  Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

za stávajících a nových podmínek (skupina I a skupina II) ........................................ 57 

Tab. 50 Porovnání účinnosti shody operátora za stávajících a nových podmínek (skupina I) 58 

Tab. 51 Porovnání účinnosti shody operátora za stávajících a nových podmínek (skupina II) 58 

Tab. 52  Porovnání účinnosti shody operátorů za stávajících a nových podmínek (skupina I a 

skupina II) ................................................................................................................... 59 

Tab. 53 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a operátorem C ....................................... 63 

Tab. 54 Ukazatel kappa mezi operátory ................................................................................... 63 

Tab. 55 Křížová tabulka shody mezi operátorem A a referenčním hodnocením ..................... 64 

Tab. 56 Křížová tabulka shody mezi operátorem C a referenčním hodnocením ..................... 64 

Tab. 57 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením ................ 64 

Tab. 58 Účinnosti shody operátora ........................................................................................... 65 



82 
 

Tab. 59 Účinnosti shody operátorů .......................................................................................... 65 

Tab. 60 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem E ....................................... 66 

Tab. 61 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a operátorem F ........................................ 67 

Tab. 62 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a operátorem F ........................................ 67 

Tab. 63 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory ............................................................ 67 

Tab. 64 Křížová tabulka shody mezi operátorem D a referenčním hodnocením ..................... 68 

Tab. 65 Křížová tabulka shody mezi operátorem E a referenčním hodnocením ..................... 68 

Tab. 66 Křížová tabulka shody mezi operátorem F a referenčním hodnocením ...................... 69 

Tab. 67 Ukazatelé kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením ................ 69 

Tab. 68 Účinnosti shody operátora ........................................................................................... 70 

Tab. 69 Účinnosti shody operátorů .......................................................................................... 70 

Tab. 70  Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory před a po zavedení katalogu 

vad (skupina I) ............................................................................................................ 71 

Tab. 71  Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory před a po zavedení katalogu 

vad (skupina II) ........................................................................................................... 71 

Tab. 72  Porovnání ukazatelů kappa mezi jednotlivými operátory a referenčním hodnocením 

před a po zavedení katalogu vad (skupina I a skupina II) .......................................... 71 

Tab. 73 Porovnání účinnosti shody operátora před a po zavedení katalogu vad (skupina I) ... 72 

Tab. 74 Porovnání účinnosti shody operátora před a po zavedení katalogu vad (skupina II) .. 72 

Tab. 75 Porovnání účinnosti shody operátorů před a po zavedení katalogu vad (skupina I a 

skupina II) ................................................................................................................... 73 

  



83 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina I (stávající podmínky) 

Příloha 2: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina II (stávající podmínky) 

Příloha 3: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina I (nové podmínky) 

Příloha 4: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina II (nové podmínky) 

Příloha 5: Seznam vad pro wolframový drát o průměru menším než 0,200 mm v kvalitě 

žárovek (zmenšeno) 

Příloha 6: Oddíl katalogu vad 008 (zmenšeno) 

Příloha 7: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina I (po zavedení katalogu 

vad) 

Příloha 8: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina II (po zavedení katalogu 

vad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 1: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina I (stávající podmínky) 

Vzorek A – 1 A – 2 A – 3 B – 1 B – 2 B – 3 C – 1 C – 2 C – 3 Reference 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
14 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
16 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
17 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
18 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
19 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
20 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

22 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

23 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

 

  



 
 

Příloha 2: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina II (stávající podmínky) 

Vzorek D – 1 D – 2 D – 3 E – 1 E – 2 E – 3 F – 1 F – 2 F – 3 Reference 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

19 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

21 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

23 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

24 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

  



 
 

Příloha 3: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina I (nové podmínky) 

Vzorek A – 1 A – 2 A – 3 B – 1 B – 2 B – 3 C – 1 C – 2 C – 3 Reference 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

13 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

14 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

23 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 

  



 
 

Příloha 4: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina II (nové podmínky) 

Vzorek D – 1 D – 2 D – 3 E – 1 E – 2 E – 3 F – 1 F – 2 F – 3 Reference 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

14 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

15 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 



 
 

Příloha 5: Seznam vad pro wolframový drát o průměru menším než 0,200 mm v kvalitě žárovek (zmenšeno) 

 



 
 

Příloha 6: Oddíl katalogu vad 008 (zmenšeno) 



 
 

Příloha 7: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina I (po zavedení katalogu 

vad) 

Vzorek A – 1 A – 2 A – 3 B – 1 B – 2 B – 3 C – 1 C – 2 C – 3 Reference 

1 0 1 0 - - - 0 0 0 0 
2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 

3 0 0 0 - - - 0 0 0 0 

4 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

5 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

6 0 0 0 - - - 0 0 0 0 

7 0 0 0 - - - 0 0 0 1 

8 1 1 0 - - - 1 1 1 1 

9 1 1 1 - - - 0 0 0 0 

10 0 0 0 - - - 1 1 1 1 

11 0 0 0 - - - 1 1 1 1 

12 1 1 1 - - - 0 1 1 1 

13 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

14 0 0 0 - - - 0 0 0 0 

15 0 1 0 - - - 0 0 0 1 

16 1 1 0 - - - 1 0 1 1 

17 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

18 0 0 0 - - - 0 0 0 0 

19 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

20 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

21 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

22 0 0 0 - - - 1 1 1 1 

23 1 1 1 - - - 1 1 1 1 

24 0 0 0 - - - 0 0 0 0 

25 1 1 1 - - - 0 0 0 0 

 

  



 
 

Příloha 8: Soubor údajů pro MSA při kontrole srovnáváním - skupina II (po zavedení katalogu 

vad) 

Vzorek D – 1 D – 2 D – 3 E – 1 E – 2 E – 3 F – 1 F – 2 F – 3 Reference 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

11 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

22 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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