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ABSTRAKT 
Současné přístupy k analýze způsobilosti procesu. 

Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje současné přístupy 

k analýze způsobilosti procesu. Druhá kapitola zahrnuje vysvětlení a porovnání indexů 

způsobilosti a výkonnosti procesu, požadavky na způsobilost, faktory ovlivňující vypovídací 

schopnost indexů a odhad pravděpodobnosti výskytu neshodných produktů. Ve třetí kapitole 

jsou popsány metodiky analýzy způsobilosti procesu VDA a QS 9000. Ve čtvrté kapitole jsou 

na datech aplikovány různé postupy na způsobilost procesu, které se liší zejména způsobem 

odhadu směrodatné odchylky. V této kapitole je také uvedeno srovnání způsobilosti procesu 

pomocí počítačové podpory, kde bylo použito programu Microsoft Excel 2007, Statgraphics 

Plus 5.0 a QC Expert 3.0. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA: způsobilost procesu, statistická stabilita procesu, normalita dat, index 

způsobilosti procesu, index výkonnosti procesu, metodika VDA, metodika QS 9000, odhad 

směrodatné odchylky 

 

 

ABSTRACT 
Present approaches to processes capability analysis 

The work is divided into four chapters. The first chapter describes current approaches 

to processes capability analysis. Explanation and comparation of the indices of capability and 

performance process, demands on capability, factors affecting the predictive ability of the 

indices and estimates of probability of the occurrence of discordant products are included in 

the second chapter. Methods of capability analysis of VDA and QS 9000 processes are 

described in the third chapter. In the fourth chapter, different procedures of process capability, 

differing in the ways how standard deviation is estimated are applied to the data. This chapter 

also contains computer-aided comparison of process capability using software Microsoft 

Excel 2007, Statgraphics Plus 5.0 and QC Expert 3.0. 
 

KEYWORDS: process capability, statistical process stability, normality of data, process 

capability index, process performance index, methodology VDA, methodology QS 9000, 

standard deviation estimate 
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ÚVOD 

V současné době se firmy snaží být konkurenceschopné, a proto se zvyšují i 

požadavky na jakost výrobků. Kvalitní a uspokojivé výrobky jsou nesmírně důležité pro 

spokojenost zákazníka. Firmy se proto snaží co nejvíce vyhovět požadavkům, které zákazník 

pokládá za důležité. Toto úsilí, které firmy vynakládají, by se tudíž mělo orientovat na 

způsobilost procesu. Pokud není zajištěna způsobilost procesu, nemůže firma plnit tyto 

požadavky a cíle. Předejít nespokojenosti zákazníka vyžaduje systematicky zpracovávat 

informace o procesech a analyzovat jejich způsobilost. 

Úvodem je vhodné říci, co znamená způsobilost procesu a čím se zabývá. Způsobilost 

procesu lze charakterizovat jako schopnost procesů poskytovat výrobky splňující požadované 

kritéria jakosti. Pro zlepšování a plánování jakosti je znalost způsobilosti procesu důležitá. 

Informace o způsobilosti procesu jsou velice cennými údaji pro výrobce, ale i pro zákazníka. 

Poskytují totiž důkaz o tom, zda byl výrobek zhotoven ve stabilních podmínkách 

zabezpečujících pravidelné dodržování předepsaných kritérií jakosti. 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat teoretická východiska analýzy způsobilosti 

procesu, porovnat postupy metodik analýzy způsobilosti a pomocí vybraného software 

vyhodnotit a porovnat výsledky analýz způsobilosti. 
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1 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY K ANALÝZE ZPŮSOBILOSTI 

PROCESU 

Měření procesů je jednou z důležitých oblastí managementu jakosti zdůrazňovanou 

v normách souboru ISO 9000:2006. Tato norma definuje způsobilost jako „schopnost 

organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který splní požadavky na tento 

produkt“ [11].  

Způsobilost procesů je součástí plánování jakosti výrobku, protože ověřuje, zda je 

navržený proces pro zajištění požadovaných znaků jakosti navrhovaného výrobku vhodný. 

Umožňuje také odhadnout pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků a optimalizovat 

plánování výroby. Zároveň je důležitým podkladem pro plánování údržby výrobního zařízení, 

pro iniciaci aktivit zlepšování a posouzení jejich účinnosti. Zvyšuje důvěru zákazníků 

k dodávaným produktům a dává informace o způsobilosti procesů dodavatele [1]. 

Je vhodné vyjadřovat způsobilost kvantitativně, tudíž nějakým určitým číselným 

ukazatelem. Takový univerzální ukazatel se jen těžce hledá. I když existuje poměrně mnoho 

ukazatelů pro posuzování způsobilosti procesu, každý z nich je použitelný pouze tehdy, 

jestliže jsou splněny konkrétní předpoklady [2]. 

K hodnocení způsobilosti procesů se používají indexy způsobilosti, které porovnávají 

předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti s jeho 

skutečnou variabilitou dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. Nelze však stanovení 

způsobilosti degradovat pouze na dosazení hodnot do příslušných vzorců pro výpočet indexů 

způsobilosti. Velice důležitý je způsob shromáždění prvotních údajů a splnění omezujících 

podmínek. První podmínka je, že hodnocený proces musí být ve statisticky zvládnutém stavu. 

Druhá podmínka, která musí být splněna v případě měřitelných znaků jakosti při použití 

standardních vztahů pro výpočet indexů způsobilosti, je to, že rozdělení sledovaného znaku 

jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení [4]. 

1.1 Postup hodnocení způsobilosti procesu 

Pro správné vyhodnocení způsobilosti procesu je potřeba dodržet správný postup, 

který zahrnuje ověření některých omezujících podmínek. Hodnocení způsobilosti procesu na 

základě měřitelných znaků jakosti by mělo probíhat v těchto krocích [6]: 
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1. Volba znaku jakosti. 

2. Analýza systému měření. 

3. Shromáždění údajů. 

4. Posouzení statistické zvládnutosti procesu. 

5. Ověření normality sledovaného znaku jakosti. 

6. Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. 

Nultým krokem analýzy způsobilosti procesu by měla být podrobná analýza procesu. 

Měla by se zejména zaměřit na charakter procesu, jeho rozhodující vstupy a výstupy a na 

identifikaci faktorů, které ovlivňují hodnoty sledovaných znaků jakosti [4]. 

1) volba znaku jakosti 

Zvolený znak by měl odrážet úspěšnost sledovaného procesu a být pro daný výrobek 

rozhodující. Nezbytným předpokladem je, aby pro daný znak byla předepsána kritéria jakosti, 

např. toleranční meze doplněné o cílovou hodnotu. Jestliže se u výrobku sleduje více znaků 

jakosti, je potřeba způsobilost hodnotit pro každý samostatně. Součástí tohoto kroku by měla 

být také ověřena správnost předepsaných kritérií jakosti a jejich soulad s požadavky 

zákazníka [1]. 

2) analýza systému měření 

Před shromážděním údajů je vhodné udělat analýzu systému měření zvoleného znaku 

jakosti a ověřit jeho vhodnost. Sám systém měření sledovaného znaku jakosti totiž znamená 

další zdroj variability a výsledky hodnocení způsobilosti by mohly být nesprávné. Vhodnost 

systému měření se posuzuje na základě vyhodnocení vybraných statistických vlastností 

systému měření, jako je např. strannost, stabilita, shodnost, opakovatelnost, 

reprodukovatelnost a linearita [4]. 

3) shromáždění údajů 

Aby se projevily všechny běžné zdroje variability, měly by se údaje o zvoleném znaku 

jakosti získávat z probíhajícího procesu v průběhu časového období, které by mělo být 

dostatečné dlouhé. V průběhu shromažďování údajů by mělo docházet k běžným změnám 

obsluhy, vlastností zpracovávaného materiálu, vlastností prostředí, technologických 

parametrů, k běžné údržbě a seřizování výrobního zařízení. V tomto období se v přibližně 

pravidelných časových nebo dávkových intervalech z procesu odebírá určitý počet po sobě 

vyrobených výrobků (podskupiny) a zjišťují se hodnoty sledovaného znaku jakosti. Měly by 
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být získány údaje alespoň o 25 podskupinách, přičemž doporučený rozsah podskupiny je 

v případě měřitelných znaků 4 nebo 5 výrobků [1, 4]. 

4) posouzení statistické zvládnutosti procesu 

Proces, ze kterého byly shromážděny údaje, musí být statisticky zvládnutý (statisticky 

stabilní) tzn., že variabilita sledovaného znaku jakosti musí být vyvolána pouze působením 

náhodných příčin, aby bylo možné hodnotit způsobilost procesu. K ověření statistické 

stability se používají regulační diagramy, které umožňují odlišit změny znaku jakosti 

vyvolané vymezitelnými příčinami od změn vyvolaných náhodnými příčinami [1]. 

V případě, že analýza shromážděných údajů pomocí regulačního diagramu vede 

k závěru, že proces není statisticky stabilní, lze postupnou identifikací, analýzou a 

odstraňováním vymezitelných příčin dosáhnout statistické stability procesu [6]. 

V případech, kdy proces není statisticky stabilní a nejsou k dispozici informace pro 

analýzu a odstranění vymezitelných příčin, lze pomocí stejných vztahů jako pro výpočet 

indexů způsobilosti stanovit indexy „výkonnosti procesu“ (Pp, Ppk, Ppm, P*
pm, Ppmk) s ohledem 

na dosahovanou jakost, které však pouze charakterizují momentální chování procesu a nelze 

je použít k předpovědi [4]. 

5) ověření normality sledovaného znaku jakosti 

Vzhledem k tomu, že standardně se k hodnocení způsobilosti procesu používají indexy 

způsobilosti založené na předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku jakosti, je 

třeba před použitím příslušných vzorců splnění tohoto předpokladu ověřit. Velmi přibližné 

posouzení normality sledovaného znaku jakosti lze provést pomocí tvaru sestrojeného 

histogramu. Další možností posouzení normality je grafická metoda s využitím 

pravděpodobnostní sítě, do níž je transformována distribuční funkce normálního rozdělení. 

Exaktním způsobem ověření normality je použití některého z testů dobré shody, např. testu 
2χ (chí-kvadrát), Kolmogorov-Smirnovova testu, Shapiro-Wilkova testu nebo testu 

založeného na vyhodnocení šikmosti a špičatosti zpracovávaných hodnot. V případě, že 

rozdělení sledovaného znaku jakosti neodpovídá normálnímu rozdělení, je třeba nalézt jiný 

vhodný model rozdělení a použít jiné vztahy k výpočtu indexů způsobilosti (viz 1.2) [1]. 

Všechny uvedené indexy vychází z pravidla tři sigma, podle kterého se v intervalu 

(µ – 3σ, µ + 3σ) nachází 99,73% hodnot v případě, že měření mají normální rozdělení. Tento 

interval se sestrojí tak, že od střední hodnoty µ se vlevo a vpravo vynáší úsek 3σ. Tím se 
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naleznou dolní kvantil Lp a horní kvantil Up (p = 0,00135). V intervalu (Lp, Up) je tedy 

99,73% hodnot. Tento postup je znázorněn na obr. 1 [2]. 

Kde:  µ je  střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

 σ – směrodatná odchylka 

 
Obr. 1:  Vymezení kvantilů Lp a Up pro normální rozdělení 

6) výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

Jak již bylo uvedeno, k hodnocení způsobilosti procesů se běžně používají indexy 

způsobilosti. Nejčastěji jsou využívány indexy Cp a Cpk, které posuzují potenciální a 

skutečnou schopnost procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. 

V menší míře se také uplatňují indexy Cpm, C*
pm, Cpmk, které navíc posuzují schopnost procesu 

dosahovat u výrobků cílové hodnoty sledovaného znaku jakosti [1, 6]. 

1.2 Hodnocení způsobilosti v případě nesplnění normality dat 

Jednou z hlavních podmínek, které určují další postup při výpočtu indexů způsobilosti, 

je, zda má znak jakosti normální rozdělení N(µ, σ2). Proto by mělo být prvním krokem ověření 

tohoto předpokladu. Je potřeba mít dostatečně velký soubor dat a vybrat vhodný test. 

V případě, že test nepotvrdí shodu s normálním rozdělením, nelze použít „klasické“ indexy 

způsobilosti. V podstatě jsou tyto možnosti [2, 14]: 

a) Zjistit, jaké rozdělení má sledovaný znak a najít pro toto rozdělení kvantily vymezující 

interval, ve kterém je 99,73% hodnot. Tento postup vyžaduje hlubší znalosti teorie 

pravděpodobnosti, protože nalezení typu rozdělení nemusí být snadné. Poté může 

následovat výpočet indexů způsobilosti podle upravených vztahů. 

b) Pomocí vhodné transformační funkce provést transformaci měřených dat, čímž získáme 

novou proměnnou, která může normalitu splňovat. Poté následuje výpočet indexů podle 

standardních vztahů (zároveň je nutno transformovat i toleranční meze). 
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c) Použití ukazatelů, které nejsou založeny na konkrétním modelu rozdělení sledovaného 

znaku. 

Obdobně jako u normálního rozdělení, kdy hodnoty µ – 3σ a µ + 3σ odpovídají 

kvantilům, pro něž distribuční funkce dosahuje hodnot 0,00135 a 0,99865, se v případě jiného 

pravděpodobnostního modelu hledají kvantily odpovídající těmto hodnotám distribuční 

funkce [1] (viz obr. 2 [2]).  

 
Obr. 2:  Vymezení kvantilů Lp a Up pro nenormální rozdělení 

 

Příslušné hodnoty indexů způsobilosti C´p a C´pk potom lze počítat pomocí vztahů: 

00135,099865,0

´

xx
LSLUSLC p −

−
=    (1) 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

−

−

−

−
=

5,099865,0

5,0

00135,05,0

5,0´ ;min
xx

xUSL
xx
LSLx

C pk   (2) 

Kde: USL  je  horní toleranční mez (Upper Specification Limit) 

 LSL  –  dolní toleranční mez (Lower Specification Limit) 

 x0,00135 –  0,135% kvantil odpovídajícího rozdělení 

 x0,99865 –  99,865% kvantil odpovídajícího rozdělení 

 x0,5  –  medián odpovídajícího rozdělení 

1.3 Hodnocení v případě neměřitelných znaků jakosti 

V řadě případů nelze jakost výrobků charakterizovat vhodným měřitelným znakem a 

lze pouze rozlišit shodné a neshodné výrobky, případně stanovit výskyt neshod. K hodnocení 

způsobilosti procesů se nejčastěji používají průměrné úrovně výskytu neshodných jednotek 

nebo neshod, méně se zatím uplatňují ekvivalenty Cp nebo Cpk [1]. 
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2 INDEXY ZPŮSOBILOSTI  A VÝKONNOSTI PROCESU 

Ve snaze popsat stav výrobního procesu, resp. chování sledovaného znaku jakosti, 

byly zavedeny ukazatele způsobilosti a výkonnosti (Cp, Cpk, Pp, Ppk), které vyjádříme pomocí 

čísel bezrozměrného charakteru. Tato čísla vyjadřují požadavky zákazníka na stav procesu, 

aby počet neshodných výrobků nepřekročil „přijatelnou“ úroveň, a aby byl proces ve 

statisticky stabilním stavu [3]. 

2.1 Indexy způsobilosti procesu 

Indexy způsobilosti jsou založeny na porovnávání variability skutečného procesu 

s ideální představou, nebo předpisem. K porovnání se používá poměru (indexu) variability 

předepsané a skutečně dosažené. Je tedy jasné, že větší hodnota indexu je příznivější. 

Jednotlivé indexy se liší ve způsobu vyjádření této variability.  

Důležité je také, aby regulační meze byly stanoveny z reálných dat na základě 

směrodatné odchylky či rozpětí, nebo těmto hodnotám odpovídaly. V opačném případě 

mohou indexy způsobilosti vycházet nereálně a být nepoužitelné [5].  

Existuje mnoho typů indexů způsobilosti, které se liší způsobem výpočtu, vlastnostmi 

i podmínkami použitelnosti. Princip jejich konstrukce je však stejný, vždy jde o poměr 

předepsané variability a skutečně dosahované variability výroby. Předepsané kolísání je dáno 

tolerancí a cílovou hodnotou [2]. 

Specifikace produktů je určena intervalem (LSL, USL). Skutečná dosahovaná 

variabilita je vyjádřena rozptylem. Jestliže má soubor normální rozdělení N(µ, σ2), potom 

podle „pravidla 3 sigma“ leží v intervalu (µ – 3σ,  µ + 3σ) 99,73% hodnot, jak již bylo 

uvedeno. 

 

Obr. 3:  Dva různé rozptyly 
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charakterizují variabilitu vyvolanou náhodnými příčinami. Jelikož, jak už bylo řečeno, 

směrodatnou odchylku σ základního souboru většinou neznáme, je její hodnota odhadována 

pomocí vztahů [1]: 

2

ˆ
d
R

=σ   (4) 

nebo: 

4

ˆ
C
s

=σ  (5) 

případně: 

k

s
k

j
j∑

== 1

2

σ̂
 

(6) 

Skutečně tedy stanovujeme odhad indexu způsobilosti, jehož výpočet se provádí takto: 

σ̂6
ˆ

⋅
−

=
LSLUSLC p  (7) 

Kde: R  je průměrné variační rozpětí v podskupinách 

 d2, C4 – koeficient závislý na rozsahu podskupiny 

 s  – průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách 

 
2
js   –  výběrový rozptyl hodnot v j-té podskupině 

         k –  počet podskupin 

Nedostatkem tohoto indexu je, že vůbec neodráží, jak je proces centrován, tedy jaký je 

vztah cílové hodnoty T a střední hodnoty sledovaného znaku jakosti µ. Velikost tohoto indexu 

ovlivňuje samozřejmě i šířka tolerančního intervalu. Proto by se mělo posoudit, zda je 

tolerance správně stanovena [7]. 

2.1.2 Index způsobilosti Cpk 

Index způsobilosti Cpk zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale i 

jeho polohu vůči tolerančním mezím. Index Cpk tedy charakterizuje skutečnou způsobilost 

procesu dodržovat předepsané toleranční meze. Jeho hodnota vyjadřuje poměr vzdálenosti 
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n

x
x

n

i
i∑

=== 1µ̂  (11) 

Kde: x  je aritmetický průměr všech hodnot 

        n  –  počet hodnot 

Odhad tohoto indexu potom bude vypadat takto: 

{ }
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫

⋅
−

⋅
−

==
σσ ˆ3

;
ˆ3

minˆ;ˆminˆ xUSLLSLxCCC pUpLpk  (12) 

V případech, kdy jsou předepsány obě toleranční meze, lze stanovit jak index 

způsobilosti Cp , tak index způsobilosti Cpk. Mezi jejich hodnotami lze odvodit vztah: 

σ

µ

σ

µ

⋅

⋅−+
−=

⋅

−
+

−=
6

2
3
2 LSLUSL

C

LSLUSL

CC pppk  (13) 

Z uvedeného vztahu je zřejmé, že mezi hodnotami indexů způsobilosti Cp a Cpk platí 

nerovnost: 

Cp ≥ Cpk (14) 

Hodnota indexu způsobilosti Cpk je tedy obecně menší a maximálně rovna hodnotě Cp. Rozdíl 

mezi těmito hodnotami indexů je tím vyšší, čím více je střední hodnota sledovaného znaku 

vzdálena od středu tolerančního pole. Pouze v případě, když střední hodnota sledovaného 

znaku jakosti leží ve středu tolerance, je dosaženo rovnosti obou těchto indexů způsobilosti. 

Tehdy je maximálně využita potenciální způsobilost procesu daná variabilitou sledovaného 

znaku [1]. 

2.1.3 Index způsobilosti Cpm 

Další index ve vývojové řadě je index způsobilosti Cpm, nazývaný také Taguchiho 

index způsobilosti [7]. Tento index způsobilosti porovnává maximální přípustnou variabilitu 

sledovaného znaku jakosti, danou šířkou tolerančního pole, s jeho skutečnou variabilitou 

kolem cílové hodnoty T. Zohledňuje tak variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti i míru 

dosažení optimální hodnoty. Lze ho stanovit pouze v případě oboustranné tolerance a měl by 
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hodnoty sledovaného znaku od bližší toleranční meze s polovinou skutečné variability 

sledovaného znaku kolem této cílové hodnoty. Počítá se pomocí vztahu [4]: 

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

−+⋅

−

−+⋅

−
=

T

TUSL

T

LSLTC pm

µσµσ
2222

*

3
;

3
min  (18) 

V případě, že cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole, odpovídá hodnota 

indexu C*
pm hodnotě indexu Cpm [4]. Smyslem zavedení indexu způsobilosti C*

pm je nalézt 

charakteristiku, která na rozdíl od indexu Cpm zachytí necentrální pozici cílové hodnoty T [7].  

Pro odhad indexu způsobilosti C*
pm lze doporučit vztah [1]: 

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

−+⋅

−

−+⋅

−
=

Tx

TUSL

Tx

LSLTC pm 2222

*

ˆ3
;

ˆ3
minˆ

σσ
 (19) 

2.1.5 Index způsobilosti Cpmk 

Tento index způsobilosti porovnává vzdálenost střední hodnoty sledovaného znaku 

jakosti k bližší toleranční mezi s polovinou variability znaku kolem cílové hodnoty [1]: 

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

−+⋅

−

−+⋅

−
=

T

USL

T

LSLC pmk

µσ

µ

µσ

µ
2222 3

;
3

min  (20) 

Grafické znázornění charakteristik potřebných pro výpočet indexu způsobilosti Cpmk je 

uvedeno na obr. 7 [1]. 

 
Obr. 7:  Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu způsobilosti Cpmk 
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jmenovateli. Šipky k indexu Cpmk naznačují, že tento index spojuje dobré vlastnosti Cpk 

(v čitateli) a Cpm (ve jmenovateli) [2]. 

Mezi hodnotami indexů způsobilosti platí nerovnosti: 

pmkpkp CCC ≥≥  (23) 

pmkpmp CCC ≥≥             (24) 

V obou vztazích (23) a (24) je dosaženo rovnosti všech indexů v případě, kdy střední 

hodnota sledovaného znaku jakosti odpovídá cílové hodnotě, která se nachází ve středu 

tolerančního pole.  

 

Obr. 9:  Různé situace rozdělení hodnot sledovaného znaku jakosti v tolerančním poli a jejich 

klasifikace pomocí indexů způsobilosti Cp, Cpk, Cpm a Cpmk (T = 10) 
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Z uvedených charakteristik jednotlivých indexů způsobilosti a také z grafického 

zobrazení na obr. 9 je zřejmé, že každý index charakterizuje způsobilost procesu jiným 

způsobem. Měly by být proto uváděny různé kombinace těchto indexů a doplněny grafickým 

znázorněním rozdělení sledovaného znaku jakosti vůči tolerančním mezím [1]. 

2.3 Indexy výkonnosti procesu 

Jak již bylo uvedeno, tak v případech, kdy není proces statisticky stabilní, nelze 

hodnotit jeho způsobilost. Lze však vyhodnotit jeho skutečné chování, pro které byl zaveden 

termín „výkonnost“ procesu. Stanovená výkonnost procesu se vztahuje k působení náhodných 

i vymezitelných příčin variability, což pouze charakterizuje, jaké výsledky proces poskytoval 

v minulosti, a nelze ji tudíž použít k předpovědi chování procesu. Nelze ani tvrdit, že proces, 

který byl v dostačující míře „výkonný“ bude i způsobilý. Tyto indexy je třeba chápat jako 

východisko ze situace, kdy proces není statisticky stabilní, a tedy nelze hodnotit jeho 

způsobilost. Měly by být dodrženy všechny kroky jako při hodnocení způsobilosti procesu 

s výjimkou splnění podmínky statistické stability procesu [1]. 

Indexy výkonnosti procesu mají ukazovat, jak tento proces skutečně pracuje. V jistém 

smyslu jsou navrženy tak, aby popisovaly minulost, zatímco indexy způsobilosti procesu jsou 

navrženy tak, aby předpovídaly budoucnost [10]. 

2.3.1 Index výkonnosti procesu Pp 

Tento index výkonnosti porovnává šířku tolerančního pole s maximální dovolenou 

variabilitou daného tolerančního pole. Vyjadřuje míru toho, jak dobře proces splňuje 

požadavek na variabilitu procesu. Hodnota tohoto indexu výkonnosti není ovlivněna polohou 

procesu. Index Pp se zjistí pomocí vzorce [13]: 

σ⋅
−

=
6

LSLUSLPp  (25) 

Někteří obhajují počítání indexů způsobilosti, i když proces není ve statisticky 

stabilním stavu. Ačkoli je vzorec pro počítání indexu výkonnosti stejný jako u indexu 

způsobilosti, tak se liší u odhadu směrodatné odchylky.  Směrodatná odchylka se totiž získá 

pomocí výběrové směrodatné odchylky s [10]: 
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Odhad indexu výkonnosti se vypočítá pomocí vztahu [1]: 

s
LSLUSLPp ⋅

−
=

6
ˆ  (27) 

2.3.2 Index výkonnosti procesu Ppk 

Dalším indexem výkonnosti procesu je index Ppk. Na rozdíl od indexu Pp přihlíží i 

k poloze procesu. V případě oboustranných mezních hodnot je nejvýše roven Pp, tedy platí, že 

Ppk ≤ Pp [13]. Získá se jako menší hodnota z indexů PpU a PpL [1]: 

{ }
⎩
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫

⋅
−

⋅
−

==
σ
µ

σ
µ

3
;

3
min;min USLLSLPPP pUpLpk  (28) 

Kde: PpU je horní index výkonnosti procesu 

 PpL – dolní index výkonnosti procesu 

Odhad indexu výkonnosti procesu Ppk se počítá podle vztahu [1]: 

{ }
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎭
⎬
⎫

⋅
−

⋅
−

==
s

xUSL
s

LSLxPPP pUpLpk 3
;

3
minˆ;ˆminˆ    (29) 

Oba indexy výkonnosti Pp i Ppk se mají vyhodnocovat a analyzovat současně. Větší 

hodnota indexu Pp než je hodnota indexu Ppk ukazuje příležitost ke zlepšení centrování 

procesu. Pro statisticky stabilní proces je hodnota způsobilosti procesu velmi blízká hodnotě 

jeho výkonnosti. Velký rozdíl mezi indexy C a P ukazuje přítomnost zvláštních příčin [13]. 

2.4 Rozdíly indexů Cpk a Ppk 

Pokud chceme zjistit jak velká je právě teď variabilita procesu, používá se index 

výkonnosti Ppk. Jestli chceme do budoucna vědět, jak tato variabilita ovlivňuje způsobilost 

procesu, měli bychom používat index způsobilosti Cpk [9]. 

Index způsobilosti Cpk říká, jak je proces schopný pracovat v budoucnosti, pokud 

zůstane ve statisticky stabilním stavu. Index výkonnosti Ppk říká, jak proces pracoval v 
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minulosti. Nemůže se proto použít "předpovídaná" budoucnost, jako u indexu Cpk, protože 

proces není ve statisticky stabilním stavu. Když je proces statisticky stabilní, mají indexy Cpk 

a Ppk téměř stejnou hodnotu, což je způsobeno tím, že hodnota σ (směrodatná odchylka) a 

s (celková směrodatná odchylka) jsou téměř identické. Jestliže proces není statisticky stabilní, 

potom budou hodnoty indexů zřetelně rozdílné [9]. 

Indexy způsobilosti Cp a Cpk se počítají z podskupin dat, zatímco indexy výkonnosti Pp 

a Ppk se počítají bez rozdělení do podskupin. Pro oba indexy platí, že „k“ zastupuje 

„centralizující faktor“ – což předpokládá, že proces nemusí být centrován na střed 

tolerančního pole (z toho důvodu bude index Cpk (resp. Ppk) menší než Cp (resp. Pp)). 

Výhodnější je použít index výkonnosti Pp a Ppk než indexy způsobilosti Cp, Cpk [9]. Nicméně, 

indexy způsobilosti Cp a Cpk můžou být velmi užitečné, protože podle nich poznáme, jestli je 

proces v nejlepších podmínkách schopný být v tolerančních mezích nebo nikoli. V podstatě to 

dává nejlepší případovou studii pro existující proces [9]. 

2.5 Požadavky na způsobilost procesu 

Požadavky na způsobilost procesu se většinou vztahují k hodnotě indexu způsobilosti 

Cpk, který charakterizuje reálnou způsobilost procesu udržovat sledovaný znak jakosti 

v předepsaných tolerančních mezích. S rozvojem technologií se minimální hodnota indexu 

Cpk posouvá k vyšším hodnotám a při této minimální hodnotě je proces považován za 

způsobilý. V současné době se proces obvykle považuje za způsobilý v případě, kdy hodnota 

tohoto indexu způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (Cpk ≥ 1,33). Tato hodnota 

představuje požadavek, aby střední hodnota sledovaného znaku jakosti ležela ve vzdálenosti 

nejméně 4σ od tolerančních mezí [6]. 

V některých případech se však lze setkat i s přísnějšími požadavky. Například jakost 

„Six Sigma“, které odpovídá očekávaný výskyt neshodných výrobků na úrovni 3,4 ppm (34 

neshodných výrobků z deseti milionů vyrobených), odpovídá hodnotám indexů způsobilosti 

Cp = 2, Cpk = 1,5 [4]. 

V případě, že proces není způsobilý, je třeba rozlišit případy, kdy nezpůsobilost je 

dána posunem hodnot vůči středu tolerančního pole (Cpk < 1,33, Cp ≥ 1,33) nebo vysokou 

variabilitou sledovaného znaku jakosti (Cpk < 1,33, Cp < 1,33) [1]. 
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2.6 Faktory ovlivňující vypovídací schopnost indexů 

Při interpretaci výsledků hodnocení způsobilosti procesů je třeba mít na paměti, že 

vypovídací schopnost indexů způsobilosti je ovlivněna celou řadou faktorů. K nejdůležitějším 

lze přiřadit zvolený znak jakosti, způsob shromáždění údajů, počet hodnocených údajů, 

způsobilost použitého systému měření, druh použitých indexů způsobilosti, soulad použitých 

kritérií jakosti s požadavky zákazníka a dodržení omezujících podmínek [1, 4]. 

Stanovené hodnoty indexů způsobilosti by měly být například vždy doplněny 

informací o tom, podle kterého znaku jakosti byla způsobilost posuzována. Až když je 

prokázána způsobilost vzhledem ke všem specifikovaným znakům jakosti, měl by být použit 

obecný termín „způsobilý proces“ [4]. 

Velice důležitým, v praxi někdy opomíjeným atributem správného vyhodnocení 

způsobilosti procesu je dodržení omezujících podmínek. Při nedodržení základních 

předpokladů, jako je statistická stabilita procesu, a při použití standardních vzorců pro 

výpočet indexů způsobilosti, kdy není splněna normalita dat, mohou být získané informace o 

způsobilosti procesu zcela bezcenné [4]. 

Velkou pozornost je třeba věnovat i počtu hodnocených údajů. Počet hodnocených 

údajů ovlivňuje vypovídací schopnost indexů způsobilosti v podstatě dvěma způsoby. Jedním 

z nich je skutečnost, že při malém počtu údajů nemusí být dostatečně dobře charakterizována 

skutečná variabilita sledovaného znaku jakosti. Druhým způsobem je to, že při malém počtu 

údajů se výrazně zvětšuje šířka konfidenčního intervalu odhadu příslušných indexů [4]. 

2.7 Odhad pravděpodobnosti výskytu neshodných výrobků 

Na základě některých indexů způsobilosti lze odhadnout, s jakou pravděpodobností 

bude proces produkovat neshodné výrobky. S pravděpodobností výskytu neshodných 

výrobků, kterou lze interpretovat i jako očekávaný podíl neshodných výrobků, je nejvíce 

svázán index způsobilosti Cpk resp. indexy CpL a CpU. Hodnoty indexů způsobilosti Cpm, C*
pm 

a Cpmk, zohledňující i míru dosažení cílové hodnoty, s pravděpodobností výskytu neshodných 

výrobků přímo nesouvisí [1]. 

Pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků lze v případě oboustranných 

tolerančních mezí vyjádřit vztahem [1]: 
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 ( ) ( )USLXPLSLXPP >+<=  (30) 

Pro případ splnění normality sledovaného znaku jakosti lze pravděpodobnost výskytu 

neshodných výrobků v případě oboustranných mezí (viz obr. 10) vyjádřit pomocí vztahu [1]: 

⎟
⎠
⎞

⎜
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⎛ −
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⎞

⎜
⎝
⎛ −

Φ=
σ
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σ

µ USLLSLP  (31) 

Kde: Φ  je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení 

Úpravou výše uvedeného vztahu, spojenou se zavedením hodnot indexů způsobilosti CpL a 

CpU, lze pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků vyjádřit ve tvaru [1]: 

( ) ( )pUpL CCP ⋅−Φ+⋅−Φ= 33  (32) 

který lze dále upravit do podoby [1]: 

( ) ( )ppkpk CCCP ⋅−⋅Φ+⋅−Φ= 633  (33) 

 
Obr. 10: Stanovení pravděpodobnosti výskytu neshodných výrobků v případě  

oboustranné tolerance a normálního rozdělení sledovaného znaku  
 

Ve specifickém případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku jakosti leží právě ve 

středu tolerančního pole, lze pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků stanovit pomocí 

vztahu [4]: 

( )pkCP ⋅−Φ⋅= 32  (34) 

Pro případ jednostranné tolerance lze pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků vyjádřit 

vztahem [4]: 
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( )pkCP ⋅−Φ= 3  (35) 

Z výše uvedených vztahů vyplývá, že pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků, 

která v podstatě vyjadřuje očekávaný podíl neshodných výrobků, bude pro obecný případ 

ležet v intervalu ( )pkC⋅−Φ 3 ; ( )pkC⋅−Φ⋅ 32  Horní mez odpovídá situaci, kdy střední 

hodnota sledovaného znaku jakosti leží právě ve středu tolerančního pole (Cpk = Cp), dolní 

mez případu, kdy se jedná o jednostrannou toleranci nebo o případ, kdy hodnota Cpk je 

mnohem menší než hodnota Cp [1]. 

Závislosti očekávaného výskytu neshodných výrobků v ppm na hodnotě Cpk jsou pro 

oba uvedené krajní případy zobrazeny na obrázku 11 [1, 4]. 

 
Obr. 11: Závislost očekávaného výskytu neshodných výrobků na hodnotě Cpk 

(A: jednostranná tolerance nebo Cpk << Cp; B: Cpk = Cp) 
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3 SROVNÁNÍ METODIK ANALÝZY ZPŮSOBILOSTI 

PROCESU 

V některých specifických situacích se používají jiné postupy shromáždění údajů. 

Vzhledem k tomu, že to může výrazně ovlivnit vypovídací schopnost získané informace, 

přiřazuje se k termínu způsobilost obvykle upřesňující přívlastek. Přístup v jednotlivých 

metodikách však není zcela jednotný [1]. 

3.1 Metodika VDA 

V této metodice [12] jsou představeny některé druhy analýz způsobilosti, metody 

regulace a hodnocení procesů.  Posuzují se pouze procesy s měřitelnými (kvantitativními) 

spojitými znaky. Tato metodika používá nevhodný termín „kvalitativní způsobilost“. 

Proces je zde chápán dle normy ISO 9000:2006 jako „soubor vzájemně souvisejících 

nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy“ [11]. 

Způsobilostí, s ohledem na dosahovanou jakost, se zde rozumí vhodnost nějaké 

jednotky realizovat produkt tak, aby byly splněny požadavky jakosti kladené na produkt. 

Proces je potom považován za způsobilý, když index způsobilosti procesu dosahuje nebo 

překračuje zadanou mezní hodnotu. 

Procesy měření a měřicí přípravky používané při zkoumání způsobilosti musí být 

způsobilé k plnění požadavků na přesnost výsledků měření, který vyplývá z příslušného účelu 

použití. 

Ke komunikaci výsledků analýzy procesu je velice dobré, aby bylo na jeden list 

přehledně zpracováno grafické znázornění i s výsledky vyhodnocení. 

3.1.1 Druhy analýz způsobilosti 

V této metodice se rozlišují tři postupy při vyšetřování způsobilosti procesu: 

1) Krátkodobá způsobilost 

V rámci přejímky výrobních zařízení je u jejich výrobců prováděno zkoumání 

krátkodobé způsobilosti, které se také nazývá zkoumání způsobilosti strojů. Usiluje se o to, 

aby se projevily pouze vlivy vycházející ze samotného výrobního zařízení. K tomu jsou 
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rámcové podmínky udržovány pokud možno konstantní tak, aby se minimalizovaly nebo 

zamezily možné vlivy člověka, materiálu a prostředí. 

Výsledkem krátkodobého zkoumání způsobilosti je předběžné vyjádření o vhodnosti 

výrobního zařízení plnit zadané požadavky. 

Většinou se vyrábí minimálně 50 dílů v nepřerušovaném sledu. Měří se znaky jakosti, 

které jsou zajímavé, výsledky měření se zaznamenávají podle pořadí výroby a statisticky se 

vyhodnocují. Na závěr se vypočítá index způsobilosti výrobního zařízení Cmk, který musí 

dosahovat nebo překračovat zadanou minimální hodnotu.  

Tab. 1:  Doporučení pro Cm, Cmk při 50 a méně než 50 hodnotách 
 Doporučení Cm / Cmk 

Počet kusů PA = 95% PA = 99% 
50 1,67 1,67 
40 

30 

20 

15 

1,72 

1,78 

1,99 

2,03 

1,74 

1,84 

2,03 

2,23 

V tabulce 1 lze vidět zvyšování minimální hodnoty indexu způsobilosti výrobního zařízení 

Cm/Cmk v závislosti na snižování počtu kusů. Tyto hodnoty jsou odvozeny z intervalu 

spolehlivosti indexu způsobilosti pro statisticky stabilní procesy. Indexy způsobilosti 

výrobního zařízení se počítají stejně jako hodnoty způsobilosti procesu. 

2) Předběžná způsobilost procesu 

V metodice je uvedeno, že při provádění této analýzy se v procesu většinou odebírá 

minimálně 125 výrobků, které se mají prověřit. Rozdělení těchto 125 výrobků na jednotlivé 

podskupiny a také intervaly odběru se stanovují specificky pro proces a nelze je zadat 

paušálně. Běžný rozsah podskupiny je 3 až 5 výrobků. 

Předběžné zkoumání způsobilosti procesu probíhá za sériových podmínek tak, aby se 

mohly projevovat všechny nevyhnutelné vlivy. 

3) Dlouhodobá způsobilost 

Hodnocení dlouhodobé způsobilosti probíhá pomocí statistického vyhodnocování 

regulačních karet. V této souvislosti se například zkoumá četnost zásahů, statistická stabilita, 

rozdělení hodnot a indexy způsobilosti (Cp /Cpk), příp. se vypočítají indexy výkonnosti 

procesu (Pp /Ppk). 
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Vlastník procesu k tomu musí specificky stanovit toleranční meze. Tato metodika 

uvádí, že v normálním případě se bere za základ období 20 výrobních dnů. Záleží ovšem na 

počtu výrobků ve výrobním provozu. 

3.1.2 Analýza procesů 

„Model rozdělení v čase“ je matematický popis reálného chování procesu pomocí 

momentálního rozdělení s časově konstantními nebo proměnlivými parametry. Výsledné 

rozdělení má odpovídat reálnému chování procesu, tzn., že obraz funkce hustoty teoretického 

výsledného rozdělení se má co nejvíce podobat histogramu získanému z měřených dat. Podle 

této metodiky se rozlišuje osm „modelů rozdělení v čase“. 

Žádný proces se sám od sebe nezlepšuje. Pro možná zlepšení procesu je nutná analýza 

procesu. Pomocnými prostředky můžou být např. grafická znázornění a statistické testy. 

Pomoci také může obrátit se k dokumentaci rámcových podmínek a znaků procesu jako např. 

výměna nástrojů, změny v prostředí procesu, protože často bezprostředně korelují 

s významnými změnami v měřených datech. 

Podle této metodiky se k zjištění možných příčin pozorovaného procesu osvědčilo 

použití přístupu „Six Sigma“, který nabývá stále více na významu. 

3.1.3 Regulační karty jakosti 

Regulační karty jakosti jsou pomocné grafické prostředky pro sběr a znázorňování 

měřených hodnot (rozdělených do podskupin) a k jejich porovnání s předem stanovenými 

mezemi zásahu. K tomu se používají ručně vedené formuláře, ale využívá se také software.  

Regulační meze, které se značí LCL (dolní regulační mez) a UCL (horní regulační 

mez), se nesmí zaměňovat s tolerančními mezemi LSL a USL. Regulační meze jsou mezemi 

náhodné variability statistického parametru, který je sledován regulační kartou. Při překročení 

regulačních mezí se připouští, že by to mohlo být způsobeno „nenáhodnými vlivy“, a budou 

provedena opatření k odstranění poruchy procesu.  

V této metodice se k regulaci polohy procesu používají převážně tři druhy regulačních 
karet: 
- Shewhartovy-QRK karty, příp. Shewhartovy-QRK karty s rozšířenými mezemi 

- Pearsonovy karty pro jednostranně ohraničené znaky 

- Přejímací QRK karty 
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S ohledem na způsobilost procesu je rozptyl procesu právě tak důležitý jako střední 

poloha procesu. Jako míra rozptylu se používá např. výběrová směrodatná odchylka s. Nabízí 

se nevést s-kartu jako samostatnou, ale znázorňovat ji jako druhý diagram v kombinaci 

s kartou pro střední hodnoty. Tato kombinace se nazývá kombinací .sx −  

3.1.4 Vedení, vyhodnocení a odezva regulačních karet 

Tato metodika se také zabývá vedením regulačních karet uvedených v předchozí 

kapitole. Po zaznamenání střední hodnoty a výběrové směrodatné odchylky hodnot v 

podskupině do regulační karty se zkontroluje, zda tyto hodnoty leží v rámci příslušných mezí 

zásahu nebo ne. Překročení regulačních mezí poukazuje na změnu procesu, na kterou se musí 

reagovat přiměřenými opatřeními. Zásah je ovšem také nutný tehdy, když jednotlivé hodnoty 

znaku leží mimo rozsah tolerance. Určí se příčiny, provede se a zaznamená nápravné opatření, 

a musí se rozhodnout o zacházení s výrobky vyrobenými od poslední kontroly. 

Regulační karty se vyhodnocují ve stanovených intervalech. K tomu se vypočítají 

indexy, které jsou vhodné k hodnocení dlouhodobého chování procesu. Zlepšení procesu lze 

dosáhnout pouze odpovídajícími opatřeními.  

Znázornění výsledku do regulační karty s následujícím vyhodnocením polohy 

sledovaného parametru odpovídá statistickému testu, který reaguje pouze s jistou 

pravděpodobností na změnu procesu. Tato citlivost odezvy regulační karty závisí na rozsahu 

podskupiny a lze ji znázornit jako funkci posunutí střední polohy procesu. 

3.1.5 Hodnocení procesu 

Podle doby trvání, kdy se zkoumá chování procesu, se k hodnocení procesu používají 

rozdílné indexy. Rozlišuje se mezi krátkodobým/dlouhodobým zkoumáním na jedné straně a 

stabilním/nestabilním chováním procesu na druhé straně. Indexy způsobilosti lze pak 

přiřazovat podle tab. 2.  

Tab. 2: Indexy způsobilosti a výkonnosti procesu 

Označení Standardní  
požadavek Význam Rozlišovací  

kritérium 

Cm, Cmk ≥ 1,67 Index způsobilosti výrobního zařízení 
(machine capability index) Krátkodobá způsobilost 

Cp, Cpk ≥ 1,33 Index způsobilosti procesu 
(process capability index) 

Dlouhodobá způsobilost, 
statisticky stabilní proces 

Pp, Ppk ≥ 1,33 Index výkonnosti procesu 
(process performance index) 

Dlouhodobá způsobilost, 
statisticky nestabilní proces 
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Procesy, jejichž rozdělení se v průběhu mění s časem, jsou podle definice a klasifikace 

nestabilní. Poté se smí uvádět pouze indexy výkonnosti procesu Pp a Ppk. Na základě 

nestability může být v daném případě smysluplné dohodnout vyšší minimální hodnotu pro 

Pp a Ppk. 

3.2 Metodika QS 9000 

Část metodiky QS 9000 [13], resp. kapitola IV, je věnovaná způsobům hodnocení 

způsobilosti procesu a jeho výkonnosti s ohledem na technickou specifikaci. V této části 

metodiky jsou vysvětleny pouze nejčastěji používané ukazatele a indexy: 

• Ukazatele respektující pouze variabilitu procesu a technické specifikace Cp a Pp. 

• Ukazatele respektující jak variabilitu, tak i polohu těžiště procesu a technické specifikace 

Cpk a Ppk. 

• Poměry respektující pouze variabilitu procesu a technické specifikace CR a PR. 

Tato část popisuje podmínky a předpoklady spojené s těmito mírami procesu a na 

konci dává doporučení, jak se má zacházet s těmito mírami při zvyšování úrovně porozumění 

procesu v rámci neustálého zlepšování procesu. 

Příručka také upozorňuje na nepochopení a spory týkající se základních pojmů a 

definic z oblasti řízení procesu. Cílem není rozhodnout tyto problémy, ale vysvětlit a 

prodiskutovat je v takové míře, která umožňuje dát každému čtenáři možnost dosáhnout 

lepšího porozumění těmto pojmům za účelem zlepšení znalostí pro neustálé zlepšování 

procesu. 

Tato metodika, na rozdíl od metodiky VDA, rozlišuje dva postupy při vyšetřování 

způsobilosti procesu: 

1) Předběžná způsobilost procesu 

Tato metoda představuje krátkodobé studie prováděné v rámci ověřovací výroby. 

Podkladem pro tyto studie by měly být údaje o nejméně dvaceti podskupinách výrobků při 

rozsahu podskupiny 3 – 5 kusů. 

2) Způsobilost probíhajícího procesu 

Studie této způsobilosti procesu se od předběžné způsobilosti liší použitím údajů za 

delší dobu sledování. Požadovaná doba závisí na době potřebné k tomu, aby se projevily 

všechny zdroje variability. Typická doba pro sledování procesu se uvádí tři až pět měsíců. 
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3.2.1 Definice termínů a podmínky procesu 

V metodice QS 9000 jsou zavedeny a vysvětleny tyto pojmy: 

- Způsobilost procesu – pouze pro procesy, které jsou ve statisticky stabilním stavu je to  

6σ̂  rozmezí inherentní variability procesu (tj. variabilita procesu, které je vyvolané 

pouze náhodnými příčinami), kde σ̂  se odhadne obvykle pomocí vzorců (4) a (5). 

- Výkonnost procesu – je to 6σ̂  celkové variability procesu, kde σ̂  se odhadne pomocí 

celkové směrodatné odchylky procesu s. 

Pro proces, který je ve statisticky stabilním stavu, je hodnota způsobilosti procesu 

velice blízká hodnotě jeho výkonnosti. Přítomnost zvláštních příčin ukazuje velký rozdíl 

v odhadech příslušných hodnot σ̂  pro způsobilost a výkonnost. 

K efektivnímu využití indexů způsobilosti je nutné dodržet určité podmínky. První 

podmínkou je, že proces, ze kterého data pochází, musí být ve statisticky zvládnutém stavu, 

tzn., nesmí být porušena běžně platná pravidla pro SPC (Statistickou regulaci procesu). 

Druhou podmínkou je, že jednotlivá měření procesu lze popsat normálním rozdělením. 

Poslední třetí podmínkou je, že technické specifikace procesu jsou založeny na požadavcích 

zákazníka. 

3.2.2 Nenormální a vícerozměrné rozdělení 

Normální rozdělení je velice užitečné při popisu a analýze široké palety procesů, nelze 

ho však použít pro všechny procesy. Některé procesy jsou popsány pouze „nenormálním“ 

rozdělením a jeho odchýlení od normálního rozdělení je tak výrazné, že aproximace 

normálním rozdělením vede k chybným závěrům. Jedna možnost, jak překonat potíže 

s nenormalitou je, že se vhodnou transformací převede hustota nenormálního rozdělení na 

hustotu normálního rozdělení, nebo přibližně normálnímu rozdělení. Musí se však také udělat 

transformace mezních hodnot daných technickou specifikací pomocí stejných parametrů 

transformace. Indexy způsobilosti a výkonnosti se pak počítají běžným postupem založeným 

na normálním rozdělení. 

Jiné procesy mají vícerozměrné charakteristiky nebo znaky, které se vzájemně 

ovlivňují, a tudíž mají být popsány vícerozměrným rozdělením. V mnoha případech je vhodné 

pro popis vzájemného chování dvou znaků v procesu použít dvourozměrného normálního 

rozdělení. 
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V knize Process Capability Indices [8] se uvádí, že každé číslo, které má určité 

vlastnosti, musí splňovat jisté technické podmínky. Odhadnutá jakost produktu závisí, mimo 

jiné, na kombinovaném efektu těchto vlastností, spíše než na jejich individuálních hodnotách. 

S moderními monitorovacími zařízeními lze provádět sledování několika vlastností a použití 

takového měření je důležitou záležitostí. Vícerozměrné kontrolní metody se jen nedávno staly 

aktivními a úspěšnými v poli výzkumu.  

Při použití indexů způsobilosti procesu v souvislosti s vícerozměrným měřením je 

potřeba dbát na větší opatrnost, než je tomu v případě pro jednorozměrné měření. Zejména 

skutečné problémy se zvětší, když jednotlivý index má zohlednit měření několika vlastností. 

Ve skutečnosti se většina vícerozměrných indexů způsobilosti, které byly navrhované, chápou 

jako jednorozměrné indexy způsobilosti založené na konkrétní funkci proměnné představující 

tyto vlastnosti. Kromě toho jsou vícerozměrné indexy způsobilosti užívány velmi zřídka 

(pokud vůbec) v mnoha průmyslových odvětví [8]. 

3.2.3 Doporučené používání měr procesu 

Pro popis procesu by se neměl použít jen jeden index nebo poměr. Důrazně se 

doporučuje, aby se pomocí stejných dat z procesu vypočetly všechny čtyři indexy (Cp, Cpk, Pp, 

Ppk). Porovnání indexů mezi sebou nabídne pohled na potenciální problémy procesu a může 

naznačit směr při měření a hledání priorit ve zlepšování procesu v průběhu času. 

Ve spojení s mírami procesu má být použita i grafická analýza. Příkladem takové 

analýzy jsou regulační diagramy, grafy rozdělení sledovaných znaků a grafy ztrátové funkce. 

Všechna posouzení způsobilosti a výkonnosti se mají omezit na jednoduché 

charakteristiky procesu. Není vhodné kombinovat nebo průměrovat výsledky způsobilosti 

nebo výkonnosti z několika procesů do jednoho indexu. 

3.2.4 Ztrátová funkce 

Motivací pro používání indexů způsobilosti bylo přání vyrábět všechny výrobky uvnitř 

mezních hodnot daných zákazníkem. Motivujícím prvkem tohoto přání je, že všechny 

výrobky uvnitř tolerančního pole (bez ohledu na jejich umístění) jsou stejně „dobré“ a naopak 

všechny výrobky vně mezních hodnot (opět bez ohledu na jejich umístění) jsou stejně 

„špatné“. Tento přístup se označuje jako „Filozofie cílového prostoru“, který můžeme vidět 
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na obr. 12. Obrázek popisuje kusy na pozici A, které jsou stejně tak dobré jako na 

pozicích B a C. 

 
Obr. 12: „Filosofie cílového prostoru“ 

Filosofie cílového prostoru byla hojně využívána v minulosti. Nyní se používá 

vhodnější model, který je graficky znázorněn na obrázku 13. Obecně je tento model založen 

na parabole a je postaven na principu, že ztráta způsobená zákazníkovi či společnosti roste se 

vzdalující se hodnotou sledovaného znaku výrobku od požadované hodnoty. Přitom se 

předpokládá, že navržený záměr je v souladu s požadavky zákazníka. 

 
Obr. 13:  Filosofie ztrátové funkce 

(ztráta vůči zákazníkovi a/nebo společnosti) 
 

Bez ohledu na předpis daný tolerančními mezemi je možno stanovit citlivost 

zákazníka na odchylky od cílové hodnoty či navrženého záměru. Při větším odchýlení znaku 

od cílové hodnoty bude mít více zákazníků pocit, že nastává něco odlišného od požadovaného 

záměru. Především nárůst odchylky může být v mnoha případech spojen se ztrátou. Takovou 

ztrátu lze vykázat u každého jednotlivého zákazníka, ale pochopitelně může být rozšířena na 

organizace nebo na společnost. 
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Existují dva způsoby, jak analyzovat ztrátovou funkci. Buď porovnáním s navrženým 

záměrem, nebo s tolerančními mezemi (viz obr. 14). Porovnání ztrátové funkce vůči mezním 

hodnotám umožňuje znaky klasifikovat. 

 
 

Obr. 14:  Porovnání ztrátové funkce s tolerančními mezemi 
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4 MOŽNOSTI ANALÝZY ZPŮSOBILOSTI PROCESU 

S POČÍTAČOVOU PODPOROU 

V rámci praktické části bylo cílem porovnat různé postupy analýzy způsobilosti 

procesu a analyzovat postupy vybraných programů. Posouzení statistické stability, ověření 

normality dat a následná analýza procesu byla provedena pro data uvedená v tabulce 3, 

pomocí počítačových programů Microsoft Excel 2007, Statgraphics Plus 5.0 a QC Expert 3.0. 

Vstupními údaji byla vygenerovaná data, která byla uspořádána do 25 podskupin 

o rozsahu n = 5. 

Tab. 3:  Soubor dat 
č. 

podskupiny x1 x2 x3 x4 x5 jx  Rj sj 

1 19,99 20,00 20,08 19,97 19,98 20,00 0,11 0,044 
2 20,07 20,04 20,03 20,02 20,05 20,04 0,05 0,019 
3 20,09 20,08 20,01 19,98 19,99 20,03 0,11 0,051 
4 20,06 19,97 20,02 19,99 20,04 20,02 0,09 0,036 
5 19,97 20,05 19,99 19,98 19,95 19,99 0,10 0,038 
6 20,02 19,98 19,98 20,01 19,91 19,98 0,11 0,043 
7 19,95 19,98 20,02 19,92 20,04 19,98 0,12 0,049 
8 20,05 20,01 20,01 20,03 20,05 20,03 0,04 0,020 
9 19,97 20,05 20,01 20,01 19,93 19,99 0,12 0,046 
10 20,00 20,06 19,99 20,04 19,96 20,01 0,10 0,040 
11 20,05 20,03 19,94 20,06 19,96 20,01 0,12 0,054 
12 19,96 20,01 20,00 20,04 20,01 20,00 0,08 0,029 
13 20,06 19,99 20,00 20,03 19,96 20,01 0,10 0,038 
14 20,03 20,02 20,01 19,98 20,04 20,02 0,06 0,023 
15 20,10 19,99 20,00 20,05 20,02 20,03 0,11 0,044 
16 20,03 20,00 20,02 20,01 19,99 20,01 0,04 0,016 
17 20,00 20,09 20,01 20,00 20,07 20,03 0,09 0,043 
18 20,03 19,98 19,97 19,98 20,04 20,00 0,07 0,032 
19 20,04 19,95 19,95 20,04 19,93 19,98 0,11 0,054 
20 20,02 20,07 19,99 19,99 20,03 20,02 0,08 0,033 
21 20,06 19,95 19,97 20,06 20,02 20,01 0,11 0,051 
22 20,08 20,04 20,02 20,00 19,96 20,02 0,12 0,045 
23 20,03 19,96 20,07 20,03 20,02 20,02 0,11 0,040 
24 20,03 20,00 20,11 20,06 19,94 20,03 0,17 0,064 
25 20,00 20,02 20,01 20,05 20,05 20,03 0,05 0,023 

 Σ 500,298 2,370 0,975 

 

Rozsah výběru n = 125    Horní toleranční mez USL = 20,2 

Rozsah podskupiny = 5   Cílová hodnota T = 20 

Počet podskupin k = 25   Dolní toleranční mez LSL = 19,8 
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4.1 Využití programu Microsoft Excel 2007 

Program Microsoft Excel, součást Microsoft Office, je tabulkovým procesorem, který 

nevyužívá žádné aplikace k analýzám způsobilosti. Vzorce se musí do programu zadávat 

ručně a z nich následně vytvořit grafy, které lze různými způsoby upravovat. Některé funkce, 

jako např. průměr, součet, výběrová směrodatná odchylka (která je počítána pomocí vzorce 

(26)), jsou už přednastavené. 

4.1.1 Posouzení statistické stability procesu 

Jak již bylo uvedeno, tak nutnou podmínkou pro objektivní hodnocení způsobilosti je 

statistická stabilita procesu. 

Pro posouzení statistické stability procesu byly vybrány dva typy z Shewhartových 

regulačních diagramů: ( ,x  R) a ( ,x  s). Součinitele pro regulační meze byly zjištěny 

v práci [13]. 

Pro podskupiny (k = 25) byly vypočítány hodnoty výběrového průměru jx  a 

výběrového rozpětí Rj dle vztahů uvedených níže [15]. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 3. 

jjj xxR min,max, −=  (36) 
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Kde: Rj je výběrové rozpětí v j-té podskupině 

 xmax,j –  největší naměřená hodnota v j-té podskupině 

 xmin,j  –  nejmenší naměřená hodnota v j-té podskupině  

 sj – výběrová směrodatná odchylka z dat podskupin 

 jx  – výběrový průměr v j-té podskupině 

 xij –  i-tá naměřená hodnota regulované veličiny v j-té podskupině 

 n – počet vzorků v podskupině 
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Regulační diagram ( ,x  R) 

Nejdříve byly vypočteny regulační meze pro diagram (R) podle vzorců [15]: 

∑
=

⋅==
k

j
jR

k
RCL

1

1  (39) 

RDUCL ⋅= 4  (40) 

RDLCL ⋅= 3  (41) 

Kde: R  je průměrné výběrové rozpětí z podskupin 

 k  –  počet podskupin použitých k výpočtu 

 D3, D4 –  součinitele pro regulační meze 

 CL – střední regulační mez 

        UCL –  horní regulační mez 

        LCL –  dolní regulační mez 

Dále byl sestrojen regulační diagram (R) do kterého byly zobrazeny vypočítané 

regulační meze (viz tab. 4). 

 

Obr. 15 Regulační diagram pro výběrové rozpětí (R) 

Z regulačního diagramu (R) na obr. 15 je patrné, že zde nepůsobily žádné vymezitelné příčiny 

a nejsou zřejmé žádné významné trendy. Proto je proces z hlediska variability uvnitř 

podskupin statisticky stabilní. Je možné přistoupit k sestrojení a analýze diagramu ( x ). 
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Kdyby hodnoty ležely mimo regulační meze nebo se zde nacházely nějaké trendy, 

muselo by být nejdříve provedeno nápravné opatření. 

Tab. 4: Regulační meze diagramů pro výběrové rozpětí a aritmetický průměr 
Diagram UCL CL LCL 

R 0,200 0,095 0,000 
x  20,067 20,012 19,957 

 

V dalším kroku byly vypočítány regulační meze pro diagram ( x ) [15]: 

∑
=

⋅==
k

j
jx

k
xCL

1

1  (42) 

RAxUCL ⋅+= 2  (43) 

RAxLCL ⋅−= 2  (44) 

Kde: x  je průměr výběrových průměrů z podskupin 

 A2 – součinitel pro výpočet regulačních mezí 

Potom byl sestrojen regulační diagram ( x ) do kterého byly doplněny vypočítané 

regulační meze z tab. 4 pro tento diagram. 

 

Obr. 16 Regulační diagram pro výběrový průměr ( x ) 

Z obrázku 16 je patrné, že žádný bod není vně regulačních mezí a nenachází se zde 

žádné významné trendy. 
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Regulační diagram ( x , s) 

Postup zpracování tohoto regulačního diagramu byl stejný jako postup u regulačního 

diagramu ( ,x  R), liší se pouze vzorci pro výpočet regulačních mezí.  

Pro regulační diagram (s) jsou LCL, CL a LCL stanoveny takto [15]: 

∑
=

⋅==
k

j
js

k
sCL

1

1  (45) 

sBUCL ⋅= 4  (46) 

sBLCL ⋅= 3  (47) 

Kde: s  je  průměrná výběrová směrodatná odchylka z podskupin 

 B3,B4 – součinitele pro regulační meze 

Po vypočítání regulačních mezí pro diagram (s) (viz tab. 5), se tyto hodnoty používají 

pro sestrojení regulačního diagramu (s). Po jeho sestrojení se diagram vyhodnotí (stejným 

způsobem jako u regulačního diagramu ( ,x  R)). 

Tab. 5: Regulační meze diagramů pro výběrovou směrodatnou odchylku a aritmetický průměr 
Diagram UCL CL LCL 

s 0,081 0,039 0,000 
x  20,068 20,012 19,956 

 

Výpočet i hodnota regulační meze CL diagramu ( x ) je stejný jako pro výběrové 

rozpětí a to podle vzorce (41). Vzorce pro další regulační meze jsou tyto [15]: 

sAxUCL ⋅+= 3  (48) 

sAxLCL ⋅−= 3  (49) 

Kde: A3 je součinitel pro regulační meze 

Regulační meze diagramu ( x ) z tab. 5 se doplňují do grafu pro regulační diagram ( x ) 

a dále se tento diagram vyhodnocuje opět jako u regulačního diagramu ( ,x  R). 

Pomocí obou dvojic Shewhartových regulačních diagramů bylo zjištěno, že je proces 

statisticky stabilní, proto je možné přejít k ověření normality dat. 

 



36 

 

4.1.2 Ověření normality dat 

Nejjednodušší metodou posouzení normality dat je analýza tvaru histogramu, 

viz obr. 17. Z histogramu můžeme přibližně určit, že data pochází z normálního rozdělení. 

  

Obr. 17 Histogram pro ověření normality dat  

Další metodou pro posouzení normality dat je Q-Q graf (viz obr. 18). Tento graf je 

jedním z nejpoužívanějších „průzkumových“ grafů pro hodnocení normality. Microsoft Excel 

nenabízí přímo vytvoření tohoto grafu, proto byl vypočítán teoretický kvantil normálního 

rozdělení, který byl vynesen na osu x. Na ose y jsou vyneseny seřazené hodnoty podle 

velikosti od nejmenší k největší.  

 

Obr. 18  Q-Q graf pro ověření normality dat 
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Z obrázku 18 je patrná poměrně dobrá shoda vynesených bodů s přímkovou závislostí 

odpovídající normálnímu rozdělení. Očekáváme tedy, že data mohou pocházet z normálního 

rozdělení, o čemž bychom se měli přesvědčit ještě testem normality [5]. 

4.1.3 Analýza způsobilosti procesu 

Pomocí výběrového rozpětí byl vypočítán odhad směrodatné odchylky podle vzorce 

(4). Jako jiné způsoby odhadu směrodatné odchylky byly použity vzorce (5) a (6). Posledním 

způsobem je odhad σ̂  pomocí celkové směrodatné odchylky (vzorec (26)). Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 6. 

   Tab. 6:  Hodnoty odhadnuté směrodatné odchylky 

Metoda výpočtu σ̂  
2d

R
 

4C
s

 

k

s
k

j
j∑

=1

2

 
( )

1
1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i
i

 

Výsledek 0,04076 0,04150 0,04082 0,04042 
 

Rozdíly, které nastaly ve výpočtech odhadu směrodatné odchylky, jsou proto, že 

jednotlivé odhady používají různé způsoby výpočtu. Oproti očekávání je výběrová 

směrodatná odchylka počítaná podle vzorce (26) nejnižší. To může být způsobeno tím, že 

odhady podle přepočtů nejsou tak přesné. 

Po ověření statistické stability procesu a posouzení normality dat lze vypočítat indexy 

způsobilosti a výkonnosti procesu. Je možné stanovit odhady indexů podle vzorců (7), (12), 

(27) a (29). Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tab. 7.  

   Tab. 7:  Hodnoty indexů způsobilosti a výkonnosti 
Metoda odhadu 

směrodatné odchylky 
index 

způsobilosti pĈ  
index 

způsobilosti pkĈ  
index 

výkonnosti pP̂  
index 

výkonnosti pkP̂  

2d
R

 1,636 1,538 –– –– 

4C
s

 1,606 1,511 –– –– 

k

s
k

j
j∑

=1

2

1,633 1,536 –– –– 

( )

1
1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i
i

 
–– –– 1,650 1,551 
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Z tabulky 7 je zřejmě, že indexy způsobilosti počítané pomocí výběrového rozpětí a 

rozptylů jsou přibližně stejné. Výpočty pomocí výběrové směrodatné odchylky se od nich liší 

minimálně. 

Na základě hodnot odhadů indexů způsobilosti je možné analyzovaný proces pokládat 

za způsobilý, protože hodnoty indexů způsobilosti pĈ  a pkĈ  jsou větší než požadovaná 

hodnota 1,33. 

4.2 Využití programu Statgraphics Plus 5.0 

Program Statgraphics Plus verze 5.0 využívá mnoho způsobů jak zjistit stabilitu, 

normalitu a způsobilost procesu. 

V úloze „Variables Control Chart“ byla vyhodnocena stabilita procesu pomocí 

Shewhartových regulačních diagramů – ( ,x  R), ( ,x  s), ( ,x  s2) a (xj, Rkl). Výpočet 

způsobilosti procesu s využitím regulačního diagramu (xj, Rkl) není optimální variantou, 

protože vstupní data nejsou pro tento typ regulačního diagramu vhodně rozdělena. Byl 

doplněn pouze pro porovnání s ostatními programy. Pro výpočet výběrové směrodatné 

odchylky je při výběru regulačního diagramu s výběrovým rozpětím použit vzorec (4) a při 

výběru regulačního diagramu s výběrovou směrodatnou odchylkou (příp. rozptylem) 

vzorec (26). Pro hodnocení způsobilosti procesu se v aplikaci „Tabular options“ označí pole 

„Capability Indices“. Poté se zadají přes aplikaci „Pane Options“ hodnoty tolerancí, cílová 

hodnota a označí se indexy způsobilosti pro vyhodnocení. Tato úloha neobsahuje žádnou 

metodu pro vyhodnocení normality dat, lze to však provést v jiné úloze. 

Dalším způsobem je přímo použít metodu „Process Capability Analysis“. Touto 

metodou nelze vyhodnotit statistickou stabilitu procesu. Pomocí aplikace „Tabular options“ se 

označí testy pro vyhodnocení normality dat, např. 2χ -test („chí kvadrát test“) a Shapiro-

Wilkův test. V této aplikaci si můžeme zvolit i indexy pro nenormální rozdělení. V okně 

„Capability Indices“, přes „Analysis Options“, lze vybrat typ rozdělení dat, např. normální, 

exponenciální, Weibullovo atd. (přednastavené je již normální rozdělení). V tomto okně se 

přes aplikaci „Pane Options“ vybírají indexy pro vyhodnocení. K tomuto postupu je 

vyobrazen graf způsobilosti procesu (obr. 19).  

Tímto způsobem výpočtu se získají pouze indexy výkonnosti, protože tato aplikace 

používá k výpočtům odhadu směrodatné odchylky vzorec (26).  
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Protože skutečná hodnota indexu způsobilosti se nerovná vypočítanému odhadu, ale 

může ležet kdekoliv uvnitř intervalu spolehlivosti, nabízí tato aplikace intervalové odhady. 

Jistější je totiž porovnávat s požadovanou hodnotou spodní mez intervalu spolehlivosti. 

Vyjde-li např., že index výkonnosti 650,1ˆ =pP s intervalem spolehlivosti 1,444 až 1,854, je 

proces z hlediska výkonnosti procesu s velkou pravděpodobností způsobilý. 

Třetí způsob, který program Statgraphics používá je metoda „Capability Assessment“. 

Tato metoda analýzy způsobilosti procesu, na rozdíl od předchozích metod, vyhodnocuje jak 

stabilitu procesu, tak i normalitu dat. Stabilita procesu je zde vyhodnocena pomocí 

regulačního diagramu ( ,x  R), příp. (xj, Rkl). Vyhodnocení normality dat je pomocí tvaru 

histogramu a pravděpodobnostního grafu. V nabídce „Analysis Options“ lze také vybrat 

způsob rozdělení dat. Tento způsob nabízí hodnocení z hlediska dlouhodobé i krátkodobé 

způsobilosti procesu. 

Indexy způsobilosti i výkonnosti procesu byly vyčteny a zapsány do tabulky 10 

v kapitole 5. Bylo zjištěno, že proces je statisticky stabilní a pomocí tesů bylo prokázáno, že 

data pochází s největší pravděpodobností z normálního rozdělení. Indexy taky prokázaly, že 

jsou vyšší než mezní hodnoty indexů a tím byl proces vyhodnocen jako způsobilý. Při 

výpočtu indexu způsobilosti pmĈ  tento program nevhodně používá pro odhad směrodatné 

odchylky vzorec (26), což vede k rovnosti s indexem výkonnosti pmP̂ .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Graf způsobilosti procesu 
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4.3 Využití programu QC-Expert 3.0 

Program QC-Expert je, na rozdíl od programu Statgraphics, český program. Pro 

ověření statistické stability procesu využívá Shewhartových regulačních diagramů a jsou zde 

uvedeny i aplikace pro ověřování normality dat.  

V úloze „Způsobilost“ program umožňuje výpočet indexů pro jednostranné tolerance a 

pro data s nenormálním rozdělením – stejně jako u programu Statgraphics. Vstupními daty 

byly naměřené hodnoty sledovaného znaku jakosti, pro můj případ data v tabulce 3, která byla 

seřazena do jednoho sloupce. V dialogovém panelu bylo dále nutno zadat cílovou hodnotu a 

alespoň jednu z tolerančních mezí. V poli „Sloupce“ byl vybrán příslušný sloupec s daty a 

případně se může zvolit výpočet pro označená nebo neoznačená data v poli „Data“. V poli 

„Grafy“ bylo možno vybrat grafy, které chceme mít zobrazeny na výstupu. Nabízí se 4 grafy: 

histogram, distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti (viz obr. 20) a hustota 

pravděpodobnosti transformované proměnné [16]. 

 

Obr. 20 Křivky hustoty pravděpodobnosti 

Je-li u sledovaného procesu definovaná jen jedna toleranční mez, zapíše se tato mez do 

dialogového panelu, druhá mez se ponechá prázdná. Zadaná „Hladina významnosti“ byla 

použita pro výpočet intervalu spolehlivosti jednotlivých indexů způsobilosti a výkonnosti. 

V protokolu se všechny hodnoty indexů i mezí jejich intervalů spolehlivosti, které jsou menší 

než mezní pĈ , zvýrazní červeně. Hodnota mezního pĈ  byla zadaná 1,33. Je-li zaškrtnuto 

políčko „Klasické indexy“, vypočítají se a uvedou v protokolu indexy způsobilosti a 

výkonnosti pĈ , pkĈ , pmĈ , pP̂ , pkP̂ , pmP̂  a k nim příslušné další parametry. Pokud je uvedena 

pouze jedna toleranční mez, potom se „klasické“ indexy nepočítají. V tom případě je nutno 

zaškrtnout políčko „Obecné indexy“ a tím použít index způsobilosti pkĈ *, který je založený 
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na pravděpodobnostním přístupu. Tento zobecněný index lze použít i pro jednostrannou 

toleranční mez nebo pro asymetrická data, která nevyhovují předpokladu normálního 

rozdělení. Test normality rozdělení dat je obsažen v aplikaci „Základní statistika“. Je-li 

zaškrtnuto políčko „Asymetrická data“, počítá program s možností asymetrického rozdělení 

dat a přizpůsobí výpočet pkĈ * skutečnému rozdělení dat za pomocí exponenciální 

transformace dat. Není-li políčko „Asymetrická data“ zaškrtnuté, program použije „násilně“ 

model normálního rozdělení pro výpočet pkĈ * i v případě, že data z normálního rozdělení 

nepochází [16]. Pro výpočet odhadu směrodatné odchylky program používá vzorec (26). 

Tento program, stejně jako program Statgraphics, nabízí intervaly spolehlivosti. 

V tomto případě je index způsobilosti 623,1ˆ =pC  s intervalem spolehlivosti 1,426 až 1,823 a 

proto je proces s velkou pravděpodobností způsobilý ( 33,1ˆ >pC ). 

Další metoda pro posouzení stability procesu a výpočet indexů způsobilosti je pomocí 

Shewhartových regulačních diagramů ( ,x  R), ( ,x  s) a (xj, Rkl). Data byla tvořena 

jednotlivými podskupinami, viz tabulka 3. 

Parametry se zadávají v panelu „Tvorba“ regulačního diagramu. V oknu „Druh 

diagramu“ bylo vybráno „X-průměr a S“ (v další úloze „X-průměr a R“). Po stisku tlačítka 

„Vyber sloupce“ byly zvoleny sloupce odpovídající požadované podskupině. Data by měla 

odpovídat procesu v optimálním, stabilním stavu. Je-li potřeba transformovat tyto data, 

zaškrtne se pole „Transformace“ a zadá se hodnota parametru transformace. Není-li tento 

parametr znám, lze vypočítat jeho optimální hodnotu stiskem tlačítka „?“. Známe-li některé 

požadované hodnoty znaku jakosti či variability, je možné je zadat po zaškrtnutí pole „Zadej 

ručně“. Je-li pole „Zadej ručně“ zaškrtnuto, příslušná hodnota se nepočítá. Pak byl tlačítkem 

„Doporučené“ proveden výpočet parametrů diagramu. Tlačítkem „Pravidla“ vyvoláme panel 

„Pravidla pro Shewhartův regulační diagram“, kde můžeme vyloučit některá pravidla, 

případně je z nějakého důvodu změnit. K standardním hodnotám pravidel je možné se vrátit 

stiskem tlačítka „Inicializuj“. Vypočítané parametry diagramu je možno uložit do souboru pro 

pozdější použití pomocí tlačítka „Ulož parametry“. Po zadání všech potřebných parametrů 

bylo možno přejít k vyhodnocení [16]. 

Tímto programem bylo rovněž zjištěno, že je proces statisticky stabilní a pomocí tesů 

bylo prokázáno, že data pochází s největší pravděpodobností z normálního rozdělení. Pomocí 
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aplikace „Způsobilost“ bylo prokázáno, že je proces způsobilý. Hodnoty indexů jsou uvedeny 

v kapitole 5 v tabulce 10. 

Indexy způsobilosti procesu stanovené pomocí Shewhartových diagramů však 

nemohou být srovnávány s ostatními indexy, protože tato metoda k jejich výpočtům 

nesprávně používá regulační meze. Důsledkem toho je, že i v případě přirozených regulačních 

mezí budou tyto indexy pro všechny procesy stejné. V manuálu tohoto programu [16] je to 

vysvětleno tím, že uvedené indexy způsobilosti jsou zde pouze pro orientaci, porovnávají 

směrodatnou odchylku definující meze regulačního diagramu s aktuální směrodatnou 

odchylkou dat. Tyto indexy způsobilosti se zde používají pouze pro vyjádření nebo posouzení 

úspěšnosti splnění předepsaných nebo nastavených parametrů regulačního diagramu, základní 

linie a regulačních mezí. 

4.4 Srovnání výsledků 

V tabulce 10 jsou uvedeny indexy způsobilosti a výkonnosti podle programů, 

z kterých byly hodnoty získány, a podle způsobu odhadu směrodatné odchylky. Porovnání 

výsledků v této tabulce ukazuje, že výpočty odhadů směrodatných odchylek jsou ve 

srovnávaných programech stejné. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, můžeme 

proces považovat za způsobilý. 

Již v kapitole 4.2 je uvedeno, že program Statgraphics používá při výpočtu indexu 

způsobilosti pmĈ  nesprávně pro odhad směrodatné odchylky vzorec (26), což vede k rovnosti 

s indexem výkonnosti pmP̂ . Indexy způsobilosti procesu se jinak od sebe zásadně neliší. 

Odlišnosti jsou pouze ve způsobu odhadu směrodatné odchylky (viz tab. 11). Rozdíl mezi 

„největší“ a „nejmenší“ hodnotou indexu způsobilosti je 2,75%. Hodnoty indexů výkonnosti 

procesu vychází stejně ve všech třech použitých programech. To je způsobeno tím, že odhad 

směrodatné odchylky byl v těchto programech počítán pomocí stejného vzorce (26). Jak již 

bylo uvedeno v předchozích kapitolách, můžeme proces považovat za způsobilý.  

V tabulce 11 byly pro porovnání zaznamenány hodnoty odhadu směrodatné odchylky 

ze všech hodnocených programů. Rozpětí mezi těmito odhady směrodatných odchylek je 

3,53%. Rozdíly, které nastaly, byly způsobeny různým výpočtem.  
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   Tab. 10 Srovnání výsledků 

 

 

Tab. 11 Hodnoty odhadu směrodatné odchylky 
σ̂  Microsoft Excel STATGRAPHICS QC-Expert 
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R

 0,04076 0,04076 0,04076 
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s

 0,04150 0,04150 0,04150 
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pĈ  1,636 1,606 1,633 1,591 1,636 1,606 1,591 1 1 1,591 

pkĈ  1,538 1,511 1,536 1,496 1,538 1,511 1,496 1 1 1,496 

pmĈ  1,570 1,544 1,568 1,531 1,582 1,582 1,582 1 1 1,531 

pmkĈ  1,476 1,452 1,474 1,439 –– –– –– 1 1 –– 

σ̂
 

( )

1
1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i
i ( )

1
1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i
i

 
( )

1
1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i
i

pP̂  1,650 1,650 1,650 

pkP̂  1,551 1,551 1,551 

pmP̂  1,582 1,582 1,582 

pmkP̂  1,488 –– –– 

2d
R

4C
s
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování teoretických východisek analýzy 

způsobilosti procesu, porovnání metodických postupů analýzy způsobilosti a porovnání 

výsledků analýz způsobilosti procesu provedených různými postupy a s využitím různého 

software. 

V rámci teoretického zpracování byl popsán postup při vyhodnocení způsobilosti 

procesu, kde byl uveden způsob výpočtu a použití indexů způsobilosti a výkonnosti procesu. 

V této části jsem se setkala s různými názory na výpočet i následné vyhodnocení.  

V kapitole 3 bylo uvedeno srovnání metodik VDA a QS 9000, kde každá metodika 

používá jiné postupy při vyhodnocování způsobilosti procesu. V metodice VDA byla popsána 

analýza procesů, regulační karty jakosti a hodnocení procesu. Analýza metodiky QS 9000 

byla věnovaná i případům, kdy data neodpovídají normálnímu rozdělení, a byl zde také 

popsán účel ztrátové funkce. Při zpracování těchto metodik bylo bráno na zřetel, že odborné 

termíny nejsou správně přeloženy do českého jazyka. 

Na simulovaných datech bylo provedeno vyhodnocení způsobilosti procesu pomocí 

různých postupů. Základní analýza byla provedena s pomocí programu Microsoft Excel 2007, 

kde se musely nejdříve jednotlivé úlohy připravit. Byly využity různé způsoby odhadu 

směrodatné odchylky. Tyto různé přístupy odhadu směrodatné odchylky ukázaly, že se liší na 

třetím desetinném místě. Bylo zjištěno že, rozpětí mezi největším a nejmenším odhadem 

směrodatné odchylky je 3,53% a to se promítlo na odhadu způsobilosti procesu. 

Další analýzy způsobilosti procesu byly vypracovány s pomocí programů Statgraphics 

Plus 5.0 a QC Expert 3.0. S těmito programy jsem se musela nejdříve seznámit a zjistit jaké 

jsou jejich možnosti pro vyhodnocení způsobilosti procesu. V programu Statgraphics se 

zadala vstupní data a následně byla použita aplikace pro vyhodnocení způsobilosti. Stejně 

jako v programu Statgraphics, byla do programu QC Expert uvedena vstupní data a poté byla 

vyhodnocena. Tímto programem byly výsledky posouzeny jen přes aplikaci „Způsobilost“, 

protože další způsob vyhodnocení byl nevhodný z hlediska špatně použitých vzorců. 

Za pomocí počítačové techniky bylo zjištěno, že programy počítají se stejnými odhady 

směrodatné odchylky. Rozdíl je u programu Statgraphics, který pro výpočet indexu 

způsobilosti pmĈ  používá pro odhad směrodatné odchylky vzorec (26). Při použití programu 

QC Expert bylo zjištěno, že jedna z metod, kterou využívá k vyhodnocení způsobilosti 
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procesu, není vhodná, protože počítá s regulačními mezemi. Ostatní indexy způsobilosti i 

výkonnosti, ve srovnání s metodami odhadu směrodatné odchylky, se rovnají. V konečném 

důsledku byl proces shledán za způsobilý. 
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