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Anotace 

Možnosti analýzy způsobilosti procesu v nestandardních situacích 
 

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení způsobilosti 

procesu v nestandardních situacích. Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na 

analyzování podstaty hodnocení způsobilosti procesů a analyzování metod testování 

základních předpokladů pro indexy způsobilosti. V teoretické části byla dále provedena 

analýza jednotlivých metod hodnocení způsobilosti procesů při nesplnění základních 

předpokladů. Cílem praktické části bylo provést zhodnocení jednotlivých metod 

popisovaných v teoretické části. Na simulovaných datech bylo provedeno posouzení 

jednotlivých postupů hodnocení způsobilosti. V další části byla pomocí dotazníkového šetření 

provedena analýza přístupů tuzemských společností k problematice hodnocení způsobilosti 

v nestandardních situacích. Na závěr bylo provedeno hodnocení způsobilosti, kdy nebyla 

splněna normalita. Toto hodnocení bylo provedeno pro proces stříhání vymezovací podložky 

ve společnosti BENEKOVterm, jejíž hlavní činností je výroba ekologických kotlů.  

Abstract 

The Possibilities of Processes Capability Analysis in Non-standard 
Situations 

 

This diploma thesis is focused on problems with process capability analysis in nonstandard 

situations. The theoretical part of the diploma thesis is focused on description of process 

capability determination principles and analysis of testing methods for capability indices basic 

presumptions. In the theoretical part was performed analysis of particular process capability 

analysis methods in situations without basic presumptions fulfilled. The aim of the practical 

part was to perform an evaluation of the methods described in the theoretical part. The 

evaluation of the nonstandard capability analysis methods was performed on simulated data. 

In the following part there was performed a survey in Czech companies on approaches to 

nonstandard situations capability indices determination. A capability analysis for situation 

when normality presumption is broken was proceeded in the closing part. This analysis was 

done for spacer cutting in the BENEKOVterm company, which main business is the 

ecological boilers production.        
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Úvod 

  V době tvrdého konkurenčního boje je pro přežití firem důležité, aby ti co chtějí přežít, 

byli lepší než konkurence. V tomto konkurenčním boji může být velmi účinnou zbraní jakost 

výroby.  Zavedením politiky jakosti do politiky podniku dosáhneme nejen vysoké úrovně 

jakosti, ale také díky různým metodám z oblasti managementu jakosti můžeme výrazně snížit 

zbytečně vynaložené náklady na výrobu. V současné době, ale již řada konkurenčních firem 

má politiku jakosti zavedenou a přeci jen nevítězí ve spokojenosti zákazníků nad konkurencí. 

Jedním z možných vysvětlení se nabízí rozdílné chápání jakosti, kdy je rozdíl mezi jakostí 

podle firmy a jakostí podle zákazníka.  

Chce-li firma uspět, musí zákazníkům nabídnout takovou jakost, jakou si sami 

zákazníci definují. Úkolem tedy je naslouchat hlasu zákazníků, dodržovat platné právní 

předpisy, dodávat zákazníkovi produkty, které splňují jeho požadavky a nabízet zákazníkovi i 

něco víc než očekává. Hlavním úkolem ale je, aby se k zákazníkovi nedostávaly neshodné 

produkty. Tento úkol je ale jeden z nejsložitějších, protože ani při nejlepší snaze nelze 

dosáhnout výroby, v níž bude nulová produkce neshodných produktů. Můžeme pouze pomocí 

různých metod dosáhnout snížení pravděpodobnosti výskytu neshodných produktů. Jednou 

z metod je např. zavedení 100% kontroly, tato metoda je však velmi nákladná a to jak 

finančně tak časově a např. při denní výrobě 100 000 ks malých součástek by byla tato 

metoda nemožná. Tento způsob zabezpečování jakosti nám o procesu, produkujícím neshodné 

produkty, nic nevypoví. Jediným výstupem této metody je počet neshodných produktů. Je 

tedy potřeba najít jiný vhodný způsob zabezpečování jakosti. Jedna z možných a účinných 

metod je spojení statistické regulace procesu (SPC) a analýzy způsobilosti procesu. 

Způsobilost procesu nám ukazuje, jak je proces schopen z dlouhodobého hlediska plnit 

předem stanovené požadavky.  

 Hodnocením způsobilosti podnik získá mnoho kladů, mezi ty nedůležitější můžeme 

zařadit možnost odhadnout pravděpodobnost výskytu neshodných produktů, snížení nákladů 

na kontrolní operace a samozřejmě zvyšuje se tím jakost produkce.  Hodnocení způsobilosti 

má i svá pravidla a někdy jsou tato pravidla záměrně nebo nevědomě porušována. Mezi hlavní 

zásady hodnocení způsobilosti procesů patří statistická stabilita procesu, normalita dat a 

použití správného systému měření.  Právě ověřování normality dat je velmi podceňováno a 

někdy je nesplnění normality ignorováno. Způsobilost je pak hodnocena pomocí klasických 

indexů způsobilosti, jež jsou ale použitelné pouze pro data z normálního rozdělení. Toto vede 
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ke špatným rozhodnutím o způsobilosti procesu. Nedůsledné testování normality dat a také 

ignorování nenormálního rozdělení může pramenit z nedostatku české literatury, jež by se 

zabývala tím, jak postupovat při hodnocení způsobilosti při nesplnění normality a v dalších 

nestandardních situacích.  
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1. Způsobilost procesu           

 V současném výrobním průmyslu, zastává velký podíl při zajišťování jakosti výroby 

analýza způsobilosti procesu. Způsobilost procesu je totiž velmi důležitým faktorem při 

výrobě produktů dosahujících vysoké úrovně jakosti. Je důležité, aby manažeři pojmu 

způsobilost procesu dobře rozuměli. Aby firma v dnešní době obstála na konkurenčních 

trzích, je důležité, aby manažeři prosazovali výrobu, jež produkuje vysoce kvalitní výrobky a 

to vše při minimálních nákladech. To vše není možné bez systematického přístupu. Tento 

přístup nalezneme ve statistickém řízení kvality (SQC). Jedna z částí SQC je analýza 

způsobilosti procesu. [1] 

 Proč je analýza způsobilosti procesu tak důležitá? Protože nám to umožňuje určit jak 

dobře je schopen proces produkovat shodné produkty. Tato analýza nám také napomáhá určit, 

který proces je způsobilý a který méně způsobilý až nezpůsobilý. To nám napomáhá určit, 

který proces potřebuje okamžité zlepšení a který ne. Způsobilost procesu tedy ukazuje, jestli 

je proces schopen produkovat z dlouhodobého hlediska vyhovující produkty. Díky analýze 

způsobilosti snižujeme náklady na kontrolu výrobků, neboť pro SPC a analýzu způsobilosti 

nepotřebujeme takové rozsahy měřených vzorků jako u klasické kontroly. Hodnocení 

způsobilosti procesu má řadu výhod. Nejenom, že díky této analýze dostane výrobce přesné 

informace, jak se jeho proces chová a na základě těchto výsledků provádět nápravná opatření, 

ale také z dlouhodobého hlediska přináší velké úspory ve výrobě. Dalším kladem této metody 

je zvyšování spokojenosti zákazníka. Díky údajům z této analýzy můžeme deklarovat 

zákazníkům, že naše výrobky vznikají ve stabilních podmínkách a že naše procesy jsou 

schopny trvale produkovat výrobky, jež splňují dané požadavky na produkt a zvyšujeme tak 

možnost zvýšení poptávky po našich produktech. 

Hodnocení způsobilosti procesu je důležité, protože na základě výstupů z tohoto 

hodnocení můžeme odhadnout pravděpodobnost výskytu neshodných produktů. Hodnocení 

způsobilosti je jednou z velmi důležitých částí plánování jakosti produktů. Ověřuje se pomocí 

hodnocení způsobilosti procesů jak je navržený proces schopen zajišťovat předepsané znaky 

jakosti u navrhovaného produktu. Další důvod proč používat hodnocení způsobilosti je, že na 

základě jeho výsledků provádíme plánování údržby výrobního zařízení nebo na základě 

výsledků iniciujeme aktivity zlepšování a posuzování jejich účinnosti. [1,3] 
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1.1 Hodnocení způsobilosti procesu 

 Hodnocení způsobilosti se provádí pomocí indexů způsobilosti. Tyto indexy 

způsobilosti porovnávají předepsanou přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními 

mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti. Nejčastější indexy, které se 

používají při hodnocení způsobilosti, jsou indexy Cp a Cpk, dále se ještě používají indexy Cpm, 

Cpmk a Cpm
*. Používání těchto indexů se řídí specifickými pravidly a při jejich nedodržení 

může dojít k nesprávným rozhodnutím.  

Hodnocení způsobilosti se provádí v těchto krocích [7]:  

1. Zvolení kritického znaku    

Kritický parametr nebo také znak jakosti musí být vybrán před zahájením celé studie. 

Tento znak jakosti může být zvolen na základě smluv, na základě technických výkresů, na 

základě zjištění nedostatků atd.  Zvolený znak jakosti by měl mít přímou vazbu na funkci 

produktu. Důležitou součástí toho kroku je znát toleranční meze, které jsou většinou určeny 

zákazníkem.   

2. Analýza systému měření  

 Dříve než začneme shromaždovat data ze sledovaného procesu, musíme provést 

analýzu systému měření a ověřit zda je stávající systém vhodný. Pokud použijeme pro měření 

nevyhovující systém, zcela ovlivníme naměřená data a znehodnotíme tím celý proces 

hodnocení způsobilosti procesu, neboť naměřená data jsou jediným ukazatelem o chování 

procesu.   

3. Sběr dat 

 Systém sběru dat musí být stanoven tak, aby zajistil, že jsou sbírána pouze příslušná 

data a nedochází k záměnám nebo smícháním dat s cizími. Dále musí být zajištěna vhodná 

metoda sběru dat. Aby se mohly projevit všechny vlastnosti procesu, měl by sběr dat probíhat 

za běžného procesu, kde dochází ke standardním změnám vlastností prostředí, dochází ke 

změnám vlastností používaného materiálu, dochází ke změnám výrobní obsluhy a dalším 

možným změnám. Dalším důležitým faktorem je také, aby doba sběru dat byla dostatečně 

dlouhá na to, aby došlo k odhalení všech možných příčin variability.       
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4. Posouzení statistické stability procesu 

 Abychom mohli posuzovat způsobilost pomocí indexů způsobilosti, musíme dodržet 

podmínku, že data pocházejí ze statisticky stabilního procesu. Pro ověření statistické stability 

se mohou použít regulační diagramy (obvykle digram pro průměry  a rozpětí R). V případě, 

že nejsou splněny tyto podmínky, můžeme přikročit ke dvěma různým způsobům řešení. 

Zajištění statistické stability nebo výpočet indexů výkonnosti procesu. 

5. Analyzování normality dat 

 Základní podmínkou pro výpočet indexů způsobilosti je normální rozdělení 

analyzovaných dat. Protože běžné indexy způsobilosti, se kterými se v praxi setkáváme, jsou 

založeny na předpokladu normálního rozdělení dat, je proto velmi důležité, jednoznačně 

rozhodnout o rozdělení analyzovaných dat. V řadě podniků je ale tento fakt zanedbáván a 

jejich indexy způsobilosti tedy mohou poskytovat zkreslené hodnoty. Toto zkreslení se může 

projevovat v rozdílných rozhodnutích o způsobilosti. Může dojít k uznání způsobilosti 

nezpůsobilého procesu a naopak. Posouzení normality můžeme provést pomocí různých 

grafů, jako je například histogram nebo Q-Q graf, Box-plot a další. Spolehlivější ověřování 

normality je pomocí testů normality. Chí-kvadrát testu, Kolmorov-Smirnova testu, Anderson-

Darlingova testu a dalších.  

6. Výpočet indexů způsobilosti 

 Způsobilost procesu vyjadřujeme pomocí indexů způsobilosti, které nejen hodnotí jak 

je proces schopen trvale poskytovat výrobky splňující předepsaná kritéria, ale také jsou 

schopny vyhodnotit, jak jsou procesy schopny dosahovat nastavené cílové hodnoty.  

Podmínky pro použití klasických indexů způsobilosti:  

- data jsou nezávislá,  

- data pocházejí ze statisticky stabilního procesu  

- data pocházejí z normálního rozdělení. [7] 

Pokud nejsou podmínky splněny, řídí se analýza způsobilosti podle pravidel popsaných 

v kapitole 2.  
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6.1 Klasické indexy způsobilosti 

Index způsobilosti Cp 

 Tento index zobrazuje potenciální schopnost procesu dodržovat předepsané toleranční 

meze. Porovnává skutečnou variabilitu procesu definovanou jako 6σ s  přípustnou variabilitou 

procesu definovanou jako USL-LSL. [8] 

 

 (1.1) 

 

Index způsobilosti Cpk 

 Tento index zohledňuje nejen variabilitu procesu, ale také zohledňuje jeho polohu vůči 

tolerančním mezím, díky tomu zobrazuje skutečnou schopnost procesu dodržovat toleranční 

meze. Je vyjádřen jako poměr mezi vzdáleností střední hodnoty od bližší toleranční meze a 

poloviny variability procesu.    

;  (1.2) 

 

Tento vztah vyžaduje následné vyhodnocení minimální hodnoty, tato operace odpadá 

u následujících vztahů: 

| |  (1.3) 

;  (1.4) 

nebo 

| |  (1.5) 

d= USL – LSL ; m= USL + LSL (1.6) 

Používání těchto vztahů je méně praktické, protože nám neposkytnou informaci o 

přesné poloze procesu, to nám klasický vztah vyjadřuje pomocí CpU a CpL. [6] 

Za způsobilý proces se obvykle považuje takový, pro který platí, že hodnota Cpk ≥ 1,33. 
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Index způsobilosti Cpm 

Index Cpm zohledňuje variabilitu procesu a míru dosažení optimální hodnoty T. 

Porovnává maximálně přípustnou variabilitu procesu se skutečnou variabilitou kolem cílové 

hodnoty. Pokud je střední hodnota procesu stejná jako T bude Cpm nabývat stejných hodnot 

jako index Cp, pokud bude mimo tuto cílovou hodnotu, bude Cmpk menší než Cp. [6] 

 

 (1.7) 

 (1.8) 

 (1.9) 

 

Index způsobilosti  

Index  se zejména používá v případech, kdy cílová hodnota leží mimo střed 

tolerančního pole. Dále se používá v případech, kdy je specifikována pouze jednostranná 

toleranční mez, protože v těchto případech nelze použít index Cpm. Principem je, že tento 

index porovnává vzdálenost cílové hodnoty T od bližší toleranční meze s polovinou skutečné 

variability procesu kolem cílové hodnoty.   

;  (1.10) 

 [7] 

Index způsobilosti Cpmk 

Index způsobilosti Cpmk kombinuje přednosti z předchozích dvou indexů Cpk a Cpm. 

Tento index porovnává vzdálenost střední hodnoty procesu od bližší toleranční meze 

s polovinou skutečné variability kolem této cílové hodnoty. 

 

;   (1.11) 
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 (1.12) 

| |
 (1.13) 

 [6] 

Pro indexy platí následující vztahy: 

Cpmk ≤ Cpk  ≤ Cp (1.14) 

Cpmk ≤ Cpm ≤ Cp (1.15) 

[7] 
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2. Hodnocení způsobilosti při nestandardních podmínkách 

Za nestandardní podmínky považujeme[7]: 

1. Data jsou závislá 

2. Data nepocházejí z normálního rozdělení 

3. Data pocházejí se statisticky nestabilního procesu 

 

2.1 Závislost dat 

Jedním z dalších základních předpokladů pro analyzování způsobilosti je nezávislost 

dat. Přestože je o indexech způsobilosti vedena řada studií a je o nich napsána řada knih, 

problematice jak hodnotit způsobilost v případě, že jsou data závislá, se věnuje daleko méně 

studií a odborné publikace se této problematice věnují jen okrajově. Nicméně ale v řadě 

výrobních procesů data vykazují jistou míru autokorelace. Firmy ale tuto skutečnost 

zanedbávají a možné závislosti svých dat se nevěnují. Jeden z možných následků zanedbání 

závislosti dat je, že indexy způsobilosti jsou nadhodnoceny a může dojít ke špatnému 

rozhodnutí o způsobilosti procesu. [5] 

Obecně rozdělujeme závislost na negativní a pozitivní. Negativní závislost se 

projevuje poklesem hodnot, kdy při měření se hodnoty projevují tak, že každá další naměřená 

hodnota klesá. U pozitivní závislosti se data chovají opačně. Tento stav jde názorně vidět na 

obr. č. 1 a 2. [10] 

 

Obr. 2.1 Pozitivní autokorelace                   Obr. 2.2 Negativní autokorelace 
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Komentář k obrázku: 

Z naměřených hodnot sledovaného znaku jakosti sestavíme graf tak, že na osu x se 

vynášejí naměřené hodnoty xi a na osu y se vynášejí hodnoty, které vznikly párováním se 

sousední hodnotou, která se určí podle vztahu xi-1. Každý bod zakreslený do diagramu má 

tedy souřadnice [xi, xi-1]. Z rozmístění těchto bodů, se pak uvažuje o případné závislosti 

(kladná nebo záporná) a jejím charakteru (silná, slabá).  

Pozitivní autokorelace – tendence shlukování podobných hodnot 

Negativní autokorelace – podobné hodnoty jsou od sebe vzdáleny 

Existuje mnoho příčin autokorelace, mezi ty základní patří špatný sběr dat. Špatným 

sběrem hodnot můžeme chápat například jejich úpravu, kdy data nejsou zobrazena v čase, ale 

jsou seřazena podle velikosti. Tento problém se dá ovšem velmi snadno odstranit novým 

sběrem hodnot. Autokorelace hodnot může být také způsobena samotnou povahou hodnot 

nebo vlastností procesu. Mezi příklad pozitivní autokorelace může patřit vliv prostředí na 

výrobní zařízení, kdy při vzrůstající venkovní teplotě dochází ke snižování přesnosti 

výrobního zařízení. Tato závislost je v podstatě neodstranitelná a je proto nutné s touto 

závislostí počítat. Ignorování této závislosti by znamenalo, že data nebudou odpovídat 

skutečné způsobilosti procesu, neboť zanedbání této skutečnosti, vede k rozdílným výsledkům 

výběrových charakteristik. [5,8] 

        

2.1.1 Testování závislosti dat 

Korelační koeficient 

 Pro posouzení autokorelace můžeme použít korelační koeficient. Do příslušného 

vzorce dosadíme za x naměřené hodnoty xi a za y dosadíme již dříve definovaný vztah xi-1.  

 

. . .

. . .

 (2.1)  

Hodnota koeficientu korelace se pohybuje v intervalu <-1;1>.  
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Interpretace výsledů: 

Blíží-li se hodnota koeficientu nebo je rovna -1, lze o datech říci, že mezi daty působí nepřímá 

lineární závislost. Blíží-li se hodnota koeficientu korelace +1, pak hovoříme o přímé lineární 

závislosti. Hodnota korelačního koeficientu blížící se nebo rovna 0 vykazuje, že mezi 

hodnotami x není lineární závislost. Tento test však nevyvrací jiné než lineární závislosti. [10] 

 

2.1.2 Grafické testování závislosti 

Závislost můžeme hodnotit pomocí grafu autokorelační funkce a grafu parciální 

autokorelační funkce.  

 

2.1.3 Testy pro ověřování vzájemné nezávislosti dat 

● Durbin-Watsonův test 

Testové kritérium Durbin-Watsonova testu je dáno následujícím vztahem[9]: 

 

∑
∑  

    (2.2) 

kde   ;   a  jsou pozorované a odhadované hodnoty odezvy. 

Hypotézy: 

H0 : ρ = 0 Data nejsou závislá 

H1 : ρ > 0 Data jsou závislá 

Horní a dolní kritické hodnoty dU a dL se porovnávají s kritériem d. Hodnoty dU a dL 

jsou uvedeny ve speciálních tabulkách pro kritické hodnoty Durbin-Watsonova testu. 

Hodnoty dU a dL se vyhledávají podle k, které vyjadřuje počet proměnných a n vyjadřující 

počet hodnot. [9] 
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Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí 

1) d < dL  zamítáme H0 : ρ = 0 a přijímáme hypotézu H1 

2) d > dU  přijímáme H0 : ρ = 0 

3) dL < d < dU  test je nejednoznačný. [9] 

 

● Portmanteau test 

Portmanteau test navržený Boxem a Piercem, slouží k testování korelace náhodné 

složky. Jestliže model ARIMA(p,d,q), jímž se modeluje daná časová řada, je zkonstruovaný 

správně, pak má statistika 

 

∑   (2.3) 

 

pro vysoké N a K přibližně rozdělení  s (K-p-q) stupni volnosti. Parametry p a q 

vycházejí z modelu ARMA(p,q) a K je volené číslo=počet koeficientů pro test autokorelace. 

 

Box a Ljung zjistili, že tento test není vhodný, pokud je rozsah souboru n velmi velký. 

Proto se při velkém rozsahu souboru používá modifikovaná statistika[5]: 

2 ∑   (2.4)                             

            

Při samotném testování autokorelace se také její hodnoty porovnávají s příslušnými kvantily  

 rozdělení s (K-p-q) stupni volnosti. [5] 
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2.1.4 Znaménkové testy 

 Tyto testy jsou velmi jednoduše použitelné a testují nezávislost dat z neuspořádaného 

souboru dat.  

■ Znaménkový test I. 

Máme-li soubor dat, jehož data jsou neuspořádaná a nejsou-li vedle sebe dvě stejné 

hodnoty, použijeme znaménkový test založený na počtu sérií vzestupu s poklesu. 

Hypotézy: 

H0 : data jsou nezávislá 

H1:  data jsou závislá 

 

Při provádění toho testu se můžeme držet následujícího obecného postupu [10]:  

 

1) Porovnáme hodnoty xi s xi+1, tedy porovnáváme vždy hodnoty s hodnotou následující.  

Pokud je hodnota xi > xi+1, zapíšeme na i-té místo „-“, pokud je xi < xi+1, napíšeme na i-té 

místo „+“.   

   

2) Vzniklou řadu znamének posoudíme vzhledem k počtu sérii s a nalezneme nejdelší sérii d. 

Za sérii považujeme stejná znaménka jdoucí po sobě. 

 

3) Vypočítáme si kritickou hodnotu d* a zjistíme si kritickou hodnotu s*. Kritickou hodnotu 

zjistíme podle rozsahu souboru n.  

 

Pro s* platí následující: 

Pro:            n ≤    26 → s*= 5 

   26 < n ≤   153 → s*= 6 

 153 < n ≤ 1170 → s*= 15 

 

Kritickou hodnotu d* vypočítáme podle vztahu: 

 

 2 1 1,96    (2.5) 
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4) Rozhodneme o přijetí nebo zamítnutí nulové hypotézy na základě pravidla o přijetí H0. 

Abychom mohli přijmout nulovou hypotézu, musí současně platit: 

s > s* 

d < d* 

  

■ Znaménkový test II. 

 

 Máme-li soubor, jehož data jsou neuspořádaná a vyskytují se v tomto souboru dvě a více 

stejných hodnot vedle sebe, nemůžeme použít znaménkový test I. a použijeme znaménkový 

test používající pro své testování medián. Při tomto testu neporovnáváme hodnoty ležící vedle 

sebe, ale porovnáváme všechny hodnoty s mediánem. I pro tento test můžeme použít obecný 

postup jeho řešení [10]: 

 

1) Porovnáme hodnoty xi s mediánem x0,5. Pokud je hodnota xi > x0,5, zapíšeme na i-té místo 

„+“ pokud je xi < x0,5 napíšeme na i-té místo „-“.   

 

2) Stejně jako u znaménkového testu I. posoudíme řadu znamének vzhledem k počtu sérii s a 

nalezneme nejdelší sérii d. 

 

3) Vypočítáme si kritickou hodnotu d* a kritickou hodnotu s*.  

 

a) Kritická hodnota s* je definována vztahem: 

 

0,5 1 1,96√ 1      (2.6)  

 

b) Kritická hodnota d* je definována vztahem: 

 

3,3 · log 1    (2.7) 

 

4) Rozhodneme o přijetí nebo zamítnutí nulové hypotézy na základě pravidla o přijetí H0. 

Abychom mohli přijmout nulovou hypotézu, musí současně platit: 

s > s* 

d < d* 
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2.1.5 Binghamův test nezávislosti 

 

 Další test, který můžeme použít pro testování závislosti je Binghamův test. Pomocí toho 

testu se zjišťuje, zda jsou prvky ve výběru nezávislé. 

 

Obecný postup [10]: 

 

a) Výpočet testovacího kritéria 

  

Abychom mohli vypočítat testovací kritérium definované vztahem: 

 

1 · ·   (2.8) 

 

musíme si vypočítat následující parametry: 

   

·    (2.9)  

 

1     (2.10) 

 

∑
∑      (2.11) 

 

 

b) Určení kritické hodnoty tn-1(p) z tabulek Studentova rozdělení pro n-1 stupňů volnosti a 

hladinu významnosti p (α).   

 

c) Posledním krokem je rozhodnutí o přijetí hypotézy. Je-li tn > tn-1(p), přijímáme nulovou 

hypotézu H0, že data jsou nezávislá. 
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2.2 Normalita dat 

Jeden z hlavních předpokladů hodnocení způsobilosti je normalita dat. Při řadě 

hodnocení způsobilosti procesu se normalita dat automaticky předpokládá a to bez 

jakýchkoliv testů nebo důkazů. Normalita je ovšem při testování způsobilosti velmi důležitým 

předpokladem, neboť při nedodržení normality dochází při analýze způsobilosti 

k nespolehlivým a nepřesným výsledkům. Je proto nutné data před analýzou způsobilosti 

otestovat a v případě zjištění, že data nepocházejí z normálního rozdělení, zvolit vhodnou 

metodu řešení způsobilosti při nesplnění normality dat. Existují dva způsoby ověřování 

normality dat a to grafická metoda a numerická metoda. [11] 

 

Metoda Grafická metoda Numerická metoda 
Popisná Stem-and-leaf plot 

Box plot 

Dot plot  

Histogram 

Skewness 

Kurtosis 

Teoretická P-P plot 

Q-Q plot 

Chí-kvadrát test 

Shapiro-Wilk 

Shapiro- Francia test 

Kolmogorov-Smirnov test 

Anderson-Darling/Cramer-von Mises tests 

Jarque-Bera test 

Skewness-Kurtosis test 

 

2.2.1 Grafické metody testování normality dat 

 Grafické metody zobrazují rozdělení náhodné proměnné a porovnávají jej 

s teoretickým modelem pro dané rozdělení. Tyto metody jsou buď popisné nebo teoretické. 

První metoda je založena pouze na empirických datech, zatímco druhá bere v úvahu jak 

empirické tak i teoretické rozdělení.  

 

 

Tab. 1 Shrnutí metod  
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a) Popisné grafy     

 Mezi nejčastěji používané popisné grafy patří histogram a krabicový graf. Mezi další 

používané grafy patří například tečkový graf (diagram rozptýlení) a stromkový graf (číslicový 

histogram). Je také velmi důležité použít při analýze normality dat správný graf, neboť i volba 

vhodného grafu se řídí určitými pravidly. 

 

■ Histogram 

   Histogram je nástroj, který jednoduchou formou vypovídá o chování procesu. 

Histogram se používá ke znázornění rozdělení absolutních nebo relativních četností spojitého 

znaku. Histogram je speciální sloupcový graf, u nějž se na osu x vynášejí intervaly hodnot a 

na osu y se zobrazuje četnost hodnot v daném intervalu. Šířka sloupců zobrazuje třídu hodnot 

veličiny a výška jednotlivých sloupců zobrazuje četnost hodnot v intervalu. Pochází-li data 

z normálního rozdělení, pak má histogram zvonovitý tvar (obr. 2.3), jiný než tento tvar (obr. 

2.4) signalizuje, že data pravděpodobně nepocházejí z normálního rozdělení. [11] 

          

 

■ Krabicový graf 

 Tento graf vymyslel roku 1977 John Tukey. Tento graf zobrazuje 6 základních údajů a 

to medián, střední hodnotu, dolní kvantil, horní kvantil, minimální a maximální hodnotu dat. 

Pomocí toho grafu popisujeme symetrii dat, výskyt podezřelých a odlehlých hodnot. Pokud je 

graf symetrický, lze považovat rozdělení za normální, protože hustota normálního rozdělení je 

rovněž symetrická. Symetrii dále posuzujeme podle polohy mediánu vůči střední hodnotě.[5e]  

Obr. 2.3 Histogram ‐ normální rozdělení   Obr. 2.4 Histogram – jiné než normální 
rozdělení   
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b) Teoretické grafy 

● Q-Q graf 

 Tento graf umožňuje graficky porovnat zadaná data s určitým definovaným 

rozdělením (normální rozdělení, Studentovo rozdělení, atd.). Q-Q graf je založen na 

porovnání empirické kvantilové funkce Qe(Pi)  x(i) s vybranou teoretickou kvantilovou 

funkcí QT(Pi). Konstrukce grafu se provádí tak, že na osu x se vynáší teoretické kvantily 

vybraného rozdělení, na osu y se vynesou výběrové kvantily konstruované přímo z dat. 

Metodou nejmenších čtverců se tyto body proloží přímkou. Čím méně se body odchylují od 

této přímky, tím je soulad mezi empirickým a teoretickým rozdělení lepší. [6e] 
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Obr.  2.5 Box‐plot – normální rozdělení  

Obr. 2.6 Q‐Q graf   
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● P-P graf 

  

 Rozdíl mezi Q-Q a P-P grafem je v konstrukci těchto grafů. U tohoto grafu se 

používají standardizované hodnoty. Tento graf slouží k přímému porovnání distribučních 

funkcí. Příslušná empirická distribuční funkce se vynáší proti teoretické distribuční funkci. 

Shoduje-li se empirické rozdělení s teoretickým, vytvoří se lineární přímka s nulovým úsekem 

a jednotkovou směrnicí. [6e] 

 

2.2.2 Numerické metody 

   

Grafické metody jsou vizuálně přitažlivější, ale nestanoví objektivní kriterium pro 

určení normality dat. Interpretace výsledků je tedy otázkou individuálního posouzení grafu a 

může tedy dojít k nepřesnému posouzení. Numerické metody se řídí přesnými pravidly a 

zabraňuje se tak nepřesným výkladům.  Numerické metody používají popisnou statistiku a 

statistické testy zkoumající normalitu dat. [3e] 

 

 

Chí-kvadrát test (Test dobré shody) 

 

Chí-kvadrát test je jeden z testů dobré shody. Tento test slouží k tomu, aby se 

objektivně posoudilo, zda předpoklad o normálním rozdělení je splněn.   
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2.2.3 Hodnocení způsobilosti procesu pro data nesplňující normalitu 

 

Střední hodnota, směrodatná odchylka a zvolené tolerance procesu jsou základní 

informace používané k hodnocení způsobilosti procesu. Průběh procesu nelze hodnotit pouze 

použitím střední hodnoty µ a směrodatné odchylky σ. Z těchto důvodů došlo ke spojení těchto 

parametrů procesu s tolerancemi produktu a vznikl tak pojem indexy způsobilosti procesu. 

Jako první byl zaveden index Cp a index Cpk Kane (1986). Od té doby jsou ve výrobním 

průmyslu nejpoužívanější indexy způsobilosti Cp a Cpk, který vyjadřuje skutečnou variabilitu 

procesu a jeho polohu vůči tolerančním mezím. [3]  

Indexy způsobilosti Cp a Cpk jsou v podstatě statistické míry a jejich výsledky 

spoléhají na platnost určitých předpokladů. 

Některé základní předpoklady pro použití tradičních indexů způsobilosti procesů jsou: 

- Zkoumaný proces musí být statisticky stabilní 

- Výstupní data musí být nezávislá a musí pocházet z normálního rozdělení 

V praxi se ale stává, že data z posuzovaného procesu nepochází z normálního 

rozdělení a proto zástupci jakosti musí před použitím klasických indexů způsobilosti ověřit, 

že výše uvedené předpoklady platí.  

Pokud je výchozí rozdělení dat posuzovaného znaku jakosti jiné než normální, pak 

existují některé modifikace základních znaků jakosti, které slouží k tomu, aby toto nenormální 

rozdělení odstranily. Kotz a Johnson ukázali detailní pohled na různé přístupy související 

s hodnocením způsobilosti procesů pro jiná než normální rozdělení dat. Jeden 

z nejpoužívanějších postupů je transformace dat s nenormálním rozdělením na data 

s normálním rozdělením. Box a Cox použili transformaci pro nenormální data představující 

rodinu mocninných transformací, které patří do efektivních transformací navrhované 

Somervillem a Montgomerym k tomu, aby transformovali asymetrické rozdělení do 

normálního. Cílem těchto transformací je transformovat data z nenormálního rozdělení do 

normálního a umožnit tak použití klasických indexů způsobilosti. Pokud tedy při testech 

normality zjistíme, že data nepocházejí z normálního rozdělení, nemůžeme použít klasické 

indexy způsobilosti. Pokud data nemají normální rozdělení, můžeme způsobilost hodnotit 

pomocí[1,12]:  
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a) Clementsovy metody 

b) použití speciálních indexů způsobilosti, které nepředpokládají normální rozdělení 

c) transformace dat na data s normálním rozdělením. 
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2.2.3.1 Clementsova metoda 

Clementsova metoda je založena na kvantilovém přístupu a poskytuje snadnou 

metodu, jak určit indexy způsobilosti pro data nepocházející z normálního rozdělení. 

Clements používá kvantily z nenormálního rozdělení k tomu, aby modifikoval klasické 

indexy způsobilosti. [3, 17] 

 

 (2.12) 

 

;  (2.13) 

kde Up a Lp jsou kvantily 99,9865 a 0,0135 které se určují z tabulek publikovaných 

Gřuskou (1989). [17] 

Hodnoty Up a Lp se určují na základě vypočtených hodnot průměru, rozptylu, šikmosti 

a špičatosti. Na vzorci pro odhad skutečné způsobilosti dodržovat toleranční meze Cpk si lze 

všimnout, že je zde střední hodnota nahrazena mediánem M. Je to z důvodu, že medián je 

robustnější mírou pro zobrazení středu u sledovaného procesu než samotná střední hodnota. Je 

to tak zvláště u asymetrických rozdělení s dlouhými chvosty. Smyslem tohoto nahrazení je 

napodobit vlastnosti normálního rozdělení.      

Pearn a Kotz (1994) použili Clementsovu metodu pro získání vzorců pro další dva 

základní indexy Cpm a Cpmk. 

 (2.14) 

6 6

;

6 6

 

 (2.15) 
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Pro zlepšení přesnosti Clementsovy metody v měření způsobilosti procesů Pearn a 

Chen (1995) navrhli následující modifikaci, která nahrazuje směrodatnou odchylku jako (Up 

± Lp)/6 a to pro všechny případy bez ohledu na to, zda jde o levou nebo pravou stranu 

rovnice. Z Clementsových odahů tedy vznikly následující vzorce [17]:  

 

 
, (2.16) 

; , (2.17) 

6
6

2
2

, (2.18) 

;  (2.19) 

 

Pro objasnění v čem upravené vzorce překonávají původní Clementsovy vzorce Pearn 

a Chen (1995) provedli test na třech procesech. První byl vycentrován na cílovou hodnotu a 

ostatní dva mimo cílovou hodnotu. Zatímco původní Clementsovy odhady ukázaly malou 

citlivost na posun mediánu od cílové hodnoty, upravené odhady tuto skutečnost jasně 

rozlišily. 

Postup při aplikaci Clementsovi metody 

Jak již bylo objasněno, je při této metodě důležité správný výpočet hodnot šikmosti a 

špičatosti, neboť se pak na základě těchto vypočítaných hodnot v tabulkách Gřusky (1989) 

vyhledávají příslušné standardizované kvantily při zvolené hladině významnosti p. Další 

možností jak určit příslušné kvantily je výpočet prostřednictvím softwaru. Dalším krokem je 

přepočet těchto standardizovaných kvantily pro dané  a s. Poslední částí je dosazení 

vypočítaných hodnot a zjištěných percentilů do zvolených vzorců. 
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M =  + s . M´ 

Lp=  – s .Lp´ 

Up=  + s.Up´ (2.20 – 2.22) 

kde M´, Lp´, Up´ jsou standardizované kvantily pro zvolené p a vypočítanou šikmost a 

špičatost. [8] 

 Pro nenormální Pearsonovo rozdělení, navrhl Clements (1989) metodu pro odhad 

základních dvou indexů způsobilosti Cp a Cpk. Pearn a Kotz pak použili Clementovu metodu 

odhadu pro další pokročilejší indexy způsobilosti Cpm a Cpmk. Bohužel jejich výzkum se 

soustředil pouze na procesy se souměrnými tolerancemi, ale v praxi se vyskytují i procesy, 

které mají nesouměrné tolerance a použití těchto vzorců je nemožné. Na tyto situace se pak 

v průběhu let zaměřila řada odborníků, jako např. Kane (1986), Kushler a Hurley (1992) a 

Vännman (1997). [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7 Nesouměrné tolerance 
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2.2.3.2 Schneider-Pruettova percentilová metoda 

 Tato metoda je založena na odhadu indexů způsobilosti Cp a Cpk pro data 

z nenormálního rozdělení za použití kvantilů z příslušného rozdělení. Tuto metodu vytvořili 

Schneider s Pruettem a založili ji na principu, že jednotlivé kvantily můžeme zapsat 

prostřednictvím následujících vztahů [9]: 

 

X0,00135  = µ - 3σ   

X0,50  = µ  

X0,99865  = µ + 3σ   (2.23-2.25) 

Z následujících vztahů tedy můžeme vyjádřit potřebnou hodnotu 3σ, která je 

použitelná pouze pro normální rozdělení.  

3σ = µ -  X0,00135    

3 σ= X0,99865 - µ   (2.26-2.27) 

Na základě těchto vztahů Schneider a Pruett navrhli následující vzorce pro odhad 

způsobilosti procesů s univerzálním použitím.[9] 

 

Cp = 
  

, ,  
 (2.28) 

Cpk = min 
 ,

,  
; ,  

,  
 (2.29) 

 

Postup při aplikaci této metody: 

1. Nalezení vhodného teoretického modelu rozdělení  

2. Stanovení potřebných kvantilů daného rozdělení 

3. Výpočet indexů způsobilosti podle uvedených vztahů  
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2.2.3.3 Burrova kvantilová metoda 
  

 Burr navrhl rozdělení nazvané Burr XII rozdělení pro získání požadovaných percentilů 

náhodné proměnné X. Funkce hustoty pravděpodobnosti z Burr XII proměnné Y je 

 

| ,
0

 (2.30) 

 

kde koeficienty c a k představují šikmost a špičatost z příslušného Burr rozdělení. [4e] 

 

Liu a Chen představili modifikaci založenou na Clementsově metodě, která na místo 

použití percentilů z Pearsonova rozdělení, využívá percentily z příslušného Burr rozdělení. 

 

Postup při aplikaci této metody [4e]: 

1. Odhad střední hodnoty , směrodatné odchylky s, šikmosti s3 a špičatosti s4 pro 

zadaná data. 

 

1 2  

 

1
1 2 3

3 1
2 3  

 (2.31-2.32) 

 

2. Výpočet normalizované šikmosti α3 a špičatosti α4 

2
1

 

 

2
1 3

1
1  

 (2.33-2.34) 
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3. Využijeme hodnoty α3 a α4 pro výběr vhodných Burr parametrů c a k. Než použijeme 

Burrovo XII rozdělení, k tomu abychom získali normalizovanou náhodnou proměnou 

 (2.35) 

kde Y je Burr náhodná proměnná, µ a σ jeho odpovídající střední hodnota a 

směrodatná odchylka.Střední hodnota, směrodatná odchylka, stejně jako šikmost a 

špičatost pro velký soubor Burrova rozdělení jsou k nalezení v Burrových tabulkách. 

V těchto tabulkách si nalezneme příslušné kvantily Z0,00135 a Z0,99865.     

 

4. Výpočet kvantilů 
 

   ,  

   ,  

   ,  (2.36-2.38) 

 

5. Výpočet indexů způsobilosti procesu podle vzorce 

 

 

 
 (2.39-2.40) 
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2.2.3.4 Speciálně zkonstruované indexy způsobilosti 

 Vännman (1995) definoval třídy indexů způsobilosti v závislosti na dvou nezáporných 

parametrech u a v jako [15]:  

,  | |
 (2.41) 

kde µ je průměr, σ je směrodatná odchylka procesu, d = (USL - LSL)/2, kde USL a LSL jsou 

příslušné horní a dolní toleranční meze, m = (USL+LSL)/2 a T je příslušná cílová hodnota. 

Čtyři základní indexy způsobilosti Cp, Cpk, Cpm, Cpmk jsou speciální případy Cp(u,v) kde 

hodnota u může nabývat 0 nebo 1 a hodnota v může nabývat 0 nebo 1. Jednotlivé hodnoty pak 

určují druh daného indexu. Více si to můžeme upřesnit na následujících vztazích. Cp(0, 0) = 

Cp, Cp(1, 0) = Cpk, Cp(0, 1) = Cpm a Cp(1, 1) = Cpmk.  

Index Cp bere v úvahu ale pouze variabilitu procesu a nedá se takto zjistit posun střední 

hodnoty procesu od specifikovaných mezí a proto nemůže být použit pro skutečné zobrazení 

způsobilosti procesu. Dalším indexem, který měl tento problém odstranit, byl index Cpk, ale 

ani ten nebyl schopen zaznamenat posun od cílové hodnoty. Tento problém odstranil index 

Cpm, který již s pojmem cílová hodnota pracuje, ale ani ten není schopen vyjádřit umístění 

střední hodnoty procesu v daných mezích (LSL a USL). [15] 

 

Cpmk = Cpm (1 ± K)       (2.42) 

K = 2 | µ ± m | / (USL ± LSL).     (2.43) 

  

Hodnocení způsobilosti je založeno na následujících třech kriteriích: 

1) Variabilita procesu, 

2) Míra posunu střední hodnoty od cílové hodnoty procesu, 

3) Poloha střední hodnoty procesu v intervalu (LSL, USL). 

 

 Index Cp počítá pouze s kritériem 1), Cpk počítá s kritérii 1) a 3), Cpm s kritérii 1) a 2) 

a Cpmk s kritérii 1), 2) a 3). Ale jak již bylo zmíněno dříve, nejsou tyto indexy způsobilosti 

vhodné k tomu, aby se jimi hodnotila způsobilost procesů pro data pocházející 

z nenormálního rozdělení. Ačkoliv Zwick (1995) a Schneider (1995) vytvořili indexy 

způsobilosti pro každé rozdělení (normální i nenormální) jejich práce nebyla oceněna. Chen a 

Pearn (1997) a Tong a Chen (1998) navrhli zevšeobecnění indexů Cp(u,v) pro každé základní 
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rozdělení a to následovným způsobem:  

 

,
| |

3 , ,
6

   

   

 

 Kde Fα je kvantil z daného rozdělení a M je medián. Na vzorci je patrné, že 

popisované zevšeobecnění bylo vyvinuto nahrazováním v základním vzorci kde střední 

hodnota µ je nahrazena mediánem M a σ je nahrazena vztahem (F99.865 ± F0.135)/6. Při úpravě 

základních indexů můžeme tedy dostat univerzální indexy způsobilosti použitelné pro každé 

základní rozdělení a označují se jako CNp, CNpk, CNpm and CNpmk: 

 

, ,
 

 (2.45) 

,
, ,

2

 

 (2.46) 

6 , ,
6

 

 (2.47) 
,

3 , ,
6

 

 (2.48) 
 

Navíc pokud je M ve vzorci (3.46) nahrazený střední hodnotou µ, Chen a Pearn (1997) 

označili tyto indexy způsobilosti jako C'Np(u, v). Pro normální rozdělení platí M = µ, (F99.865 ± 

F0.135)/6 = σ a proto CNp(u, v) = C'Np(u, v) = Cp(u, v). [15] 
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Dalším vhodným indexem je index Spmk, který bere v úvahu variabilitu procesu a 

posun střední hodnoty procesu od cílové hodnoty. Tento index způsobilosti je pro každé 

základní rozdělení definován[15]: 

  

  (2.49) 

 
kde F(x) označuje distribuční funkci daného rozdělení sledovaného znaku v bodě x. 
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2.2.3.5 Mocninná transformace dat  
 

 Základní úlohou transformace dat je stabilizovat rozptyl, přiblížit šikmost rozdělení 

k nule a tvar rozdělení k normálnímu rozdělení. Cílem je pomocí znalostí výběru xi změnit 

data pomocí vhodné mocniny a to takovým způsobem, aby transformovaná data měla 

normální rozdělení nebo se co nejvíce blížila tomuto rozdělení. Vychází se z představy, že 

zpracovávaná data jsou nelineární transformací normálně rozdělené náhodné veličiny x a 

hledá se k nim inverzní transformace g(x). Takovým příkladem může být jednoduchá 

mocninná transformace, která je jednou z nejpoužívanějších transformací. [14]  

 

ln                  
0
0
0

       (2.52) 

 

Tato transformace má ale slabinu a to v tom, že nezachovává měřítko a není vzhledem 

k hodnotě λ všude spojitá, ale zachovává pořadí dat ve výběru, stejně jako všechny mocninné 

transformace. Tato transformace se hodí pouze pro kladná čísla.  

 

Zjednodušený postup mocninné transformace: 

1. Provedeme transformaci dat pomocí funkce g(x) 

2. Ověření normality transformované proměnné 

3. Odhad potřebných charakteristik [14] 

 

Box-Coxova transformace 
 Velmi používaná metoda transformace dat se nazývá Box-Cox transformace a je to 

jeden z nejjednodušších způsobů, jak hodnotit způsobilost i při nesplnění normality dat. Cílem 

je nalézt optimální hodnotu  λ, která zajistí maximální podobnost s normálním rozdělením. 

Box-Coxova transformace odstraňuje popsané nedostatky mocninné transformace. [13]  

 

ln 
      0

0 (2.53) 
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Box-Coxova transformace, vlastnosti [12]: 

 

1. Transformace g(x) jsou vzhledem k veličině λ spojité, protože v okolí nuly platí 
 

lim lim x  . ln  x ln x (2.54) 

 

2. Všechny transformace procházejí bodem [y = 0; x = 1] a mají v tomto bodě společnou 

směrnici 

3. Mocninné transformace s exponenty -2; -3/2; -1; -1/2; 0; 1/2; 1; 3/2; 2 jsou co do 

křivosti rovnoměrně rozmístěné.  

 

Od té doby, co vznikla Box-Coxova transformace, byla navržena spousta modifikací: 

 

Manly navrhl následující exponenciální transformaci: 
 

    0
0     (2.55) 

 

John a Draper (1980) navrhli následující transformaci, kterou nazvali „Modulus 

Transformation“. 

  

λ Sign y | |

Sign y  log |y| 1
          λ 0

λ 0    (2.56) 

Kde  

 

1
1     0

0    (2.57) 

 

Tato transformace je účelnější v rozděleních, které jsou více symetrické. [12] 
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2.2.4  Volba vhodného postupu 

 Literatura nabízí řadu možností, jak postupovat při řešení hodnocení způsobilosti 

procesů v případě nesplnění normality. Jednotlivé postupy se liší jak svou náročností, tak 

přesností. Při rozhodování, který postup je ten nejvhodnější se musíme zaměřit na původní 

data a podmínky, které jsou na ně kladeny. V praxi se totiž mohou vyskytovat situace, kdy lze 

využít pouze původní data a transformace je nepoužitelná. V tomto případě se nabízí řada 

možností od použití Clementsovi metody, Schneider-Pruettovi metody nebo použití 

speciálních indexů způsobilosti. Nejpoužívanější metodou v průmyslu je Clementsova 

metoda. Nevýhodou této metody je, že pro její výpočet je potřeba si zjistit příslušné kvantily 

z tabulek, ve kterých se tyto kvantily vyhledávají na základě šikmosti a špičatosti. Při špatném 

výpočtu nebo zaokrouhlení těchto hodnot, může dojít ke špatným hodnotám kvantilů a 

můžeme tak snadno dojít k špatnému vyhodnocení způsobilosti. Tento problém ale již řeší 

software (např. Capa 2.0), který ke svému výpočtu indexů způsobilosti potřebuje pouze 

sledovaná data a odstraňuje tak zjišťování kvantilů z tabulek a možnost špatného vyhodnocení 

způsobilosti. Clementsova metoda ale patří mezi ty jednodušší a přesnější a proto je také 

nejpoužívanější metodou. Další metoda, která patří mezi méně náročnější metody je 

Schneider-Pruettova metoda, která je oblíbená pro její nenáročnost a rychlost. Další možností 

při hodnocení způsobilosti při nesplnění normality je transformace dat. Při této metodě 

musíme najít vhodnou transformační funkci, což není vždy jednoduché. Složitost této metody, 

která je spojená s nalezením vhodné transformační funkce a opětovné testování normality dat, 

dělá tuto metodu velmi obtížnou a velmi náchylnou k chybám.  
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2.3 Statistická stabilita procesu 

 Aby se mohla posoudit způsobilost procesu, musí se zajistit, aby byl proces statisticky 

stabilní. K tomuto účelu slouží regulační diagramy. Je to analytický rozhodovací nástroj, který 

umožňuje vidět, zda proces pracuje správně nebo nikoliv. Klíčem ke zjištění, zda je proces 

statisticky stabilní či nikoliv, je sledování variability procesu. Variabilita se nachází 

v jakémkoliv procesu, ale je velmi důležité, zda je tato variabilita způsobena náhodnými nebo 

vymezitelnými příčinami variability. Náhodné příčiny variability nejsou pro proces 

nebezpečné a při jejich působení, můžeme konstatovat, že je proces statisticky stabilní. 

Náhodné příčiny variability jsou nedílnou součástí procesu a jejich odstranění by bylo velmi 

složité. Naše pozornost by se ale měla věnovat vymezitelným příčinám variability, neboť 

právě tyto příčiny stojí za nestabilitou procesu. Při působení těchto příčin není proces 

reprodukovatelný a jakost výstupů není předvídatelná. Abychom mohli analyzovat 

způsobilost, musíme působení těchto vymezitelných příčin odstranit. Pokud nemáme 

možnost, jak odstranit tyto příčiny a dostat tak proces do statisticky stabilního stavu, můžeme 

místo analyzování způsobilosti procesu, analyzovat výkonnost procesu, která ale pouze 

zobrazuje současné chování procesu a nezobrazuje, jak se bude proces chovat z dlouhodobého 

hlediska.[4] 

Posouzení statistické stability procesu 

  Základy pro SPC položil Dr. Walter Shewart, který pracoval v Bell Telephone jako 

vedoucí výzkumu. Ve svém výzkumu se zabýval otázkou jak zvýšit jakost a snížit náklady. 

Při svém výzkumu vyvinul koncept kontroly s ohledem na variabilitu a přišel se statistickou 

regulací procesu pomocí regulačních diagramů, které poskytují jednoduchý způsob, jak zjistit, 

zda je proces stabilní či nikoliv. [18] 

 

2.3.1 Shewhartovy regulační diagramy       

 Jak již bylo řečeno, tyto digramy vynalezl Shewhart a jsou to v podstatě jednoduché 

grafické nástroje, které umožňují monitorování procesu. Další z úkolů těchto diagramů je 

zjistit jaké příčiny variability na proces působí. Výhodou těchto diagramů je jejich 

jednoduchost, jak při konstrukci, tak při interpretaci výsledů. Pro konstrukci a vyhodnocení 

těchto diagramů není zapotřebí odborníků, protože tyto diagramy mají pouze několik 

základních pravidel a jsou snadno pochopitelné.  
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Konstrukce regulačních diagramů 

  Konstrukce regulačních diagramů podléhá základním pravidlům, která musí být 

dodržena, jinak může dojít ke zkreslení výsledků. Stejně jako u hodnocení způsobilosti musí 

být splněna normalita a nezávislost dat. Další podmínkou je zajistit dostatečné množství dat, 

doporučuje se provedení odběru alespoň 20 podskupin o velikosti 4 až 5 hodnot. [2]  

 

Obecný postup sestrojení RD (  ,R) [11]:     

1) Příprava 

V tomto kroku se zvolí typ regulačního diagramu, který se volí podle typu znaku 

jakosti a podle rozsahu podskupiny. Pokud máme měřitelný znak jakosti, používá se nejčastěji 

diagram pro průměry a rozpětí (  ,R).  

2) Výpočet výběrových charakteristik (  ,R) 

   ;           (2.16 ; 2.17)       

       aritmetický průměr v j-té podskupině 

xij           i-tá hodnota v j-té podskupině 

n         počet hodnot v podskupině 

Rj        rozpětí 

max xij maximální hodnota v j-té podskupině 

min xij  minimální hodnota v j-té podskupině 

3) Sestrojení regulačního diagramu pro rozpětí R 

Abychom mohli sestrojit regulační diagram pro rozpětí, musíme si vypočítat centrální 

přímku (CL), horní (UCL) a dolní regulační mez (LCL).  

   (2.18) 

UCL= D4 .  (2.19) 
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LCL= D3 .  (2.20) 

Po výpočtu a konstrukci diagramu zaneseme body Rj do diagramu.  

4) Sestrojení regulačního diagramu pro průměry  

Abychom mohli sestrojit regulační diagram pro průměry, musíme si vypočítat 

centrální přímku (CL), horní (UCL) a dolní regulační mez (LCL).  

   (2.21) 

UCL=  + A2 .  (2.22) 

LCL=  – A2 .  (2.23) 

Po výpočtu a konstrukci diagramu zaneseme body  do diagramu.  

5) Analýza regulačních diagramů 

 Na analyzovaném diagramu posuzujeme dvě základní situace a to zda jsou všechny 

body v regulačních mezích a zda body nevytvářejí nenáhodná seskupení nebo trendy. Pokud 

je jedna z podmínek porušena, považujeme proces za statisticky nestabilní. Abychom mohli 

hodnotit způsobilost procesu, musíme zajistit stabilitu procesu. 

 

6) Zajištění statistické stability procesu 

   Pokud při analýze zjistíme, že data jsou mimo regulační meze, musíme nalézt příčinu 

této situace a učinit takové opatření, aby tato příčina byla odstraněna. Po odstranění problému 

provedeme opětovné hodnocení procesu a na základě výsledků rozhodneme o statistické 

stabilitě procesu. 

 Vyskytnou-li se v diagramu body, jež tvoří nenáhodná seskupení, považujeme proces 

za statisticky nestabilní a musíme provést opatření k odstranění toho problému. Identifikace a 

řešení příčin, které vyvolávají nenáhodná seskupení bodů je obtížnější než předchozí situace. 

Po odstranění problému provedeme opětovné hodnocení procesu z hlediska statistické 

stability procesu. [11] 
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2.3.2 Hodnocení výkonnosti procesu 

 Pokud se nepodaří zajistit statistickou stabilitu procesu, můžeme pomocí hodnocení 

výkonnosti procesu, alespoň zjistit stávající chování procesu. Pokud se rozhodneme pro 

použití indexů výkonnosti, musí se zajistit, aby data splňovala normalitu a nezávislost.  

Pro hodnocení výkonnosti procesu se používají tyto vztahy: 

■ Index výkonnosti Pp 

Pp – jednoduchý ukazatel výkonnosti procesu. Popisuje pouze aktuální variabilitu procesu 

vůči předepsané variabilitě. [7] 

  (2.24) 

Pokud stejně jako u indexů způsobilosti není splněna normalita, můžeme použít speciální 

vzorec: [1] 

, ,
   (2.25) 

 

■ Index výkonnosti Ppk 

 

Ppk – Popisuje aktuální variabilitu procesu vůči předepsané variabilitě s ohledem na polohu 

procesu vůči tolerančním mezím. [3] 

 

Ppk=min{PpL,PpU}  (2.26) 

;   (2.27) 

Kde při výpočtu:  

σ=                                                   (2.28) 

μ=  
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■Index výkonnosti Ppm 

 Tento index výkonnosti hodnotí i vzájemnou polohu střední hodnoty procesu a zvolené 

cílové hodnoty.  

Zahraniční literatura tento index definuje vztahem[2]:  

        (2.31) 
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3. Analýza současných přístupů k hodnocení způsobilosti 

Index způsobilosti Cp vyjadřuje poměrem mezi tolerančními mezemi (USL-LSL) a 

intervalem 6σ. Tento interval zobrazuje přirozenou variabilitu sledovaného znaku a vychází 

z pravidla tří sigma, podle něhož se 99,73% hodnot nalézá v intervalu µ ± 3σ, toto ale platí 

pouze v případě normálního rozdělení N(µ,σ2). Ignorování této skutečnosti může vést 

k zásadním odchylkám od skutečnosti. Aby byl proces považován za potenciálně způsobilý 

z hlediska dodržování tolerančních mezí, musí toleranční interval (LSL,USL) odpovídat 

alespoň 8σ, což vyjadřuje hodnota Cp=1,33, která je dána vztahem (3.1). Hodnota 8σ 

vyjadřuje pouze potřebnou velikost tolerančního intervalu, aby byl proces považován za 

způsobilý, a nevyjadřuje skutečně nastavené toleranční meze. Jelikož index Cp nevyjadřuje 

skutečnou polohu procesu vůči tolerančním mezím, používá se pro hodnocení způsobilosti 

index Cpk, který tento nedostatek indexu Cp odstraňuje.  

 

6
   

     
     ;      ;

4
3

 

(3.1) 

 

 

  Směrodatná odchylka vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty. Směrodatná 

odchylka je použitelná pouze u procesu s normálním rozdělením. Mají-li data asymetrické 

rozdělení, je vypovídací hodnota směrodatné odchylky malá, neboť nedokáže tuto asymetrii 

popsat. Na následujícím obrázku je patrné asymetrické rozdělení se zešikmením vpravo. Toto 

zešikmení vyjadřuje větší rozptyl hodnot napravo od střední hodnoty. Klasické indexy pro 

hodnocení způsobilosti tento stav vyhodnotí jako nezpůsobilost procesu, protože interval 3σ 

8σ

6σ

Obr. 3.1 Vyjádření mezí pomocí σ 
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zasahuje mimo toleranční mez. Z obrázku je ale patrné, že může být toto rozhodnutí 

nesprávné, neboť se skutečný proces nachází zcela jinde, než je předpokládáno.  

  

  

3.1 Vliv asymetrie rozdělení na hodnocení způsobilosti  

 Z obrázku je také patrné, že se zvyšujícím se zešikmením rozdělení, může docházet 

k odchylování výsledků předpokládaného chování procesu vyjádřeného pomocí 6σ a 

skutečného chování procesu. Pro potvrzení toho tvrzení, bylo vygenerováno l0 souborů 

hodnot z log-normálního při n = 200, x = 4603,28 a s = 1628,03. Hodnoty se od sebe liší 

hodnotami šikmosti a špičatosti. Hodnoty špičatosti jsou voleny tak, že každá další hodnota je 

vyšší. Vzrůstající hodnota šikmosti je doprovázena i změnou špičatosti. Výpočet klasických 

indexů způsobilosti (Cp, Cpk) a indexů způsobilosti pro log-normální rozdělení (Cp*, Cpk*) 

jsem provedl v programu Statgraphics Plus 5.0. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: 

(příloha 1) 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Šikmost  3,77  4,19  5,32  5,77 6,57 7,59 8,75 9,1  9,26  10,49
Špičatost  0,11  0,9  2,59  4,13 6,7 8,68 10,57 13,91  9,62  18,04
cp  1,03  1,02  1,03  1,17 1,21 1,26 1,19 1,12  1,19  1,33
cpk  0,75  0,75  0,74  0,77 0,73 0,78 0,73 0,63  0,73  0,72
cp*  1,16  1,11  1,15  1,32 1,24 1,36 1,37 1,19  1,39  1,33
cpk*  0,87  0,89  0,91  1 1,04 1,1 1,06 1,01  1,1  1,19
cp‐cp*  0,13  0,09  0,12  0,15 0,03 0,1 0,18 0,07  0,2  0
cpk‐cpk*  0,12  0,14  0,17  0,23 0,31 0,32 0,33 0,38  0,37  0,47

  

Obr. 3.2 Asymetrické rozdělení 

Tab. 3.1 Vliv šikmosti a špičatosti na hodnotu Cp, Cpk 
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Z grafu je patrné, že čím vyšší je odchylka šikmosti od normálního rozdělení, tím se 

zvyšuje rozdíl mezi výsledky klasických indexů způsobilosti a indexů způsobilosti pro dané 

rozdělení. Jelikož byla zvyšující se odchylka šikmosti od normálního rozdělení doprovázena i 

zvyšující se odchylkou špičatosti, mohu konstatovat, že čím je vyšší odchylka šikmosti a 

špičatosti, tím větší je pravděpodobnost nesprávného rozhodnutí o způsobilosti procesu. Je 

tedy patrné, že při ignorování nenormálního rozdělení sledovaných dat, můžeme dojít ke zcela 

zavádějícím výsledkům, které mohou mít závažné důsledky na výrobní proces.  

Například (hodnota 9 z tabulky 3.1) při hodnotě šikmosti 9,26 a špičatosti 9,62 

vychází při využití klasických indexů způsobilosti Cp= 1,19 a Cpk= 0,73 a při využití indexů 

pro dané rozdělení vychází Cp=1,39 a Cpk=1,1. Z prvního výsledku lze usoudit, že je proces 

zcela nezpůsobilý, ale při vyhodnocení výsledků indexů vhodných pro dané rozdělení je 

patrné, že z hlediska potenciální schopnosti procesu dodržovat toleranční meze je proces 

potenciálně způsobilý a z hlediska skutečného dodržování tolerančních mezí můžeme proces 

považovat za blízký způsobilosti.  

Kromě špatného vyhodnocení způsobilosti procesu, tedy rozhodnutí o způsobilosti či 

nezpůsobilosti procesu, dochází také ke špatnému odhadu podílu neshodných jednotek. Při 

hodnocení způsobilosti procesu vycházejí hodnoty Cpk při použití klasických indexů 

způsobilosti Cpk=0,73 a při použití upravených indexů Cpk=1,1. V prvním případě vychází 

hodnota podílu neshodných výrobků ve výrobě 14 306 ppm a v druhém případě pouze 726,20 

ppm (Minitab 16). 
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Obr. 3.3 Vliv šikmosti a špičatosti na odchylku hodnoty Cpk od hodnoty Cpk*  

Šikmost 

Rozdíl  



42 
 

3.2 Hodnocení způsobilosti pro data pocházející z log-normálního rozdělení 

1. Vygenerování vhodných dat a jejich otestování 

Potřebná data byla vygenerována v programu Statgraphics Plus 5.0 při zadání 

potřebného log-normálního rozdělení a hodnot 386, 135. (příloha 2) 

Následně bylo u dat provedeno ověření jejich rozdělení za pomocí grafických metod a 

vhodných testů. Z Q-Q grafu (obr. 3.4) je patrné, že data pocházejí z log-normální rozdělení, 

neboť pouze u toho rozdělení byla největší shoda mezi teoretickým modelem rozdělení a 

ověřovanými daty. Tuto skutečnost také potvrdil následný chí-kvadrát test dobré shody, kde 

hodnota p-value byla u jediného rozdělení vyšší než zvolená hladina významnosti α = 0,05 

(tab. 3.2).   

 

 

 Log-normal Logistic Gama Studentovo Chí-kvadrát 
P-value 0,1851 1,385E-9 0,0295 0,00 0,00 
Vyhodnocení H0 H1 H1 H1 H1 
 

2. Ověření nezávislosti dat 

Abych zamezil ovlivnění výsledků této studie, ověřil jsem nezávislost dat pomocí 

grafických metod a testů náhodnosti.  Z grafu (obr 3.5) pro ověřování nezávislosti dat je 

patrné, že autokorelační koeficienty nepřekračují meze konfidenčního intervalu a lze tedy 

konstatovat, že data jsou nezávislá. Toto tvrzení jsem následně ověřil pomocí testů náhodnosti 

(tab. 3.3). 
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Obr. 3.4 Q‐Q graf pro log‐normální rozdělení 

Tab. 3.2 Vyhodnocení testů dobré shody – log‐normální rozdělení 
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Test P-value Vyhodnocení 

Test překročení 

mediánu 

0,5606 P-value > 0,05 => data jsou 

nezávislá 

Test zvratů 0,079 P-value > 0,05 => data jsou 

nezávislá 

Box-Pierce test 0,613 P-value > 0,05 => data jsou 

nezávislá 

 

3. Výpočet způsobilosti za použití různých metod 

Cílem této kapitoly bylo prokázat míru ovlivnění výsledků při ignorování normality. 

Pro tuto analýzu bylo potřeba nejdříve provést odhad způsobilosti pomocí klasických indexů 

způsobilosti, které jsou založeny na předpokladech o normálním rozdělení a jejich porovnání 

s metodami, které jsou vhodné pro log-normální rozdělení. Pro hodnocení způsobilosti dat 

pocházející z log-normálního rozdělení jsem použil Schneider-Pruettovu metodu a metodu 

transformace dat na normální rozdělení. 

a) Výpočet způsobilosti při nesprávném předpokladu o normalitě dat a použití 

klasických indexů způsobilosti 

Aby bylo možné potvrdit nevhodnost použití klasických indexů způsobilosti při log-

normálním rozdělení, bylo nutné provést hodnocení způsobilosti pomocí klasických indexů 

způsobilosti.  
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Tab. 3.3 Vyhodnocení tesů  náhodnosti (log‐normální roz.)  
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Pokud by se použily klasické indexy způsobilosti, bylo by možné konstatovat, že je 

proces nezpůsobilý, neboť je hodnota indexu způsobilosti Cpk < 1,33. Hodnota Cpl indikuje 

přiblížení střední hodnoty k dolní mezi LSL. Z hodnoty Cp je patrné, že proces můžeme 

považovat za přibližně způsobilý z hlediska potenciální schopnosti dodržovat toleranční meze. 

Při analýze histogramu (obr. 3.6), který zobrazuje skutečné rozdělení dat a Gausovy křikvy, 

která vyjadřuje normální rozdělení, je patrné nesouměrné rozdělení procesu. Zatímco pravidlo 

3σ předpokládá výskyt hodnot i za toleranční mezí LSL, ve skutečnosti data tuto mez 

nepřekračují a dochází tak k zásadnímu zkreslení výsledku. Toto tvrzení bylo následně 

ověřeno pomocí následujících metod vhodných pro data pocházející z log-normálního 

rozdělení. 

b)  Metody hodnocení způsobilosti pro log-normální rozdělení 

I. Schneider-Pruettova percentilová metoda 

Jako první metoda pro hodnocení způsobilosti procesu při log-normálním rozdělení 

dat, byla použita Schneider-Pruettova. Pro tuto metodu bylo nutné zjistit potřebné percentily 

x0,99865, x0,5, x0,00135. Pro výpočet těchto percentilů byl použit program Statgraphics Plus 5.0. 
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Obr. 3.6 Hodnocení způsobilosti pro log‐normální rozdělení 
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Cpk = 0,905 
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Z výsledků této metody je patrné, že je proces stejně jako v předchozím případě 

shledán za nezpůsobilý, neboť je hodnota C < 1,33. Tato metoda již ale reaguje na skutečnost, 

že data nepocházejí z normálního rozdělení, ale z log-normálního a skutečný rozptyl je 

vyjádřen pomocí kvantilů. Prvotní předpoklad klasických indexů způsobilosti, že u 

sledovaného procesu došlo k zásadnímu nedodržení dolní meze LSL, lze tedy vyvrátit, 

protože jak je z indexu Cpl patrné, proces dolní mez nepřekračuje, místo toho ale překračuje 

horní mez USL. Výpočty indexů způsobilosti pomocí Schneider-Pruettovy metody byly 

ověřeny v programu Minitab 16 (obr. 3.7). Výsledky jsou shodné a lze konstatovat, že 

výpočty jsou správné. 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Hodnocení způsobilosti – percentilová metoda (pro log‐normální rozdělení) 
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II. Mocninná transformace 

Další metodou jak hodnotit způsobilost v případě nesplnění normality je transformace 

dat na normální rozdělení. Pro tuto transformaci jsem použil program Statgraphics Plus 5.0, 

který tuto transformaci provedl podle následujícího vztahu: 

1
1

 

kde nejlepší shoda s normálním rozdělením byla dosažena při λ = 0,00407 a geometrický 

průměr je  = 364,838. 

 

Ověření normality 

Pro provedení transformace dat z log-normálního na data mající normální rozdělení. 

Bylo potřeba ověřit, že data opravdu mají normální rozdělení. Ověření normality bylo 

provedeno pomocí grafických metod a testu dobré shody. 

 

Z Q-Q grafu (obr. 3.8) a histogramu (obr. 3.9) je patrné, že data pravděpodobně 

pocházejí z normálního rozdělení. Z Q-Q grafu je patrná shoda mezi rozložením bodů a 

tvarem přímky, reprezentující teoretický model normálního rozdělení. Zvonovitý tvar 

histogramu naznačuje symetrické rozdělení dat. Výsledky grafických metod jsem porovnal 

s výsledkem testu dobré shody. Hodnota P-value = 0,285, což dokazuje, že data mají normální 

rozdělení a může být provedeno hodnocení způsobilosti klasickými indexy způsobilosti.  
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Obr. 3.8 Q‐Q graf pro Transformovaná data  Obr. 3.9 Histogram pro Transformovaná data 
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a) Transformace tolerančních mezí 

Aby bylo možné použít klasické indexy, bylo potřeba pomocí transformační funkce 

přepočítat hodnoty tolerančních mezí.  

1
88 , 1

0,00407 364,838 ,  1610,32 

1
954 , 1

0,00407 364,838 ,  2479,034 

 

b) Výpočet výběrových charakteristik  

 Protože pro hodnocení způsobilosti pomocí klasických indexů je nutné znát výběrové 

charakteristiky, bylo nutné vypočítat nové výběrové charakteristiky pro transformovaná data.   

124,522 

2127,75 

 

c) Výpočet indexů způsobilosti 

 Po provedení transformace dat na normální rozdělení, transformace tolerančních mezí 

a výpočtu výběrových charakteristik, bylo provedeno hodnocení způsobilosti za použití 

klasických indexů způsobilosti. 

2479,034 1610,32
6 124,522

   1,163 

 

, ,
,

1,385 , ,
,

 0,940 

 

Cpk = 0,940 

 

 



48 
 

Na základě výsledku indexu Cp lze konstatovat, že z hlediska potenciální schopnosti 

procesu dodržovat toleranční meze je proces blízký způsobilosti. Z hlediska skutečně 

dosahované způsobilosti je proces nezpůsobilý, protože index Cpk < 1,33. Při analýze indexů 

CpL a CpU  lze také usoudit, že proces je nezpůsobilý z důvodu překročení horní toleranční 

meze USL.  

 

4. Vyhodnocení jednotlivých metod 

Po provedení hodnocení způsobilosti pomocí jednotlivých metod, byly výsledky 

indexů způsobilosti Cp a Cpk zaznamenány do tabulky (tab. 2.4) a jednotlivé metody byly na 

základě těchto výsledků mezi sebou porovnány.  

 

Metoda Klasické indexy 
Schneider-

Pruettova metoda 
Mocninná 

transformace 
Cp 1,0775 0,979 1,163 
CpL 0,743 1,184 1,385 
CpU 1,412 0,905 0,940 
Cpk 0,743 0,905 0,940 

PPM 12918,284 3505,028 2417,514 
 

Jak ukazuje tabulka (tab. 3.4), je velmi důležité, aby byla u dat testována normalita a 

při jejím nesplnění se k hodnocení způsobilosti používaly metody vhodné pro dané rozdělení. 

Při porovnání hodnot Cpk , je totiž zcela zřejmé, že klasický index, který byl použit pro data 

pocházející z log-normálního rozdělení, zcela zkreslil skutečný stav procesu. Tuto skutečnost 

lze nejlépe vyjádřit pomocí odhadu podílu neshodných jednotek. U klasických indexů je 

odhad roven 12918 ppm a u speciálních metod nepřesahuje hodnotu 3505 ppm (Minitab 16). 

Rozdíl tedy činí skoro 10 tisíc neshodných jednotek na 1 milion vyrobených. Klasické indexy 

způsobilosti tedy přepokládají, že ve výrobě vznikne každých 76 kusů jeden neshodný kus, 

ale ve skutečnosti je to každý 285 kus, což při denní výrobě 10.000 kusů může znamenat, že 

vznikne skoro o 100 ks zmetků méně, než je předpoklad. 

  

Tab. 3.4 Vyhodnocení použitých metod – pro log‐normální rozdělení 
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3.3 Hodnocení způsobilosti pro data pocházející z gama rozdělení 

Jelikož Clementsova metoda je navržena pouze pro třídu tzv. Pearsonových rozdělení, 

což jsou beta, gama a Studentovo rozdělení, nebyla tato metoda použitelná v předchozím 

řešení. Aby bylo možné porovnat i tuto metodu, bylo potřeba vygenerovat další data tentokrát 

z gama rozdělení.   

1. Vygenerování vhodných dat a jejich otestování 

Data byla vygenerována v programu Statgraphics Plus 5.0 při zadání následujících hodnot: 

Fitted gamma distribution: 
shape = 1,18679 
 scale = 1,95434 
  

Ověření shody s gama rozdělením pomocí Q-Q grafu 

Po vygenerování dat bylo potřeba ověřit, že data opravdu mají gama rozdělení. 

Ověření toho rozdělení bylo provedeno pomocí Q-Q grafu.  

 

 
 

Z Q-Q grafu je patrné, že data pravděpodobně pocházejí z gama rozdělení, neboť při 

tomto rozdělení dochází k největší shodě mezi rozdělením empirických dat a teoretickým 

rozdělením daného rozdělení. 
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Obr. 3.11 Q‐Q graf pro data mající gama rozdělení 
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Chí kvadrát (test dobré shody) 

Ověření předpokladu, že data pocházejí z gama rozdělení, bylo provedeno pomocí  

Chí-kvadrát testu (testu dobré shody). Provedlo se testování pro možná vhodná rozdělení a na 

základě výsledků těchto testů (tab. 3.5) se provedlo rozhodnutí o rozdělení analyzovaných dat. 

 

Rozdělení Log-normal Logistic Normální Studnetovo Gama 
P-value 0,00005 1,264E-11 3,519E-14 0,0 0,142 
Vyhodnocení H1 H1 H1 H1 H0 
H0 : data pocházejí z daného rozdělení H1 : data nepocházejí z daného rozdělení 

 

Z Q-Q grafu (obr. 3.11) je patrná velká shoda mezi teoretickým modelem gama 

rozdělení a ověřovanými daty. Potvrzením této skutečnost je výsledek testu dobré shody, ze 

kterého je patrné, že pouze hodnota P-value pro gama rozdělení je vyšší než zvolená hladina 

významnosti a lze tedy konstatovat, že data pocházejí z gama rozdělení. Pro ostatní rozdělení 

je hodnota P-value nižší než zvolená hladina významnosti 0,05 a lze tedy konstatovat, že data 

z těchto rozdělení nepocházejí.   

 

2. Výpočet způsobilosti za použití různých metod 

 Jak již bylo dokázáno u Log-normálního rozdělení, liší se výsledky klasických indexů 

způsobilosti od výsledků metod vhodných pro dané rozdělení. Aby byla tato skutečnost 

dokázána i na tomto případě, bylo provedeno hodnocení způsobilosti pomocí klasických 

indexů, pomocí Schneider-Pruetovy metody, Clementsovy metody a pomocí Box-Coxovy 

transformace. 

I. Výpočet způsobilosti při nesprávném předpokladu o normalitě dat a použití 

klasických indexů způsobilosti 

Aby bylo možné potvrdit nevhodnost použití klasických indexů způsobilosti při gama 

rozdělení, bylo nutné nejdříve provést hodnocení způsobilosti pomocí klasických indexů 

způsobilosti.  

 

Tab. 3.5 Vyhodnocení testů dobré shody (gama roz.) 
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3,5 0,1
6 0,553

   1,024 

0,607 0,1
3 0,553

 

 
0,306 

 
Cpk = 0,306 
 

3,5 0,607
3 0,553

 

 
 1,743 

 

  

Z hodnot CpU,  CpL a z grafu (obr. 3.12) je patrné, že rozdělení sledovaného znaku je 

zešikmeno vpravo a střední hodnota se nachází velmi blízko toleranční mezi LSL a proces je 

lze považovat za nezpůsobilý.  

II. Metody hodnocení způsobilosti pro nenormální rozdělení 

a) Schneider-Pruettova percentilová metoda 

Pro hodnocení způsobilosti pro data pocházející z gama rozdělení, byla jako první 

použita Schneider-Pruettova metoda. Nejdříve bylo nutné zjistit potřebné percentily x0,99865, 

x0,5, x0,00135. Pro výpočet těchto percentilů byl použit program Statgraphics Plus 5.0. 
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Obr. 3.12 Hodnocení způsobilosti pro gama rozdělení 
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0,458 0,1
0,458 0,00296 

 

0,786 

 

Cpk = 0,786 

 

3,5 0,458
3,4805 0,458 

 

 1,001 

 

Z výsledků této metody je patrné, že z hlediska variability procesu a jeho polohy vůči 

tolerančním mezím, lze proces považovat za blízký způsobilosti, neboť hodnota Cpk se 

nachází v intervalu <1;1,33> Je tedy patrný rozdíl je mezi výsledky této metody a výsledky 

klasických indexů způsobilosti, neboť při použití klasických indexů způsobilosti byl proces 

hodnocen jako zcela nezpůsobilý, při použití této metody, je patrné, že je proces blízký 

způsobilosti. 

b) Clementsova metoda 

Toto je další metoda, kterou lze hodnotit způsobilost při gama rozdělení. Nevýhodou 

této metody je poměrně složitý výpočet a zjišťování hodnot percentilů ve speciálních 

tabulkách a možnost použití pouze pro určitá rozdělení. Tato metoda je tedy při nedostupnosti 

tabulek nebo vhodného programu nepoužitelná. 

Výpočet této metody byl proveden pomocí programu Capa 2.0 a došlo se k následujícím 

výsledkům: 

Cp = 0,953        Cpk =0,879 

Z výsledků této metody je patrné, že stejně jako u percentilové metody je možné 

konstatovat, že je proces nezpůsobilý. 

 

c) Box-Coxova transformace  

V 1. případě (kap. 2.2) jsem provedl mocninou transformaci pomocí programu 

Statgraphics plus 5.0 a abych prověřil co nejvíce metod, použil jsem na toto rozdělení Box-

Coxovu transformaci, kterou jsem provedl v programu STATISTICA. 

Transformace byla provedena za použití následujícího vzorce: 
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kde nejlepší shoda s normálním rozdělením byla dosažena při λ = 0,235685. 

Ověření normality 

Ověření normality pomocí grafických metod 

 

Z Q-Q grafu je patrné, že transformovaná data zřejmě pocházejí z normálního 

rozdělení, neboť se shoduje teoretický model s empirickými hodnotami.  

 

 

Při pohledu na histogram s Gausovou křivkou, které reprezentuje normální rozdělení, 

lze usoudit, že data mají symetrické rozdělení a pravděpodobně pocházejí z normálního 

rozdělení. Tyto předběžné závěry jsem ověřil pomocí Chí-kvadrát testu (testu dobré shody) a 

Obr. 3.13 Q‐Q graf pro transformovaná data (Box‐Coxova transformace) 

Obr. 3.14 Histogram pro transformovaná data (Box‐Coxova transformace) 



55 
 

na základě výsledku hodnoty P-value = 0,21 jsem usoudil, že data pocházejí z normálního 

rozdělení. 

a) Transformace tolerančních mezí 

0,1 , 1
0,235685

 1,77701 

3,5 , 1
0,235685

 1,457336 

b) Výpočet výběrových charakteristik  

0,5796 

0,4697 

 

c) Výpočet indexů způsobilosti 

, ,
,

0,9301 

  , ,
,

0,7518 

 

Cpk= 0,7518 

, ,
,

 1,108 

 

Proces vyhodnocený touto metodou můžeme považovat za přibližně způsobilý. Stejně 

jako u ostatních speciálních metod je hodnota Cpk v intervalu <1;1,33>.   

 

4. Vyhodnocení 

 

Metoda 
Klasické 
indexy 

Schneider-
Pruettova 

metoda 

Clementsova 
metoda 

Box-Coxova 
tranformace 

Cp 1,024 0,997 0,953 0,9301 
CpL 0,306 0,786 -- 0,7518 
CpU 1,743 1,001 -- 1,108 
Cpk 0,306 0,786 0,879 0,7518 

PPM 180083,69 107442,08 --- 12497,7 

Tab. 3.6 Vyhodnocení použitých metod pro gama rozdělení 
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Při porovnání výsledků při neoprávněném použití klasických indexů způsobilosti a 

speciálních metod je patrné významné ovlivnění výsledků. Je to patrné i na grafu, který 

vyjadřuje odhad výskytu neshodných jednotek (obr 3.15). 

 

 

Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, že výsledky jednotlivých metod, pro 

hodnocení způsobilosti při nenormálním rozdělení, se sice liší, ale jen nepatrně. Lze tedy 

konstatovat, že při gama rozdělení mají jednotlivé speciální metody podobnou vypovídací 

schopnost a jsou tedy použitelné pro toto rozdělení. Při volbě vhodné metody se ale musíme 

řídit omezujícími faktory. Při použití Clementsovy metody je potřeba znát hodnoty ze 

speciálních tabulek, při použití Box-Coxovi transformace je potřeba najít vhodnou 

transformační funkci. Za nejjednodušší metodu lze považovat Schneider-Pruettovu metodu, 

která není pracná a není třeba speciálních tabulek. 

Z výsledků této kapitoly je zřejmé, že je velmi důležité provádět u sledovaných dat, 

testování normality pomocí vhodných metod, jako je například chí-kvadrát test (test dobré 

shody) nebo ověřování pomocí Q-Q grafu a histogramu. Při ignorování normality může při 

hodnocení způsobilosti docházet jak k minimálním odchylkám výsledků způsobilosti od 

skutečného stavu procesu, tak může docházet k zásadnímu ovlivňování těchto výsledků. 

Ověřování základních předpokladů pro klasické indexy způsobilosti by se tedy měla věnovat 

stejná pozornost jako samotnému hodnocení způsobilosti. 

 

Obr. 3.15 Podíl neshodných jednotek pro gama rozdělení 

ppm 
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3.4 Dotazníkový průzkum současného přístupu k problematice  

      hodnocení způsobilosti při nestandardních situacích 
 

 

Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo analyzovat současný přístup tuzemských 

společností k problematice hodnocení způsobilosti při nestandardních situacích. Aby se 

zajistila co největší návratnost dotazníků, byl pro toto dotazníkové šetření použit webový 

dotazník. Dotazník (příloha 8) se skládal ze 3. částí. Úkolem I. části dotazníku bylo zjistit 

základní informace o dotazovaných společnostech, jako například jejich velikost, odvětví, 

regionální působnost firmy a vlastnictví certifikátů. II. část dotazníku měla za úkol provést 

analýzu jednotlivých přístupů firem ke klasickému hodnocení způsobilosti a dodržování 

základních předpokladů pro jejich použití. Stěžejní částí dotazníku byla poslední (III.) část, 

která byla zaměřena na hodnocení způsobilosti v nestandardních situacích. 

 Úvodním krokem této analýzy bylo vytvoření dotazníku. Jednotlivé otázky byly 

zvoleny tak, aby co nejlépe vystihly danou problematiku a zároveň byly snadno pochopitelné, 

neboť u webového dotazníku nelze nad otázkami diskutovat a blíže objasnit případné 

nejasnosti. Dalším krokem byl výběr společností pro dotazníkové šetření. Společnosti byly 

vybrány pomocí databáze společností, kdy rozhodujícím faktorem pro vybrání společnosti 

bylo zavedení managementu jakosti (vlastnictví certifikátů ISO), vhodné odvětví 

(automobilový průmysl, strojírenský, elektrotechnický průmysl, apod.). Pomocí této metody 

bylo vybráno a osloveno celkem 245 společností.   

Vyhodnocení I. části  

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 42 společností, což je 17 % z celkového počtu 

oslovených společností. Analýza ale byla provedena pouze na základě odpovědí 26 

společností, protože do této analýzy mohly být zahrnuty pouze společnosti, které provádí 

hodnocení způsobilosti. Všechny dotazované společnosti působí na tuzemském i zahraničním 

trhu. Z hlediska vlastnictví společností odpovídalo 24% společností se zahraniční účastí a 76 

% společností v tuzemském vlastnictví. Jednalo se především o společnosti ze strojírenského 

(77%), elektrotechnického (16%) a chemického průmyslu (7%). 

Na otázku jaké certifikáty jednotlivé organizace vlastní, odpověděly všechny 

společnosti, že vlastní certifikát systému managementu jakosti ISO 9001. Nejčastěji se 

objevovala kombinace certifikátů ISO 9001 a ISO 14001. Tento certifikát pro systém 

environmentálního managementu zvolilo 70% společností. Z výsledků je také patrné, že 30% 
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společností má zaveden integrovaný systém managementu, protože pouze 30% vlastní 

současně certifikát ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Certifikaci systémů podle ISO/TS 

16949 zvolilo 23 % a certifikaci systémů podle ISO/IEC 27 001 uvedly pouze 2 společnosti.         

 

Vyhodnocení II. části 

 Z analýzy odpovědí bylo patrné, že 58 % společností provádí hodnocení způsobilosti 

podle vlastní metodiky. Metodiku VDA 4 uvedlo 35% společností a metodiku QS-9000 

uvedlo pouze 27% společností. Řada společností také uváděla kombinaci jednotlivých 

směrnic.  

Na otázku které indexy způsobilosti při hodnocení způsobilosti společnosti používají, 

byla nejčastější odpověď index Cpk. Tento index používají všechny dotazované společnosti. 

Dalším nejpoužívanějším index byl index Cp, jež zvolilo 54 % společností. Ostatní indexy 

způsobilosti jsou používány pouze minimálně. Největší četnost odpovědí z těchto méně 

používaných indexů, zaznamenal index Cpmk, který zvolily 4 společnosti. 

Firmy většinou provádějí hodnocení způsobilosti z důvodu procesu zlepšování, 

podkladů pro odběratele a pro schvalování nových procesů. Z odpovědí bylo ale také patrné, 

že menší společnosti častěji provádějí hodnocení způsobilosti pouze jako reakci na požadavek 

zákazníka. Většinou tyto společnosti ani neprovádějí analýzu systému měření MSA. Jinak lze 

konstatovat, že většina firem (65%) před hodnocením způsobilosti provádí tuto analýzu. 

Nejpoužívanější metodou co do četnosti byla metoda  GRR metoda průměru a rozpětí (41%), 

metoda hodnocení způsobilosti měřících zařízení (29%) a analýza stability systému měření 

(24%).  

  Z analýzy odpovědí o testování základních předpokladů bylo patrné, že hodnocení 

statistické stability před hodnocením způsobilosti provádí 70% společnosti a používají k tomu 

klasické Shewhartovy diagramy. Celkem respondenti uvedli, že používají kromě klasických 

diagramů, také regulační diagram CUSUM, jeden uvedl, že používá Hotellingův regulační 

diagram a 2 respondenti uvedli jiný způsob hodnocení statistické stability procesu. 

Společností, ve kterých se provádí hodnocení normality, už bylo poněkud méně.  

Celých 30% společností normalitu netestuje a ohrožuje, tak správnost výsledků 

hodnocení způsobilosti daného procesu. Z testů byl nejčastěji používán Chí-kvadrát test 
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(33%), Kolmogorovův test (23%) a Shapiro-Wilkův test (23%). Docela často se také 

objevoval vlastní postup (35%), což ukazovalo na možnou neznalost problematiky.  Mezi 

nejpoužívanější grafické metody patří histogram, který zvolilo 58 % respondentů. Krabicový 

graf používají pouze 4 respondenti (23%) a Q-Q graf 5 respondentů (29%). Například u 

jednoho z respondentů se normalita hodnotí pouze na základě histogramu, který se ale 

považuje za nedostatečnou metodu pro ověření normality dat. Na otázku jestli společnosti 

provádí hodnocení nezávislosti dat, odpověděla pouze jedna společnost, že ano. Tato 

skutečnost asi vychází z důvodu nedostatku literatury věnující se této problematice.     

 

Vyhodnocení III. části 

 Nejpoužívanější metodou při hodnocení způsobilosti při nesplnění normality byla 

zvolena percentilová metoda, kterou zvolili 4 respondenti. Druhou nejčastěji používanou 

metodou byla metoda transformace dat na normální rozdělení (3 respondenti). Možnost jiné 

řešení zaškrtli 3 respondenti. Jeden respondent uvedl, že jeho společnost používá jak 

percentilovou metodu, tak Clementsovu metodu. Na tuto otázku odpovědělo pouze 10 

respondentů a nemá tudíž velkou vypovídací schopnost o skutečně používaných metodách. 

Na otázku jak společnosti postupují při závislosti dat, odpověděl pouze respondent, jež 

hodnocení nezávislosti dat provádí a odpověděl, že závislost ignorují.  

 Poslední otázkou dotazníku bylo zjištění, zda si respondenti myslí, že v České 

republice existuje dostatečná informovanost o této problematice. 30 % respondentů si myslí, 

že ano a zbytek se přiklání k názoru, že v ČR je velmi malá informovanost o této 

problematice. Z toho asi také pramení jednotlivé odpovědi na testování předpokladů o datech. 

Zatímco nenormálnímu rozdělení při hodnocení způsobilosti se již literatura věnuje a pro 

jednotlivé metody jsou již vytvořeny programy, pro závislost takové rozsáhlé studie ani 

programy nejsou. 
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4. Analýza způsobilosti procesu stříhání 

4.1 Charakteristika společnosti 
BENEKOVterm, s. r. o. patří mezi nejvýznamnější evropské firmy, vyrábějící 

automatické kotle na spalování biomasy. V roce 2009 dosáhla tržeb přes 6,4 mil. EUR. Ve 

firmě BENEKOVterm, s. r. o. je kladen největší důraz na flexibilitu a přizpůsobování 

produktů zákazníkům, vývoj nových technologií a špičkový servis jak pro distributory, tak 

pro konečné zákazníky. 

 

4.1.1 Historie společnosti 

Tato společnost byla založena roku 1949 jako Strojní výrobní kombinát, od roku 1951 

se stala součástí společnosti DAKON a začala vyrábět komponenty pro topenářskou techniku. 

V roce 1991 byla společnost zprivatizována, přejmenována na společnost BENEKOV a stala 

se ryze rodinnou firmou pod vedením majitele Leopolda Bendy. Od roku 2003 se firma 

zabývá pouze výrobou vlastních finálních výrobků. 

 

4.1.2 Informace o podniku 

 
Obchodní jméno:  BENEKOVterm, s. r. o. 

Sídlo:  Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov 

 

Logo společnosti:  

 
 

4.1.3 Předmět podnikání 

 

V současnosti společnost BENEKOVterm vyrábí několik druhů velmi ekologických 

kotlů na biomasu. Díky kvalitě svých výrobků se daří společnosti postupně pronikat na 

světové trhy a v současnosti exportuje do více než 25 evropských zemí. Její vývozní teritoria 

sahají od Velké Británie až do Ruska. 
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4.2 Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření 

V praxi se odborníci často zabývají tím, zda mohou naměřeným hodnotám plně 

důvěřovat a zda tyto hodnoty popisují skutečné chování procesu. V praxi totiž může docházet 

ke zkreslování hodnot systémem měření, a tedy může docházet k nepřesnému výkladu 

chování procesu.  Jedním z nástrojů, který pomáhá k odhalení způsobilosti daného systému 

měření, je analýza systému měření (MSA).  

 

1. Přípravná fáze 

 

 Sledovaným znakem jakosti při procesu stříhání byla šířka vymezovací podložky, 

která má rozměr 30 mm. Tento znak jakosti byl také zvolen jako měřená veličina. Podle 

kontrolních postupů se měření provádí v přibližném středu vymezovací podložky. K měření 

bylo použito digitální posuvné měřidlo Stainless Hardened s rozsahem 0-200 mm a přesností 

0,01 mm. Toto měřidlo se běžně u toho procesu používá. 

 Při stanovování základních parametrů bylo vycházeno z doporučení pro MSA a při 

volbě počtu operátorů bylo vycházeno ze skutečného používání měřidla a lze tedy 

konstatovat, že nejvhodnější pro tuto analýzu budou tři operátoři. Počet kusů, které budou 

měřeny, jsem zvolil 10. Měřené kusy, na kterých byla analýza provedena, byly vybrány 

z dávky připravené pro další proces a následně byly očíslovány. Výběr jednotlivých kusů byl 

proveden ta, aby měřené kusy reprezentovaly výrobní rozpětí. Očíslování kusů bylo 

provedeno tak, aby operátoři při samotném měření nevěděli, který kus měří.  

 

Obr. 4.1 Vymezovací podložka 
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2. Vlastní měření 

 Při samotném měření kusů, které bylo prováděno přímo v místě samotného používání 

měřidla a při kterém operátoři používali předepsaný způsob měření, byl přítomen kontrolní 

pracovník, který dohlížel na dodržování těchto postupů a prováděl zaznamenávání hodnot do 

tabulek. (Příloha 6) 

3. Analýza systému měření 

a) Posouzení statistické stability procesu z hlediska variability opakovaných měření 

Aby bylo možné posoudit statistickou stabilitu, bylo nutné vypočítat variační rozpětí 

jednotlivých opakovaných měření a stanovit průměr tohoto variačního rozpětí. Z těchto 

hodnot pak bylo pro sestavení regulačního diagramu nutné vypočítat centrální přímku, horní 

regulační mez a dolní regulační mez. 

Centrální přímka 

CL = 
∑ ..  

CL = , , ,  

CL = 0,025 

 

Horní regulační mez 

UCL = ·  

UCL = 3,267 . 0,025  

UCL= 0,0827 

 

Dolní regulační mez 

LCL = ·  

LCL = 0 . 0,025  

LCL= 0 
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Obr. 4.2 Regulační diagram pro variační rozpětí opakovaných měření 
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Jak je z diagramu patrné, proces lze z hlediska variability opakovaných měření 

považovat za statisticky stabilní, protože všechny body v regulačním diagramu pro rozpětí 

leží uvnitř regulačních mezí. Na základě další analýzy je patrné, že operátor 1 dosahoval 

nižších rozdílů a naopak operátor 2 dosahoval vyšších rozdílů měření než ostatní operátoři. 

Rozdíly měření nad 0,03 mm vzhledem k přesnosti a povaze měření považuji za velmi 

vysoké, neboť při takovém měření, dochází již k podstatnému zkreslení hodnot. Proto bych 

doporučil proškolení operátorů a také přesné vymezení místa měření na kontrolované 

vymezovací podložce. Na základě tvrzení, že proces měření je z hlediska variability 

opakovaných měření statisticky stabilní a můžu přikročit k dalším krokům analýzy systému 

měření. 

 

Stanovení opakovatelnosti měření „EV“ 

 Je-li dosažena statistická stabilita procesu opakovaných měření, je dalším krokem 

provést stanovení hodnoty opakovatelnosti. Pro výpočet hodnoty EV bylo nutné zjistit si 

z tabulek potřebný koeficient , který je závislý na počtu opakování a součinu počtu 

měřených součástí a počtu operátorů. Bylo nutné tedy zvolit m – počet opakování: 2 a g – 

počet součástí násobený počtem operátorů: 30.   

EV =    ;   EV = 
,

,
 = 0,022 

 

Stanovení opakovatelnosti měření „AV“ 

Abych mohl stanovit AV, musí se stanovit hodnoty aritmetických průměrů 

opakovaných měření jednotlivých kusů provedené jednotlivými operátory ( .) a také 

aritmetické průměry měření všech kusů jednotlivými operátory ( ..). 

·  

,
,

,
·

 = 0,0427 
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Pro výpočet opakovatelnosti měření AV bylo nutné zjistit koeficient  - (m –počet 

operátorů: 3; g =1). Dále bylo zvolen počet opakování n = 2 a počet kusů  r = 10. 

 

Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření „GRR“ 

Na základě vypočítaných hodnot EV a AV byla vyhodnocena opakovatelnost a 

reprodukovatelnost měření. 

GRR =  

GRR = 0,0481 

Tyto hodnoty stále ještě nevypovídají nic o analyzovaném systému měření, protože 

nejsou vztažené k celkové variabilitě. Z jaké části se na celkové variabilitě podílí 

opakovatelnost a z jaké reprodukovatelnost nám vyjádří následující vztahy.    

· 100 

,
,

· 100 = 20,92 % 

· 100 

,
,

· 100 = 79,08 % 

 Z výsledků je patrné, že podíl reprodukovatelnosti nabývá vysokých hodnot. Příčinou 

takto vysoké hodnoty může být různý přístup operátorů k měření. V tomto případě se může 

především jednat o různou manipulaci s produktem a měřidlem a také o různá vymezení místa 

měření. 
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Stanovení variability mezi kusy „PV“ 

 Aby bylo možné stanovit variabilitu mezi kusy, bylo nutné stanovit si variační rozpětí 

aritmetických průměrů všech měření jednotlivých kusů Rp a to dle následujícího vztahu: 

. . . .    j є <1;r> 

30,25 29,75667  

0,493     

 

    

PV = ,
,

 

PV = 0,1551 

 

b) Posouzení vhodnosti systému měření pro posouzení variability mezi měřenými  

   kusy 
 

 Posouzení se provádí pomocí regulačního diagramu průměrů hodnot opakovaných 

měření jednotlivých kusů prováděné jednotlivými operátory.   

Centrální přímka 

CL = 
∑ ..  

CL = , , ,  

CL = 30,008 

Horní regulační mez 

UCL = ·  

UCL = 30,008+1,88.0,025  

UCL= 30,055 

 

Dolní regulační mez 

LCL = ·   

LCL = 30,008-1,88.0,025 

LCL= 29,961 
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Vyjádření opakovatelnosti 

%EV = ·  

%EV = 
,

,
· = 13,55 

 

Vyjádření reprodukovatelnosti 

%AV = ·  

%AV = ,
,

·  = 26,303 

Vysoké hodnoty u reprodukovatelnosti nás mohou informovat o tom, že operátoři 

používají velmi rozdílné přístupy k měření. V tomto případě je hodnota %AV poněkud větší a 

lze tedy konstatovat, že operátoři pravděpodobně nesprávně vyhodnocují naměřené veličiny. 

 

Vyjádření opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

%GRR = ·  

%GRR = ,
,

·  = 29,629 

 Hodnota výsledku nepřesahuje 30%, můžeme tedy říct, že systém měření může být 

přijatelný. Jelikož se ale hodnota maximálně přiblížila hranici 30%, konstatuji, že současný 

systém měření vyžaduje zlepšení. 

Vyjádření variability mezi kusy 

%PV = ·  

%PV = ,
,

·  

%PV = 95,54 
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d) Stanovení počtu různých kategorií, které lze systémem měření rozlišit „ndc“  

1,41  

1,41
0,1551
0,0481 

ndc =4 

 Z výsledků je patrné, že systém měření je nepřijatelný, neboť počet systémem 

rozlišitelných kategorií je menší než 5.  

4. Navržená zlepšení 

Pro nalezení příčin nepřijatelnosti systému měření byla provedena analýza zdroje chyb 

při měření pomocí diagramu příčin a následků. Z jejich výsledků bylo patrné, že výsledky 

měření může ovlivňovat: 

- nezkušenost operátora 

- nepochopení metody měření 

- špatný postup operátora 

- špatné osvětlení místa 

- vibrace 

- nedostatečná citlivost měřidla 

- nepřesnost měřidla. 

Na základě těchto výsledků jsem navrhl dlouhodobé proškolování operátorů, 

spočívajícím v teoretickém osvětlení měření a důsledků chybného měření na vyhodnocení 

procesu a podrobné vysvětlení postupů měření. Další částí proškolování by byl výcvik 

operátorů v praktickém používání měřidla provedený prostřednictvím několikadenní praxe 

na úseku TK. Jako další navržené opatření jsem navrhl: 

- zajištění dostatečného osvětlení 

- šetrné zacházení s měřidlem a jeho správné uložení 

- přesné vymezení bodu měření a jeho přesné dodržování 

- pravidelná kalibrace měřidla. 
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5. Realizovaná zlepšení 

Na základě mých doporučení bylo provedeno školení a výcvik operátorů. Toto školení 

bylo prováděno v dlouhodobém horizontu a byly průběžně vyhodnocovány efekty tohoto 

školení. Dalším realizovaným opatřením bylo vytvoření nového postupu pro měření, ve 

kterém bylo jasně specifikováno místo na vymezovací podložce, kde se musí provádět 

měření, zacházení s měřidlem a jeho uložení. Po dokončení všech zlepšení byla provedena 

opětovná analýza systému měření. Došel jsem k výsledku, že realizovaná zlepšení byla 

úspěšná, protože jsem dle výsledků uvedených v tabulce shledal proces měření za přijatelný. 

 

Ukazatel Parametr 

%EV 22,48 % 

%AV 3,70 % 

%GRR 22,79 % 

%PV 97,36 % 

Ndc 6  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.1 MSA po realizaci zlepšení 
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4.3 Hodnocení způsobilosti procesu stříhání 

 Hodnocení způsobilosti bylo prováděno na pracovišti, na kterém hodnocení 

způsobilosti je běžně prováděno.  

 

4.3.1 Volba znaku jakosti 

Pro hodnocení způsobilosti procesu je důležité, aby zvolený znak jakosti co nejlépe 

charakterizoval sledovaný proces a zároveň byl pro daný produkt rozhodující. Sledovaným 

procesem byl proces stříhání vymezovací podložky. Tato vymezovací podložka se vyrábí 

nejen pro interního zákazníka, ale je také v rámci využívání kapacit dodávána externím 

zákazníkům. Při tomto procesu dochází ke střihu pásu plechu o tloušťce 3mm na rozměry 150 

x 30 mm, kde stříhaným rozměrem je šířka vymezovací podložky 30mm. Toleranční meze 

jsou stanoveny zákazníkem a jsou stanoveny: dolní toleranční mez LSL = 29,5 a horní 

toleranční mez USL = 30,5. Střih plechu se provádí na hydraulických nůžkách SAFAN typ B-

Shear. Parametry stroje a výkresová dokumentace jsou uvedeny v příloze (Příloha 4,5) 

 

4.3.2 Shromáždění údajů 

Shromažďování dat proběhlo v období 2.2.-15.2. 2010 při jednosměnném provozu. 

Data byla shromažďována po realizaci zlepšení systému měření, aby se tak zabránilo 

ovlivnění výsledků. Měření probíhalo za běžných podmínek provozu tohoto procesu. 

Docházelo tedy k běžné údržbě, seřizování stroje a změnám obsluhy. V pravidelných 

intervalech co 400 kusů se z procesu odebraly vyrobené 4 kusy za sebou a provedlo se 

zjišťování sledovaného znaku jakosti. Takto bylo provedeno 30 zjištění a bylo získáno 120 

hodnot charakterizující chod procesu (příloha 7). Měření sledovaného znaku jakosti bylo 

prováděno podle předepsaných postupů pro měření. Měření bylo provedeno digitálním 

posuvným měřidlem Stainless Hardened s rozsahem 0-200 mm a bylo provedeno ve 

stanoveném místě.    
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4.3.3 Ověření základních předpokladů o datech 

I. Ověření statistické stability procesu 

 Aby bylo možné hodnotit způsobilost procesu, musí být proces statisticky stabilní. 

K ověření statistické stability procesu se používají regulační diagramy. Před ověřením 

normality je nutné ověřit nejdříve statickou stabilitu procesu, neboť příčinou nenormality 

může být působení vymezitelných příčin na proces. Právě regulační diagram umožňuje 

působení těchto vymezitelných příčin odhalit.  

 Pro ověření statistické stability procesu byly použity klasické Shewhartovy regulační 

diagramy pro x a R pro rozsah výběru n = 4. (Příloha 7) 

1. Sestrojení regulačního diagramu pro výběrová rozpětí (R) 

Pro sestrojení regulačního diagramu bylo nutné vypočítat hodnoty centrální přímky CL a 

regulačních mezí UCL a LCL . 

Výpočet centrální přímky 

CL =   = 
,  0,23 

 

Výpočet dolní regulační meze 
 
LCL =  ·  
LCL = 0 · 0,227 
LCL = 0 

Výpočet horní regulační meze 
 
UCL =  ·  
UCL = 2,282 · 0,227 
UCL = 0,52 
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Obr. 4.4 Regulační digram pro rozpětí (Vymezovací podložka) 
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Vyhodnocení grafu 

Z hlediska posouzení polohy vůči CL, LCL a UCL, lze proces z hlediska variability 

považovat za statisticky stabilní. Žádné z bodů nevytvářejí nenáhodná seskupení nebo nejsou 

mimo regulační meze. 

 

2. Sestrojení regulačního diagramu pro výběrové průměry ( ) 

Stejně jako u diagramu pro rozpětí bylo pro sestrojení regulačního diagramu nutné 

vypočítat hodnoty centrální přímky CL a regulačních mezí UCL a LCL . 

Výpočet centrální přímky 

CL =   = 
,  30,02 

Výpočet dolní regulační meze 
 
LCL =  ·  
LCL = 30,0248 – 0,729 · 0,227 
LCL = 29,86 

Výpočet horní regulační meze 
 
UCL =  ·  
UCL = 30,0248 + 0,729 · 0,227 
UCL = 30,19 

 

 

Vyhodnocení grafu 

Proces je z hlediska polohy statisticky stabilní. Žádné z bodů nevytvářejí nenáhodná 
seskupení nebo nejsou mimo regulační meze.  
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Obr. 4.5 Regulační digram pro průměry (vymezovací podložka) 
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 Lze tedy konstatovat, že proces stříhání vymezovací podložky je statisticky stabilní. 

Hodnoty výběrových rozpětí a výběrových průměrů leží uvnitř regulačních mezí a body 

nevytvářejí nenáhodná seskupení.  

 

I. Ověření normality sledovaného znaku 

Jelikož klasické indexy způsobilosti jsou založeny na normálním rozdělení, je potřeba 

tento předpoklad ověřit pomocí vhodných testů. Pro ověření normality jsem použil jak 

grafické metody, tak testy normality. (Příloha 7) 

a) Posouzení normality pomocí grafických metod 

 

 

Z histogramu (obr. 4.1) lze usuzovat, že data pravděpodobně nemají normální 

rozdělení, neboť histogram vykazuje nesymetrické rozdělení a je zešikmen vpravo. Analýzou 

Q-Q grafu (obr. 4.1)jsem tuto skutečnost potvrdil, neboť je z grafu patrné, že mezi 

teoretickým modelem rozdělení a empirickými daty je velmi malá shoda a lze tedy 

konstatovat, že data nemají normální rozdělení. Abych vyloučil přítomnost odlehlých hodnot 

v souboru, provedl jsem analýzu pomocí krabicového grafu. Graf neindikuje žádné odlehlé 

hodnoty.  

Obr. 4.6 Histogram šířky vymezovací podložky  Obr. 4.7 Q‐Q graf pro šířku vymezovací podložky 
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b) Ověření normality pomocí vhodných testů 

Pro ověření předpokladů pomocí testování statistických hypotéz, jsem jako vhodné 

testy zvolil chí-kvadrát test (test dobré shody), který je vhodný pro velké soubory n > 100, 

testy výběrové šikmosti a špičatosti a kombinovaný test šikmosti a špičatosti, který je vhodný 

pro soubory o rozsah 20 ≤ n ≤ 1000. Veškeré výpočty jsem provedl v programu Statgraphics 

Plus 5.0. 

 I. Test dobré shody 

Hypotézy 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení  

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení  

P-Value = 0,0000538 

Z výsledků toho testu je patrné, že data s 95% pravděpodobností nepocházejí 

z normálního rozdělení, neboť hodnota p-value < 0,05. Výsledek tohoto testu ověřím pomocí 

dalších testů, ale již lze usoudit, že data opravdu nepocházejí z normálního rozdělení, neboť 

hodnota p-value je velmi vzdálena od hladiny významnosti 0,05, což znamená velkou 

rozdílnost teoretického modelu rozdělení od skutečného rozdělení dat. 

 

 

 

Obr. 4.8 Krabicový graf pro šířku vymezovací podložky 
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II. Test normality založený na výběrové šikmosti a špičatosti 

Hypotézy 

H0: U є <-1,9597 ; 1,9597> x1, x2, … , xn  ; je náhodný výběr z rozdělení N(μ , σ2)  

H1: U є <-1,9597 ; 1,9597> x1, x2, … , xn  ; není náhodný výběr z rozdělení N(μ , σ2) 

Stnd. skewness =  3,0529 

Stnd. kurtosis =   -0,4567 

  Test normality založený na výběrové špičatosti vyhodnotil data jako náhodný výběr 

z normálního rozdělení, ale test výběrové šikmost došel k opačnému závěru a tedy, že data 

nepocházejí z normálního rozdělení. Jelikož jeden z testů potvrzuje normální rozdělení, byl 

proveden kombinovaný test šikmosti a špičatosti. [19,20] 

 

III. Test normality založený na kombinované výběrové šikmosti a špičatosti 

Hypotézy 

H0:  C1 ≤ 5,99146 ; x1, x2, … , xn  ; je náhodný výběr z rozdělení N(μ , σ2)  

H1:  C1 > 5,99146 ; x1, x2, … , xn  ; není náhodný výběr z rozdělení N(μ , σ2)  

 

C1= Ua
2 + Ue

2 = 3,05292 + (-0,4567)2 = 9,529 

 

Na základě výsledků testů lze konstatovat, že data nepocházejí z normálního rozdělení 

a potvrzují se tak výsledky grafického ověřování normality, že data nepocházejí z normálního 

rozdělení.  Pro účely hodnocení způsobilosti je tedy nutné nalézt jiné vhodné rozdělení.    

 

Volba vhodného rozdělení pravděpodobnosti 

Jelikož data nepocházejí z normálního rozdělení, bylo nutné najít jiné vhodné 

rozdělení. Volba vhodného rozdělení byla provedena vyhodnocením testu dobré shody pro 

jednotlivá rozdělení. Tento krok byl proveden pomocí programu Statgraphics plus 5.0 a 

výsledky byly zaznamenány do následující tabulky (Tab. 4.1). 
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Test dobré shody (chí-kvadrát test) 

Hypotézy 
H0:  data pocházejí z daného rozdělení  
H1:  data nepocházejí z daného rozdělení 
 
 

 Log-normalní Logistické Gama Studnetovo Weibulovo 
P-value 0,0096 0,4207 0,0 0,0 0,005 
Vyhodnocení H1 H0 H1 H1 H1 
 
  

Při vyhodnocení výsledků testů dobré shody (tab. 4.1) je patrné, že jako nejvhodnější 

rozdělení připadá v úvahu Logistické rozdělení, protože hodnota p-value u tohoto rozdělení je 

větší než hladina významnosti 0,05. Vhodnost logistického rozdělení pro tato data byla 

ověřena na základě studie o logistickém rozdělení. Tato studie se týkala hodnocení meze 

pevnosti a byla provedena na Universitě v Novém Brunswicku. Lze tedy usuzovat, že je 

možné použít logistické rozdělení i pro tento typ technických dat [19,20].  

 

II. Ověření nezávislosti dat 

 Analýza nezávislosti byla provedena graficky a tyto výsledky byly ověřeny pomocí 

testů náhodnosti. Analýza nezávislosti dat byla provedena na základě autokorelace hodnot 

výběrových průměrů v podskupinách. 

 

 
 

 Z analýzy grafu (obr. 4.4) je patrné, že pouze jedna hodnota autokorelačního 

koeficientu přesahuje meze konfidenčního intervalu. Jelikož je tento přesah pouze minimální, 

lze tato data považovat za nezávislá. 

Estimated Autocorrelations for Šířka VP mm
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Tab. 4.2 Vyhodnocení testů dobré shody pro vymezovací podložku 

Obr. 4.9 Odhad autokorelací pro vymezovací podložku 
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Ověření testy náhodnosti 

 Ověření nezávislosti dat jsem provedl pomocí testů náhodnosti v programu 

Stagraphics Plus 5.0. Výsledky jsem zaznamenal do následující tabulky.    

 

Hypotézy 
H0 :  data jsou vzájemně nezávislá 
H1 : data jsou vzájemně závislá 
 

 
 Test překročení mediánu Test založený na počtu zvratů Box-Pierceův test 

P-value 0,923 0,259 0,070 
Vyhodnocení H1 H1 H1 

 

Z výsledků je patrné, že jsou data nezávislá, jelikož u všech testů je hodnota P-value je 

vyšší než zvolená hladina významnosti 0,05 a potvrdil se tak výsledek z grafického ověření. 

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že jsou data nezávislá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.3 Vyhodnocení testů náhodnosti pro 
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4.4 Analýza způsobilosti procesu stříhání 

 Z provedených testů je patrné, že nelze použít klasické indexy způsobilosti, neboť data 

nepocházejí z normálního rozdělení a musí se použít některá z metod pro hodnocení 

způsobilosti procesů při nesplnění normality.  

 

Návrh vhodné metody řešení 

Z výsledků studie kapitoly 3. je zřejmé, že jednotlivé metody mají přibližně stejnou 

vypovídací schopnost a je tedy možné pro řešení způsobilosti tohoto procesu použít 

jakoukoliv metodu, kromě Clementsovy, která není určena pro logistické rozdělení. Pro 

hodnocení způsobilosti procesů stříhání vymezovací podložky, jehož data pocházejí 

z logistického rozdělení, navrhuji používat Schneiderr-Pruetovu metodu. Tuto metodu volím 

s ohledem na požadavek jednoduchosti a rychlosti použití dané metody, jež byl společností 

požadován. Výhodou této metody je její jednoduchost a nenáročnost na používání speciálních 

programů.  

 

 

Realizace navrženého řešení 

 Realizace navržené metody hodnocení způsobilosti při logistickém rozdělení byla 

provedena u procesu stříhání vymezovací podložky, kde bylo potvrzeno nenormální rozdělení 

dat. Nejdříve byl proveden výpočet indexu Cp a posléze výpočet indexu Cpk.   

Výpočet indexu Cp 

, ,
 

 

Zjištění příslušných kvantilů v programu Statgraphics 5,0 

X0,99865 = 30,4294 

X0,5 = 30,0153 
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X0,00135 = 29,6013 

 

, ,
 

30,5 29,5
30,4294 29,6013 

 1,207 

Z indexu Cp je patrné, že proces není z hlediska variability schopen dodržovat 

toleranční meze, neboť nedosahuje na minimálně přípustnou hodnotu 1,33. Hodnota 1,207 

vyjadřuje, že toleranční interval je využit z 83 %, riziko vzniku neshodných produktů je tedy 

zde malé.  

 

Výpočet indexu způsobilosti Cpk 

,

,
 

30,0153 29,5
30,0153 29,6013 

 1,24 

 

,

,
 

30,5 30,0153
30,4294 30,0153 

 1,17 

 

Cpk = 1,17 

Cpk  <  1,33  

Z výsledků je patrné, že při použití této metody, je proces shledán za nezpůsobilý. 

Hodnota indexu Cpk= 1,17 totiž nedosahuje minimální hodnoty indexu Cpk=1,33, při které je 

proces považován za způsobilý. Hodnota indexu Cpk = 1,17 se ale nalézá v intervalu <1 ; 

1,33> kdy lze proces považovat za blízký způsobilosti.  
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4.5 Vyhodnocení procesu a návrhy na zlepšení  

Jelikož oba indexy Cpk (Cpl a Cpu) nedosahují hodnoty 1,33, považuji proces za 

nezpůsobilý z důvodu vysoké variability dosahovaných hodnot. Jedním z možných řešení je 

rozšíření tolerančního intervalu. Je tedy otázkou, zda by takové rozšíření bylo přijatelné jak 

pro zákazníka, tak z hlediska použití výrobku s takto vysokou tolerancí v dalším průběhu 

procesu.  

Dalším možným řešením je radikální zásah do technologie výroby vymezovací 

podložky. Tedy provedení generální opravy stroje a jeho optimální seřízení. Před volbou této 

metody na snížení variability by se měla provést ekonomická analýza přínosů. Další 

z možností je převedení výroby vymezovací podložky na jiné výrobní zařízení. 

Při aplikaci nové metody hodnocení způsobilosti na stávající proces bylo zjištěno, že 

proces byl nesprávně považován za způsobilý. Dlouhodobým sledováním procesu se došlo 

k závěru, že je vhodné provádět hodnocení způsobilosti navrženou percentilovou metodou, 

neboť proces i z dlouhodobého hlediska vykazoval logistické rozdělení a to i po provedení 

nápravných opatření pro zlepšení systému MSA a vyloučil se tak jeho vliv na výsledky 

hodnocení. Pro odhalení možných příčin vysoké variability procesu byl použit Ishikawův 

diagram. Postupně byl vyloučen vliv lidského činitele, používaného materiálu, použité 

metody a vliv pracovního prostředí. Zdrojem vysoké variability byla shledána nedostatečná 

pracovní přesnost hydraulických nůžek a bylo konstatováno, že nelze tuto pracovní přesnost 

zvýšit. Protože u výrobního procesu nebylo možné snížit variabilitu a ani převést výrobu na 

jiné zařízení, došlo k analýze vhodnosti nastavení současných tolerančních mezí. Analýzou se 

došlo k závěru, že je možné rozšířit toleranční meze bez nežádoucích vlivů na další fázi 

výrobního cyklu. Tuto analýzu také provedl zákazník a s rozšířením tolerančních mezí 

souhlasil. Na základě těchto skutečností bylo provedeno rozšíření tolerančních mezí na LSL=  

29,4 a USL= 30,6. Po rozšíření tolerančních mezí se provedlo opětovné hodnocení 

způsobilosti navrženou metodou a proces byl shledán za způsobilý.  
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5.  Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo provést hodnocení možností analýzy způsobilosti 

procesů v nestandardních situacích. Praktická část této diplomové práce byla realizována na 

výrobním procesu stříhání vymezovací podložky.   

 V teoretické části této diplomové práce byla postupně osvětlena problematika 

hodnocení způsobilosti v nestandardních situacích, kdy za nestandardní situaci se považuje, 

když není splněn předpoklad o normalitě, nezávislosti a statistické stabilitě dat. Nejdříve byla 

popsána obecná problematika hodnocení způsobilosti. V dalším kroku teoretické části byla 

zpracována metodika ověřování základních předpokladů pro hodnocení způsobilosti a byla 

zdůrazněna jejich důležitost. Posledním krokem teoretické části bylo popsání jednotlivých 

metod hodnocení způsobilosti při nestandardních situacích. 

 V úvodu praktické části byla na simulovaných datech provedena studie vlivu 

ignorování nenormality na výsledky hodnocení způsobilosti. Nejdříve byla věnována 

pozornost hodnocení vlivu šikmosti a špičatosti na výsledky hodnocení způsobilosti. V dalším 

kroku této části bylo provedeno hodnocení způsobilosti pro simulovaná data pocházející 

z log-normálního a gama rozdělení. Při tomto hodnocení způsobilosti byla použita 

Clementsova metoda, Schneider-Pruettova metoda, mocninná transformace dat a Box-Coxova 

transformace, jež jsou metody vhodné pro data nepocházející z normálního rozdělení. Bylo 

zjištěno, že pokud je ignorován fakt, že data nesplňují základní požadavky pro použití 

klasických indexů způsobilosti, dochází k značnému odchylování výsledků způsobilosti od 

reálného stavu procesu.  

 V druhé části byla provedena analýza současného přístupu tuzemských výrobních 

společností k hodnocení způsobilosti procesů v nestandardních situacích. Tato analýza byla 

provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 26 společností, 

jejichž působnost byla především ve strojírenském průmyslu. Z výzkumu bylo patrné, že 

většina společností při ověřování základních předpokladů pro použití klasických indexů 

způsobilosti provádí pouze ověření statistické stability a ostatní předpoklady jsou ověřovány 

pouze minimálně a společnosti se tak vystavují riziku možné kontaminace výsledků 

hodnocení způsobilosti procesu. Jako nejpoužívanější metoda hodnocení způsobilosti procesů 

při nesplnění normality dat byla zvolena percentilová metoda a metoda transformace dat.     
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 V poslední částí této diplomové práce byla provedena analýza způsobilosti procesu 

výroby vymezovací podložky. Před samotným hodnocením způsobilosti byla provedena 

analýza systému měření. Při této analýze bylo zjištěno, že současný systém měření je 

nezpůsobilý a byly navržena možná zlepšení tohoto systému. Při hodnocení způsobilosti 

procesu stříhání vymezovací podložky bylo zjištěno, že pozorovaná data mají logistické 

rozdělení a bylo tedy nutné zvolit vhodnou metodu pro řešení této situace.  

 Jako nejvhodnější metoda pro hodnocení způsobilosti toho procesu byla vybrána 

percentilová metoda. Při posouzení indexů způsobilosti bylo zjištěno, že proces je 

nezpůsobilý a byla navržena možná řešení této situace.  
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                     Příloha 1a - Hodnoty pro vyjádření vlivu asymetrie

Data 1 Data 2
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6593,79 3421,74 4044,4 4039,11 5728,93 3460,04 4586,56 9932,87
2936,45 3845,39 7213,78 3422,17 3063,78 4734,6 6161,29 8503,43
2516,1 3363,45 6464,48 2417,88 4537,6 5560,18 4489,53 2533,64

6282,61 7044,36 2507,51 3456,43 4336,84 7474,3 5597,98 2937,3
3391,8 3658,06 4706,81 8293,92 4946,28 4668,83 2442,05 7036,69

6259,82 5461,63 5308,5 6034,23 3683,37 3408,75 1930,54 3395,42
3311,95 5033,54 4386,35 5744,95 6088,17 6154,58 4336,21 2541,29
4304,85 5088,51 4799,61 3985,58 2592,41 4943,25 2845,44 4049,27
2728,81 3843,17 6539,48 2875,63 4901,18 3590,93 2221,33 6388,67
4576,09 7347,21 3920,53 3240,59 2708,43 4437,12 2546,74 4086,89
5102,92 2138,19 3194,6 3174,11 3688,99 7602,28 4667,63 2445,17
6896,28 5068,24 3560,45 4968,78 2853,05 4394,36 4766,73 5084,19
4895,14 4735,89 8546,31 3237,74 3670,58 2995,68 6878,34 6112,46
5777,8 4041,02 3110,43 3824,92 5169,6 4163,72 5404,94 5111,58
2228,4 4168,12 5874,79 3625,68 4593,32 3074,5 5810,11 7855,81

7505,75 5032,71 3967,45 3734,46 3041,63 5822,61 5778,17 1589,96
5875,06 5340,39 9962,09 5414,88 6623,93 3154,13 4400,77 6278,94
3351,66 3718,57 4239,88 3226,52 3185,61 5481,3 3260,57 5268,19
8555,17 4771,87 3805,38 6284,55 3928,02 4253,82 2888,41 4798,52
5847,2 6517,2 6836,59 7573,29 5014,19 3974,9 4018,62 5020,52

3668,46 6498 4790,69 3172,07 2936,18 5571,61 6332,34 11559,5
5276,73 7352,4 2599,3 7692,63 4311,07 5231,58 4088,58 4550,78
4345,76 4351,31 3085,63 4400,02 5829,67 5555,24 4241,4 3027,72
5473,35 3817,83 6394,69 6021,22 2874,75 3561,29 2294,96 2917,19
6202,81 5193,81 4435,25 4819,55 4582,64 5702,6 4190,77 5515,64
5072,51 5390,63 4801,77 4407,62 5961,86 3745,7 5272,57 9571,56
5793,44 5468,57 6829,59 3475,68 4323,76 7762,65 2597,56 4213,38
4089,29 4155,76 5779,43 6520,64 5514,2 5975,46 3190,57 3175

                     Příloha 1b - Hodnoty pro vyjádření vlivu asymetrie

Data 3 Data 4



1‐50 51‐100 101‐150 151‐200 1‐50 51‐100 101‐150 151‐200
4919,57 2740,32 3470,99 5318,13 5779,67 4941,23 5502,5 5724,62
9051,89 6071,95 2455,79 3651,74 3477,56 4291,9 3457,85 2580,2
2439,86 4258,89 3221,46 6069,58 6606,66 2721,62 3925,44 5118,23
4010,59 5760,94 7267,36 3824,18 4248,23 4676,9 6439,63 7499,5
5122,97 2856,64 1737,45 2492,83 8119,09 3571,25 3450,24 4325,03
3907,59 3531,1 3631,41 4054,7 4143,19 4553,54 2850,66 5214,03
2866,42 4745,48 9242,89 5411,05 6153,09 5929,13 3921,62 3542,5
3235,33 7931,57 7328,22 4206,61 4624,41 4382,78 4086,5 3109,01
3615,4 3231,76 2679,09 3964,64 2331,75 7064,45 3156,63 6785,64

4226,83 5038,06 4982,77 3486,79 5765,85 4540,41 3821,1 3069,52
3850,31 8377,72 3550,85 4228,73 4895,43 2998,21 3745,37 3421,46
4583,3 4337,3 3686,37 4667,57 10434,1 4281,85 3202,22 5312,22

4655,42 4309,47 3031,5 2008,23 6097,67 2412,58 3807,27 4338,91
2028,61 2523,95 12274,1 7963,27 2545,8 2378,96 3418,44 2517,21
4829,55 2260,51 3530,5 6131,54 6564,96 3868,15 8691,23 5555,05
3134,88 3701,01 4965,23 2203,14 3297,71 3540,12 4501,36 4144,37
5084,01 5208,47 7143,21 1838,15 3097,15 4603,42 4958,13 4030,4
3883,62 3448,93 4603,96 6378,3 2610,26 5250,83 3865,56 5293,09
4367,29 8077,97 4459,53 2664,82 6576,08 4016,9 3675,3 6549,92
3788,17 4328,07 7017,65 1764,26 3643,32 5978,29 4376,32 4371,04
4873,68 4896,51 4072,01 6065,14 3636,98 3623,82 4551,51 3297,42
5421,63 6531,19 4770,6 3717,13 3610,81 6486,94 6428,94 4333,56
4894,69 4224,11 3731,3 2667,68 7151,43 5183,19 1729,41 9774,27

4379 7681,62 8326,69 2479,95 3917,74 5458,06 4552,41 2704,8
4553,56 3726,12 3174,05 3963,41 5119,62 5060,29 4615,65 2994,94
3948,81 2828,35 4166,08 4983,34 5662,52 7238,71 2561,15 3626,54
5418,69 4121,8 5093,59 3687,97 5166,68 5473,49 4829,83 4117,75
4829,71 3125,85 7335,03 5535,43 3769,62 3627,09 6291,73 5003,95
10078 4463,96 2259,55 3694,28 5280,33 3852,26 5223,41 3072,18

5545,98 4403,42 1780,58 2355,78 6497,33 4796,66 4179,82 5054,54
5458,47 3681,58 5584,7 3250,36 3324,83 4652,04 4204,05 2926,56
4211,14 6024,32 3038,99 5332,95 6916,58 4570,63 6767,12 3636,26
2076,49 4072,52 3398,22 4747,43 4266,75 3454,04 7193,01 6228,82
4991,53 4680,4 3467,22 5368,98 3721,06 5553,6 3580,93 3354,31
3368,75 4893,29 5053,64 2363,93 3179,03 4575,07 12129,1 3689,77
4832,76 6616,66 4613,91 2701,99 7516,16 4850,96 4080,26 3152,25
2500,22 4642,23 6230,01 5008,31 2911,27 3475,1 5469,09 2627,52
2663,85 3526,32 2667,06 4560,87 9400,22 3473,95 4709,29 5487,75
4377,02 4180,69 4706,46 5960,87 3082,51 5219,98 5661,87 4405,83
5970,28 3645,65 3556,68 5359,58 2541,05 3476,99 4638,65 4882,49
3359,76 5445,01 3950,58 3516,82 3249,43 5047,4 4405,48 3489,66
3299,93 5015,62 5546,09 3978,93 4877,53 3767,31 3267,56 6876,11
4682,01 6040,9 4951,12 3115,45 3342,21 2601,32 5724,71 4013,9
3619,06 6625,58 5528,46 8810,33 4235,03 3679,27 6354,14 3434,42
4208,75 6069,08 5910 4147,01 8275,24 3856,69 6387,72 4529,2
6886,8 4189,65 1982,25 3241,21 3456,12 5299,05 7773,33 3472,99

3205,15 3495,03 7975,93 7641,69 1674,85 4639,34 3977,4 4888,13
4190,6 5176,01 3578,74 2816,17 2144,33 6409,69 4126,26 4191,35

4318,84 7225,71 5130,58 4786,65 3628,41 4304,06 5155,63 5616,89
5293,3 3937,2 6036,84 5278,63 2268,21 2921,12 4464,88 3162,45

                     Příloha 1c - Hodnoty pro vyjádření vlivu asymetrie

Data 5 Data 6



1‐50 51‐100 101‐150 151‐200 1‐50 51‐100 101‐150 151‐200
12371,8 3946,72 6842,62 2716,72 6059,36 6217,27 7530,93 3820,75
2158,52 6331,08 3093,67 3688,18 7645,89 7996,89 4266,84 2907,5
2460,41 3931,99 3084,85 3107,09 3689,05 6845,28 13637,8 3850,99
3166,95 4551,32 4579,33 2582,85 6216,16 3625,11 3501,16 3701,75
3758,92 4509 3792,03 3110,92 2613,88 3835,95 3990,36 6180,71
4971,43 6787,08 4020,39 4819,86 2825,74 4888,49 2542,53 6608,53
4066,6 5708,59 4994,18 5075,26 5349,14 4468,59 3200,13 6456,18

5995,59 4842,97 4666,24 5318,1 3851,75 3523,71 4836,33 9447,54
4383,84 3651,97 4255,38 5651,07 3789,66 7992,39 4836,75 3239,13
4258,2 5375,29 5754,97 3028,88 6148,81 3149,21 3192,91 7153,07

3628,33 4693,55 3898,93 5597,69 3052,64 5249,64 4275,36 4234,63
3751,67 4794,04 4806,68 4998,48 3672,47 4663,14 2698,89 3860,56
3782,94 4442,81 4420,69 4359,69 4184,17 3257,49 4164,56 4625,24
4398,22 11630,3 6148,22 2501,9 2882,82 3118,01 3209,49 2870,94
3879,64 4045,41 3535,91 4874,31 4273,38 3041,15 6707,73 3347,59
3789,48 8241,77 5330,48 2856,56 4138,04 3582,2 3092,97 4613,11
7214,06 3209,27 3311,35 8947,23 7232,35 5051,7 4234,45 2033,36
4180,5 2147,43 3238,19 4392,2 3607,99 6707,49 4001,3 6189,9

7728,26 3395,71 2993,02 2036,65 3338,75 5784,63 2871,51 3987,06
3655,63 3384,55 3064 2716,68 5855,31 4890,53 3672,25 3485,59
3258,06 2930,4 4253,11 4019,08 4511,78 3524,01 5632,89 4434,64
3529,14 4637,67 3181,1 2554,38 4456,41 4601,7 3632,62 3274,64
6190,96 3770,97 4108,38 3536,78 8535,11 4262,61 4102,3 7501,48
7000,96 4162,97 3033,58 3913,23 3750,4 4756,25 5319,05 4839,79
6522,84 7555,39 2145,31 5165,1 2268,31 5616,42 1671,77 5112,89
5583,68 4398,44 3068,32 4584,86 2854,8 2701,34 3450,47 2991,97
3133,92 3156,12 5686,09 6247,98 5519,64 3234,82 2664,26 5171,2
6647,09 4431,9 3856,67 6819,85 4418,51 4786,93 2924,22 3427,83
3169,18 2597,38 2547,14 5248,42 4336,42 6493,13 4765,86 7609,08
3134,56 4664,82 7388,35 4313,92 6739,64 3782,68 3451,13 4788,01
2795,28 7561,79 2310,67 3476,37 4173,63 3875,59 3856,64 3108,43
4304,74 3267,86 3306,86 5514,39 5078,65 2104,57 4770,1 4625,74
3300,52 2505,99 3467,92 3475 4576,65 3738,53 3520,13 5161,62
2457,5 3558 6262,52 4560,41 4014,07 5000,35 5922,25 2269,44

3247,65 3704,62 2098,26 6106,23 6081,01 4398,96 3968,86 9984,39
5431,99 8524,51 2724,31 8839,28 5018,13 2771,65 5386,99 5767,77
5010,62 5946,07 2831,33 2749,32 4818,2 2963,74 5217,74 4837,74
4123,44 4843,75 6757,92 3877,1 3878,89 5011,32 4130,32 4450,59
5647,7 4229,25 2679,7 4434,34 2172,88 4917,14 4822,47 3734,35
2645,3 9427,75 3295,81 4205,94 5769,73 4571,15 4258,32 4654,64

7802,16 3148,48 3274,68 1595,32 3780,84 3321,75 6162,32 3372,9
4963,68 4085,22 6899,96 6292,18 5364,87 6396,46 7034,92 3308,14
6428,57 4258,82 5566,04 3024,84 3735,52 3429,05 3991,83 8527,45
5955,57 5988,19 5157,76 4941,68 6549,68 4280,27 2873,81 3300,93
5839,22 4900,28 6209,63 4185,33 3664,15 2860,28 4929,14 3074,18
5712,79 4908,58 3801,35 4092,08 3278,67 4100,95 3431,37 3238,91
5426,66 11807,9 6362,67 3791,29 2940,14 3252,52 6778,58 3016,3
4850,55 3159,2 3883,04 3271,36 2822,08 3655,14 2636,33 5454,89
2139,96 7511,14 4705,52 5310,94 4168,69 3608,86 5542,28 3508
3977,52 3328,94 4324,3 4708,02 5462,6 7407,57 6440,07 6546,76

                     Příloha 1d - Hodnoty pro vyjádření vlivu asymetrie

Data 7 Data 8



1‐50 51‐100 101‐150 151‐200 1‐50 51‐100 101‐150 151‐200
3366,49 4747,6 3746,01 3768,35 3342,31 5342,69 5453,87 3410,94
4344,5 4228,17 3180,98 3502,44 5854,2 3061,19 3928,93 4594,43

6607,68 3459,13 4375,6 3837,29 3304,29 12007,8 4232,88 4252,18
4441,19 2653,51 4295,54 4294,71 4222,29 3677,01 6032,22 4981,23
8066,78 7249,24 3107,96 6575,57 6115,38 5622,58 4658,85 3352,53
3637,93 6903,84 3931,01 4696,26 4533,65 8337,5 6263,56 4085,76
3838,15 6802,27 4123,35 3543,29 3728,31 2508,61 4338,73 6423,31
4256,73 6356,71 3306,26 4358,39 2960,67 5644,96 4057,01 8087,61
3504,15 3957,36 4430,1 4008,17 2406,48 4249,01 2568,12 3491,83
4400,87 6396,99 4712,15 3622,42 5935,3 8669,77 3062,86 4453,77
3976,46 6051,4 3803,83 2654,08 3583,42 3975,53 3329,15 4737,86
7117,31 2627,17 4733,75 4538,42 1870,73 5242,35 4530,9 4674,55
5918,67 9928,26 7429,08 3559,24 3743,16 6626,34 4653,71 4001,38
6911,98 5870,56 3568,47 3146,02 3982,39 5667,26 4221,92 3096,9
5133,02 2561,75 3101,34 5228,71 4921,59 3977,19 3981,68 2932,96
5131,84 3357,8 3253,09 2968,45 4493,75 4831,86 13137,2 3715,05
6203,09 5014,73 3884,12 4293,81 2928,17 2110,54 4620,38 4342,18
3992,18 3141,7 4875,44 3696,1 7672,86 6801,79 4468,79 2330,16
3406,28 4849,2 3467,91 9717,18 3882,21 3808,96 5115,23 3374,68
3597,29 4507,02 2093,23 7992,71 5369,73 4496,7 1795,49 5989,03
3869,14 4761,23 3900,37 4130,41 5737,28 6643,28 4009,66 4818,89
4180,79 3680,29 3112,7 7555,54 4014,93 5844,38 4160,86 2488,57
4974,7 7927,61 5792,49 5242,48 3113,23 3725,88 4114,44 4877,24

5741,57 3982,2 2869,76 8664,75 5764,32 3728,69 3316,68 4232,3
4716,19 7080,82 9427,83 3787,5 4614,02 3186,87 4021,92 1835,57
3134,79 2626,76 4226,24 3342,32 3702,41 3447,98 4270,58 6768,9
3459,92 4682,84 4713,68 7094,41 2385,74 3550,22 3070,19 4483,32
4572,49 5659,66 3397,72 2949,46 4923,49 3881,61 3234,1 2259,84
3893,85 12882,9 4173,53 3347,22 4206,82 4054,39 4713,21 6629,27
7149,46 5900,21 4628,08 4634,56 4218,3 3280,27 6155,2 4992,83
3997,01 5006,92 7886,07 5381 4792,3 5655,92 4193,83 5319,57
2599,06 5391,33 4919,97 3611,66 4387,49 2962,88 4114,2 3716,88
4546,3 4109,71 3733,42 3986,75 4301,28 5891,73 9606,55 8229,22

4923,66 6117,55 5185,39 11298,5 4378,86 3276,68 3550,55 4961
4543,49 5309,85 2215,22 4596,38 5794,36 4525,65 4486,25 4218,84
3996,47 3288,77 2462,4 4227,68 6713,86 4196,58 2135,87 3063,93
4163,37 2821,57 5977,03 6981,21 4717,09 5794,66 3927,33 2341,03
2536,8 2600,29 5016,22 2895,85 4594,18 4564,4 10387,1 7152,23

6622,25 5420,16 4344,89 4492,57 2174,71 4143,95 1972,02 4909,1
6681,49 5587,47 3525,08 4786,63 4237,72 2954,95 3479,4 2616,37
3677,8 4293,68 3382,92 8613,72 6592,67 4342,26 5712,08 4627,06

3591,46 6510,88 4546,85 3201,43 4900,92 4483,66 4711,47 4631,84
4641,35 8719,32 4693,33 1708,46 3279,58 4685,64 6336,61 2673,54
3587,29 9099,01 3314,77 4907,66 5445,4 3816,5 3868,29 6604,42
5680,12 5384,89 4198,16 4763,77 2622,16 3327,34 4905,29 3494,14
3220,57 3516,15 11662,8 3979,44 2934,88 5553,83 3122,4 3575,56
3630,58 2593,33 6261,68 4029,76 4185,17 4634,79 5164,06 4534,75
4161,59 3104,58 4339,45 4793,43 5194,05 4543,32 6586,24 4722,69
6016,25 5403,75 3936,54 5254,83 3493,05 4228,02 3953,32 3336,41
4661,32 4078,26 10042,8 4759,02 2840,6 5455,8 4444,76 3213,54

                     Příloha 1e - Hodnoty pro vyjádření vlivu asymetrie

Data 9 Data 10



1‐50 51‐100 101‐150 151‐200 201‐250 251‐300 301‐350 351‐400 401‐450 451‐500
384,848 259,471 452,791 543,798 536,418 425,688 373,245 302,278 221,806 274,28
570,707 338,832 430,477 485,109 290,182 546,367 200,694 792,49 741,226 275,705
192,738 448,971 163,455 345,478 575,758 263,002 324,368 465,494 450,54 304,941
531,248 312,363 428,562 296,897 321,171 429,902 558,105 658,32 280,205 366,261
436,467 428,22 422,856 421,716 512,801 356,78 516,832 297,773 415,09 403,3
515,746 428,713 626,088 260,235 447,83 447,691 368,895 376,314 394,882 494,468
420,008 258,334 349,197 268,895 424,009 405,336 550,445 272,255 536,267 412,396
230,813 505,945 328,697 341,966 266,728 311,069 342,44 393,71 521,509 510,255
325,403 381,226 335,349 254,506 503,925 403,811 551,762 473,56 231,217 399,028
302,294 520,097 262,76 370,431 292,434 194,88 452,093 221,699 326,346 502,848
765,663 535,159 442,861 223,341 615,32 291,145 308,722 314,298 393,928 552,67
257,036 286,45 282,233 246,654 449,163 366,661 362,42 240,275 625,782 343,695
369,088 359,47 298,103 542,391 473,465 443,595 548,344 265,769 189,141 648,354
434,244 481,337 251,187 162,455 241,485 604,823 223,209 741,746 367,722 446,793
282,968 780,516 560,064 396,931 369,32 376,789 470,058 319,189 258,834 208,483
335,22 327,97 616,648 319,954 322,689 591,053 690,536 693,055 331,462 253,746

429,806 297,037 272,738 440,019 502,87 159,732 410,459 206,338 217,039 180,088
421,17 318,691 326,465 467,049 379,368 299,265 191,778 321,648 289,071 492,803

231,712 310,284 567,178 868,673 392,331 290,222 203,466 377,104 292,593 693,58
332,264 234,801 286,243 350,36 267,775 499,389 303,787 263,216 652,96 469,45
319,917 446,112 630,053 742,372 409,751 358,414 225,101 371,058 634,653 383,537
296,171 361,844 297,864 515,407 359,109 315,473 311,607 370,839 357,983 252,936
355,623 242,945 409,853 455,771 341,847 276,844 492,717 233,737 235,056 505,484
446,124 354,36 466,996 420,326 284,838 453,832 312,377 296,082 292,532 492,297
352,213 483,503 346,262 330,192 407,713 659,785 353,972 213,335 586,96 484,167
224,39 373,51 338,125 222,015 452,016 312,948 357,912 662,023 302,989 377,529

343,672 504,548 494,969 415,909 173,066 319,075 427,09 213,59 302,494 369,666
272,66 591,823 326,33 394,745 366,626 275,066 303,571 341,341 722,514 305,005

421,751 634,2 270,51 545,293 204,925 214,051 257,015 157,989 197,774 347,766
370,868 279,974 333,009 364,598 259,21 246,717 541,865 305,21 340,462 428,627
710,278 372,21 301,615 289,581 493,958 482,142 269,936 157,36 204,133 259,121
444,18 761,134 391,727 356,701 413,995 511,698 407,216 251,752 296,445 157,986

521,731 350,128 594,203 338,052 282,539 255,695 501,006 231,139 432,814 331,471
294,623 240,627 523,027 856,359 231,794 360,993 275,43 265,195 376,363 287,113
444,828 394,605 511,147 561,215 500,61 240,394 282,606 298,436 505,613 347,565
260,709 268,609 363,269 288,918 301,39 497,488 368,732 167,349 377,724 618,688
372,513 251,491 380,503 570,081 444,16 367,092 555,433 582,879 674,93 269,124
296,578 280,791 264,642 238,878 173,117 558,378 836,265 273,824 200,352 303,44
361,31 250,31 424,956 307,519 620,96 310,581 433,338 368,543 323,09 261,163

257,899 216,894 253,427 409,622 411,157 579,226 413,815 344,027 266,573 324,006
466,594 398,942 373,954 401,637 511,614 391,495 457,233 289,756 457,012 387,153
269,931 346,968 644,891 422,966 420,386 527,483 403,13 267,34 261,174 522,033
310,346 238,804 427,006 209,198 282,092 450,782 337,053 388,951 363,377 293,202
408,861 534,52 536,658 234,203 247,753 158,63 370,161 295,184 524,085 397,307
300,541 288,128 212,102 296,256 594,949 242,124 497,681 403,814 374,122 237,173
334,24 416,309 414,635 509,754 505,819 187,877 328,672 548,13 222,191 772,663

513,236 482,514 238,802 521,318 309,32 556,169 333,722 718,714 294,185 353,551
266,973 544,743 407,666 560,573 426,553 257,94 483,489 457,182 372,93 329,51
461,17 459,807 289,88 359,223 516,915 414,665 475,193 304,082 212,65 453,34
231,19 351,104 344,025 599,159 414,883 594,379 485,157 628,236 227,106 344,641



1‐50 51‐100 101‐150 151‐200
0,459 0,102 0,164 0,766
0,367 0,568 0,09 0,555
0,379 0,617 2,08 0,508
0,957 0,284 0,053 0,543
0,124 1,227 0,668 0,086
1,694 0,458 0,668 0,373
0,632 0,046 0,894 0,559
0,282 0,277 0,245 0,085
0,324 0,263 1,021 0,32
0,062 0,572 0,078 0,03
0,613 1,21 2,209 0,659
1,075 0,142 0,967 0,137
0,655 0,329 0,412 0,237
0,544 0,638 0,26 0,311
0,08 0,474 0,151 0,031

1,111 0,49 0,145 0,119
0,509 1,523 0,349 1,439
0,265 0,6 0,03 0,154
1,553 0,03 1,105 0,676
0,255 0,716 1,19 0,251
1,624 0,454 0,915 0,278
0,358 1,347 0,03 0,948
0,541 0,618 1,841 1,953
0,56 1,011 0,508 0,07

0,314 0,65 3,007 0,261
0,038 0,269 0,708 0,157
0,063 0,595 1,179 0,196
0,47 1,264 1,113 0,944

2,381 0,179 0,642 0,14
0,444 1,272 0,564 0,169
0,909 0,387 0,068 0,035
0,878 0,602 1,928 0,056
0,176 0,304 0,534 0,252
1,388 0,646 0,616 1,291
0,821 0,404 0,185 0,163
0,315 0,269 1,081 0,036
1,619 0,68 0,121 0,457
0,152 0,431 0,464 0,843
0,961 1,854 0,347 3,545
1,058 0,168 1,783 0,564
0,27 0,348 0,559 0,276

0,385 1,178 0,238 0,114
0,225 0,483 0,84 0,543
0,03 0,614 0,734 0,061

0,174 0,851 0,755 0,47
0,371 0,194 0,081 0,455
1,222 0,143 0,553 0,179
0,263 0,307 0,792 0,857
1,264 0,635 0,362 0,039
0,689 1,33 0,621 0,478

               Příloha 3 - Hodnoty pro gama rozdělení



 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Číslo naměřeného kusu (j)

O
pe

rá
to
r (
i)

M
ěř
en

í (
k)

1 29,96 29,82 30,03 30,2 30,17 30,24 29,75 29,97 30,16 29,85 30,015
2 29,97 29,85 30,03 30,18 30,14 30,22 29,76 29,95 30,12 29,83 30,005

29,965 29,835 30,03 30,19 30,155 30,23 29,755 29,96 30,14 29,84 30,01
Rij. 0,01 0,03 0 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02

O M

1

1 30,00 29,84 30,07 30,21 30,13 30,24 29,76 29,97 30,15 29,9 30,027
2 29,98 29,81 30,04 30,17 30,16 30,18 29,73 29,99 30,19 29,89 30,014

29,99 29,825 30,055 30,19 30,145 30,21 29,745 29,98 30,17 29,895 30,0205
Rij. 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 0,04 0,01 0,031

1 29 98 29 81 30 04 30 13 30 14 30 19 29 76 29 96 30 11 29 87 29 999

2

1 29,98 29,81 30,04 30,13 30,14 30,19 29,76 29,96 30,11 29,87 29,999
2 30,01 29,78 30 30,15 30,15 30,16 29,78 29,93 30,09 29,85 29,99

29,995 29,795 30,02 30,14 30,145 30,175 29,77 29,945 30,1 29,86 29,9945
Rij. 0,03 0,03 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,025

29,98333 29,81833 30,035 30,17333 30,14833 30,205 29,75667 29,96167 30,13667 29,865

3

Blade
Textový rámeček
Příloha 6 - Hodnoty měření operátorů - Analýza systému měření 



Příloha 7 - Hodnoty šířky vymezovací podložky  

   p.č.  Naměřené hodnoty  Rj   

1 
1‐4  30,03  30,29  30,14  30,07  0,26  24,158 
5‐8  30,05  30,02  30,05  30,1  0,08  24,06 
9‐12  29,99  30,08  29,97  30,05  0,11  24,04 

2 
13‐16  30,04  29,88  29,99  30,08  0,2  24,038 
17‐20  29,97  30,01  30,02  29,87  0,15  24,004 
21‐24  29,87  30,03  30,03  30,26  0,39  24,116 

3 
25‐28  30,24  29,9  30,02  29,9  0,34  24,08 
29‐32  30,01  29,87  29,9  29,89  0,14  23,962 
33‐36  30,16  30,27  30,12  29,92  0,35  24,164 

4 
37‐40  30,16  30,19  29,88  30,06  0,31  24,12 
41‐44  29,97  30,02  29,97  30,09  0,12  24,034 
45‐48  29,9  29,93  29,98  29,97  0,08  23,972 

5 
49‐52  29,93  29,87  29,9  29,98  0,11  23,958 
53‐56  30,01  30,25  30,05  30,11  0,24  24,132 
57‐60  29,99  29,96  30,18  30,02  0,22  24,074 

6 
61‐64  30,13  29,95  29,91  29,96  0,22  24,034 
65‐68  30,09  29,89  29,87  29,96  0,22  24,006 
69‐72  30,05  29,92  30,02  30,02  0,13  24,028 

7 
73‐76  30  30,09  30,09  30,13  0,13  24,088 
77‐80  30,01  30,03  29,88  30,27  0,39  24,116 
81‐84  29,89  29,91  30,02  30,07  0,18  24,014 

8 
85‐88  29,94  30,1  30,02  29,98  0,16  24,04 
89‐92  30,22  30,05  29,92  30,19  0,3  24,136 
93‐96  30  30  30,13  30,2  0,2  24,106 

9 
97‐100  29,96  29,95  30,34  29,97  0,39  24,122 
101‐104  29,92  30,11  29,93  30,02  0,19  24,034 
105‐108  30,17  30,23  29,99  29,92  0,31  24,124 

10 
109‐112  29,91  29,88  29,97  30,29  0,41  24,092 

112‐116  29,87  30,06  30,14  29,99  0,27  24,066 

117‐120  29,96  30,14  29,96  29,93  0,21  24,04 

Ø  0,227  24,06527 
 



1 /7| P ř í l o h a  
 

Příloha 8 – Webový dotazník 
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Pokud bylo odpovězeno na otázku 6 „Ne“. Byl respondent přesměrován na poslední stránku a nebyl 
do datazníkového šetření zařazen. 
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Pokud bylo odpovězeno na otázku 6 „ANO“. Byl respondent přesměrován II. části dotazníku. 
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