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ABSTRAKT 

V této Diplomové práci bylo řešeno téma „Návrh a zavedení statistického řízení 

procesu (SPC) za pomocí zvoleného statistického softwaru“, ve strojírenské společnosti 

Taforge, a. s. Diplomová práce se zaobírá zaváděním vhodných postupů pro zavedení 

statistického řízení procesu (SPC), které je využito při výrobě dvou výkovků, které se liší 

způsobem výroby. Hodnoceným znakem jakosti u prvního výkovku s označením „A“ byla 

definována hmotnost výkovku. Pro druhý výkovek s označením „B“ byl hodnocený znak 

jakosti, potažmo regulovaná veličina, definována délkovým rozměrem. Pro vlastní 

statistickou regulaci procesu (SPC) byly využity metody komplexní statistické analýzy 

naměřených dat (grafické metody a testy statistických hypotéz), dále pak Shewhartovy 

regulační diagramy a indexy způsobilosti procesu vyráběných součástí. Proces byl 

zhodnocen z hlediska statistické stability a způsobilosti, a na základě dosažených výsledků 

byla provedena diskuse možných návrhů na zlepšení procesu. Cílem práce bylo zavést 

postupy pro aplikaci statistické regulace procesu (SPC) na nejčastěji kované součásti, jako 

vzor pro zavádění statistické regulace procesu (SPC) na veškeré vyráběné součásti. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Statistická regulace procesu, Regulační diagramy, Indexy způsobilosti 

 

ABSTRACT 

In this thesis I deal with a topic of „Design and Implementation of Statistical Process 

Control (SPC) Using a Selected Statistical Software“, at the Taforge a.s. company. This 

thesis deals with implementation of suitable methods for implementation of the statistical 

process control (SPC) used in production of two forgings with a different production 

method. The weight of the forging was defined as an evaluation aspect of the quality of the 

first forging. For the statistical process control (SPC) itself, methods of comprehensive 

statistical analysis of measured data (graphic methods and test of statistical hypothesis), 

Shewhart control charts and indices of capability processes were used. The process was 

assessed from the point of view of statistical stability and capability. On the basis of the 

results achieved, possible proposals for improvement of the process were evaluated. The 

aim of the thesis was to implement methods for application of the statistical process control 

(SPC) on the most frequently forged parts as a model for implementation of statistical 

process control (SPC) on all components produced. 
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1 ÚVOD 

Ekonomické i tržní trendy současné, velmi hektické doby, nutí společnosti 

zabezpečovat a rozvíjet výrobu, měření i kontrolu, aby pouze ve velmi malé míře 

docházelo k produkci neshodných výrobků (zmetků), které společnost finančně zatěžují ne 

zrovna malou mírou. Pokud přihlédneme k tíživé situaci, kterou současné společnosti 

zažívají, díky stále přetrvávající ekonomické krizi, to vše nutí společnosti i jejich vedení k 

razantním změnám ve způsobu pohledu na výslednou kvalitu svých vlastních produktů a 

potažmo i produktů nakupovaných. Navíc jsou společnosti vystaveny velice ostrému 

konkurenčnímu boji, díky čemuž klesá poptávka po produktech, což je zapříčiněno 

sníženou kupní silou, díky razantnímu snižování zaměstnanců ve firmách. Napomáhá tomu 

taky silná tuzemská i zahraniční konkurence, převážně zahrnutá do nadnárodních 

společností a velkých výrobních koncernů, které své profity dosažené snížením cen 

produktů, získávají na úkor stále častějšího vymísťování výroby do států s nižšími náklady 

na výrobu (obecně jsou to východní státy). Sníženou konkurenční cenu musí tuzemské 

společnosti kompenzovat produkcí, která bude kvalitnější, přístupnější a bude mít ráz 

trvalejší hodnoty.  

Téměř pro všechny společnosti, které chtějí na trhu uspět, se v tomto ohledu stává 

životní nutností snižovat náklady na produkci, zkracovat výrobní časy, snižovat mzdové 

náklady, ale především neustále zvyšovat spokojenost zákazníků produkcí kvalitních 

výrobků a služeb. Pokud zaujmeme postoj „cesty nejmenšího odporu“ naskýtá se nám jako 

jedna z alternativ průběžná eliminace nejakostní produkce. Zjištěním příčin zmetkovitosti 

přímo ve výrobě a jejich následným odstraněním získáváme ne zrovna malý kapitál. 

Současným trendem všech společností, které mají chuť se i nadále rozvíjet, je ustupovat od 

kontroly jakosti výstupů po vyrobení určité série produktů, protože tím přicházejí o značné 

finanční prostředky, které tím zbytečně hromadí v nákladech na vyrobení, zjištění a 

odstranění případných zmetků vznikajících během výroby. Společnosti, které se spoléhají 

na výrobu produktů v neregulovaném výrobním procesu, musejí mít na paměti, že 

následným tříděním a opravami nekvalitní produkce dochází k nemalým finančním 

ztrátám, které se silně odráží na ziscích těchto společností. 

Většina společností proto přechází od kontroly po vyrobení určitého množství 

produktů ke kontrole průběžné, která nejen že je méně nákladná, ale snáze odhalí možné 

negativní změny během výrobního a kontrolního procesu a tudíž může trvale snížit náklady 

na nekvalitní výrobu. Navíc se tím získá větší flexibilita při zásazích do výrobního 
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procesu, ze kterého se odstraňují nežádoucí vlivy působící na proces. Tím se vymezí a 

zajistí větší připravenost na podobné nežádoucí vlivy, které mohou i v budoucnu, avšak 

v menší míře vznikat a které lze rychle odhalit a eliminovat. 
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2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI [22] 

Společnost Taforge, a.s. je dceřinou společnosti mateřské společnosti TATRA, a.s., 

sídlící v areálu společnosti TATRA v Kopřivnici. Akciová společnost TATRA patří se 

svou více než stopadesátiletou historií mezi nejstarší automobilky světa. 

2.1 Profil společnosti 

Společnost Taforge, a.s. je celou svou historií, od založení v roce 1853, spojena s 

výrobou osobních i nákladních automobilů TATRA, pro kterou byla v minulosti 

výhradním výrobcem výkovků. V uplynulém desetiletí se Taforge, a.s. postupně stala 

komerční kovárnou a nyní zaujímá pozici vedoucí kovárny zápustkových výkovků v ČR. 

Společnost Taforge, a.s. zákazníkům nabízí široký sortiment výkovků různých hmotností i 

složitostí a uspokojuje vysoké nároky spojené s dodávkami na náročné světové trhy, 

podřizuje jim své úsilí a neustále zdokonaluje veškeré služby zákazníkům. 

2.1.1 Historie společnosti 

Historie kovárny sahá do roku 1853, kdy byla v Kopřivnici založena kovářská dílna 

p. Ignácem Šustalou, která měla 6-8 kovářských výhní. V Roce 1871 byla vybudována 

nová kovárna, která měla 27 ohnišť, ve které již byly nainstalovány parní buchary. O 

několik let později, v roce 1897 byl kovárenský provoz modernizován a vybaven 

moderními stroji.  V letech 1919-1938 nastal velký rozmach výrob, především osobních a 

nákladních automobilů, spojených pod značkou TATRA. Roku 1957 byla zahájena 

výstavba nové kovárny v areálu Tatry, která byla uvedena do zkušebního provozu v roce 

1960. Od roku 1991 došlo k restrukturalizaci a reorganizaci společnosti, opouštění prostor 

staré kovárny a soustředění výroby do stávajících objektů nové kovárny. Od ledna 1993 

byla kovárna vyčleněna ze závodu metalurgie (byla součástí provozu slévárny) a začala 

fungovat jako samostatná organizační jednotka. 

Dne 5. ledna 1995 vznikl samostatný právní subjekt Kovárna TATRA, spol. s r.o., 

který se 3. dubna 1996 transformoval na akciovou společnost. V roce 2001 se majoritním 

vlastníkem mateřské společnosti TATRA, a.s. stala společnost SDC  Prague, s.r.o. s 

podílem 51%, která byla vlastníkem 40,62% akcii americké společnosti TEREX 

Corporation. Na základě rozhodnutí vlastníka byla společnost Kovárna TATRA, a.s. dne 

23. 10. 2002 přejmenovaná na Taforge a.s. 
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2.1.2 Výrobní sortiment společnosti 

Společnost Taforge, a.s. se prioritně zaměřuje na výrobní procesy vztahující se ke 

kovářství, zámečnictví, výrobě nástrojů a tepelného zpracování kovů a nevýrobní procesy, 

jako jsou konstrukční a projektová činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

zpracování, zprostředkování obchodu a služeb a poradenství. 

Výrobní sortiment: 

� Zápustkové výkovky z uhlíkových nebo legovaných ocelí 

� Pěchované výkovky 

� Volné výkovky 

� Stříhání a řezání materiálu za studena i za tepla 

� Všechny typy tepelného zpracování 

� Povrchová úprava 

� Konstrukce a výroba kovacího a tvářecího nářadí 

� Simulace procesu tváření 

2.2 Systém managementu kvality 

Kvalita výrobků společnosti Taforge, a.s. je zajištěna jejím koncepčním řízením, 

které je orientováno na plnění požadavků a potřeb zákazníků a na zapojení všech 

zaměstnanců do řešení a zlepšování kvality výrobků a služeb. 

2.2.1 Politika jakosti [23] 

Politika jakosti je vyhlášena vedením společnosti TATRA, a.s. a platí pro mateřskou 

společnost TATRA, a.s. i dceřiné společnosti Tafonco, a.s., Taforge, a.s. i Tawesco, s.r.o. 

Kvalita výrobků společnosti TATRA, a. s. je zajištěna jejím koncepčním řízením, 

které je orientováno na plnění požadavků a potřeb zákazníků a na zapojení všech 

zaměstnanců do řešení a zlepšování kvality výrobků a služeb. Pro efektivní řízení jakosti 

byl vytvořen systém jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001, který je 

dokumentován v příručce jakosti. Účelem a cílem systému jakosti TATRA, a. s., je splnění 

vyhlášené politiky jakosti. 

2.2.2 Certifikáty jakosti 

Pro efektivní řízení, udržování a opakované certifikace systému managementu 

jakosti byl zaveden systém managementu jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO 

9001:2001 a ISO/TS 16 949:2002, který je dokumentován v příručce jakosti [19]. 
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2.2.3 Vize společnosti 

Společnost Taforge, a.s. plánuje rozšíření systému managementu jakosti o další 

požadavky norem AQAP, ACMP a ČSN EN ISO 14 000. Následně se plánuje zavádění 

nových nástrojů řízení jakosti (SPC, FMEA, R&R, atp.) do výrobní sféry s ohledem na 

snížení nejakostní produkce a zkvalitnění služeb a image organizace. 
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3 TEORETICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V současné době jsou společnosti zabývající se výrobou produktů vystaveny velice 

ostrému konkurenčnímu boji. Pro tyto společnosti je životní nutností snižovat náklady na 

produkci a neustále zvyšovat spokojenost zákazníků [8]. Nejjednodušší cestou v tomto 

případě je eliminace nejakostní produkce zjištěním příčin zmetkovitosti a jejich následným 

odstraněním. Zjištěním příčin zmetkovitosti přímo ve výrobě a jejich následným 

odstraněním získáváme ne zrovna malý kapitál. Společnosti, které se spoléhají na výrobu 

produktů v neregulovaném výrobním procesu, musejí mít na paměti, že následným 

tříděním a opravami nekvalitní produkce dochází k nemalým finančním ztrátám, které se 

silně odráží na ziscích těchto společností. 

Současným trendem je ustupovat od kontroly jakosti výstupů po vyrobení určité série 

produktů, protože dochází k hromadění případných zmetků, které vznikají během 

neregulovaného procesu při výrobě a jejichž následným tříděním a opravami dochází k 

nemalým finančním ztrátám, které se projevují na ziscích podniku. Proto se přechází ke 

kontrole průběžné, která nám snáze odhalí možné změny během procesu, a tudíž nám 

snižuje náklady na zmetkovitou výrobu. Projevuje se to hlavně ve větší flexibilitě zásahů 

při odstraňování nežádoucích vlivů na proces a větší připravenosti na podobné nežádoucí 

vlivy s tím, že přesně vymezíme nežádoucí vlivy působící na proces [17]. Většina 

společností proto přechází od kontroly po vyrobení určitého množství produktů ke kontrole 

průběžné, která nejen že je méně nákladná, ale snáze odhalí možné negativní změny během 

výrobního a kontrolního procesu, a tudíž může trvale snížit náklady na nekvalitní výrobu. 

Tím se zajistí větší připravenost společnosti na podobné nežádoucí vlivy vznikající ve 

výrobním procesu, které mohou i v budoucnu, avšak v menší míře vznikat, a které lze 

rychle odhalit a eliminovat. 

Mezi základní a nejčastěji užívané metody kontroly kvality bezpochyby patří metoda 

statistické regulace procesu (SPC). Tato metoda, sloužící k zabezpečování kvality během 

výrobního procesu, umožňuje průběžně vyhodnocovat data získaná z probíhajícího 

výrobního procesu, která jsou v souběžném kontrolním procesu vyhodnocována, čímž se 

získávají aktuální informace o současné kvalitě produktů vystupujících z výrobního 

procesu. Trvalá analýza a vyhodnocování naměřených dat z probíhajícího procesu slouží k 

hodnocení chování výrobního procesu a odhalení výskytu příčin nejakostní výroby během 

probíhajícího procesu. Získaná (naměřená a zapsaná) data se analyzují, zda mají normální 

rozdělení, které je v případě použití Shewhartových regulačních diagramů nezbytné [3]. 
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K tomu se převážně využívají jednodušší základní grafické nástroje, jakými jsou 

histogramy, pravděpodobnostní diagramy atp nebo komplexnější testy statistických 

hypotéz. V případě splnění tohoto základního požadavku se přistoupí k vlastní regulaci 

výrobního procesu za pomocí regulačních diagramů (RD). V regulačním diagramu se 

počítají statistické charakteristiky, které určí stabilitu, variabilitu a trendy, které může 

proces vykazovat. Na základě výsledků vyplývajících z hodnocení stability lze přistoupit 

k posouzení způsobilosti výrobního procesu. V případě zjištění nenáhodných příčin 

nezpůsobilosti procesu se realizuje opatření, které zajistí opětovnou stabilitu a způsobilost 

výrobního procesu [4]. 

Hlavní výhodou metody statistické regulace procesu (SPC) je časová i finanční 

nenáročnost. Tuto skutečnost podporuje také fakt, že v současné době probíhá 

vyhodnocování dat za pomocí speciálních statistických softwarů, které jsou již v našich 

společnostech velmi rozšířené a používané. Měření, sběr a analýza dat je v tomto případě 

velmi jednoduchá, rychlá a zajišťuje přesné a aktuální informace o dění ve výrobním 

procesu i o vnějších a vnitřních vlivech, které na výrobní proces působí. 

3.1 Analýza dat 

Analýza dat slouží k zamezení plýtvání prostředků tím, že identifikuje místo 

v systému pro zavedení zlepšení. Data by měly být sbírány komplexně ze všech 

významných zdrojů, včetně interních auditů, nápravných a preventivních opatření, 

neodpovídajících produktů, zákaznických reklamací, a potažmo i reportů. 

Organizace musí analyzovat veškerá data a poskytovat informace o 

� efektivitě systému managementu kvality, 

� působení trendů v procesu, 

� uspokojování zákazníků, 

� shodě požadavků zákazníka s produktem, 

� vztahu odběratele a dodavatele [1]. 

 

Pro použití analýzy dat je nezbytné zjistit, navrhnout a zavést postupy pro užívání 

analýzy dat, včetně kontroly operací v procesu i kontroly produktů. Samozřejmě zvolené 

statistické charakteristiky jsou v tomto ohledu vždy příhodné a využívají se ke kontrole a 

monitorování produktu i procesu [2].  

 

 



 

14 
 

3.2 Základy matematické statistiky jednorozměrných dat 

Účelem statistické analýzy jednorozměrných dat je charakterizace výběrového 

rozdělení, odhad jeho parametrů a v širším kontextu tvorba pravděpodobnostních modelů. 

Použití jednotlivých výběrových charakteristik je závislé na rozdělení základního souboru, 

ze kterého výběr pochází. Pro charakterizaci výběru se vyčíslují základní charakteristiky 

(momentové míry) [12]. 

Pro aplikaci statistické regulace procesu (SPC) za pomocí Shewhartových 

regulačních diagramů je nezbytné splnění základního předpokladu pro výpočet 

statistických charakteristik a to těch, že data mají normální rozdělení znaku jakosti. Proto 

budou v této kapitole nadefinovány pouze základní početní vztahy matematické statistiky, 

které mají vztah k normálnímu rozdělení, potažmo k aplikaci statistické regulace procesu 

(SPC). 

3.2.1 Normální rozdělení 

Je nejdůležitějším rozdělením spojité náhodné proměnné (SNP). Řídí se jím náhodná 

proměnná, která je výsledkem působení mnoha vzájemně nezávislých vlivů (např. náhodné 

chyby měření, atp.). Používá se k aproximaci jiných, často složitějších rozdělení náhodné 

proměnné (NP) a má klíčovou roli při aplikaci mnoha statistických metod [16]. 

Normální (Gaussovo) rozdělení N �µ, σ�� s parametry µ a σ > 0, je rozdělení určené 

hustotou pravděpodobnosti 

f�x� �  �.√�� . e����µ��
��� ,    (3.1) 

v oboru hodnot x � ��∞, ∞�, kde µ je střední hodnota sledovaného znaku jakosti a σ 

směrodatná odchylka. 

 

Obr. 1 Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení 
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Grafem funkce je Gaussova křivka, viz Obr. 1, charakterizující obecné normální 

rozdělení N �µ, σ��, které je posunuté o hodnotu µ a je tedy symetrické vzhledem k této 

hodnotě. Rozdělení je centrováno ke střední hodnotě. 

3.2.2 Momentové charakteristiky míry polohy a rozptýlení 

Míry polohy 

Momentové míry polohy zahrnují různé druhy průměrů, pomocí kterých můžeme 

charakterizovat centrální tendenci dat. Momentové míry charakteristiky jsou jednoduché 

číselné charakteristiky, které se vyčíslují ze všech prvků výběru. Základní momentovou 

charakteristikou polohy je aritmetický průměr 

x� �  ∑ ����� ! ,      (3.2) 

který je zároveň maximálně věrohodným odhadem střední hodnoty normálního rozdělení 

[12]. 

Míry rozptýlení (variability) 

Momentové charakteristiky rozptýlení slouží jako odhad variability základního 

souboru. Míry rozptýlení charakterizují proměnlivost výběru v absolutní velikosti (tj. ve 

stejných jednotkách, jako sledovaný prvek). Důležité jsou takové míry rozptýlení, jejichž 

velikost je závislá na velikosti všech prvků výběru. Míra rozptýlení, která měří rozptýlení 

všech prvků kolem střední hodnoty, se nazývá rozptyl σ�. Pro rozptyl platí vztah 

σ� �  ∑ ����µ����� ! .     (3.3) 

V praktických situacích není parametr střední hodnoty µ znám a nahrazuje se 

aritmetickým průměrem µ = x�. Pro výběrový rozptyl proto platí vztah  

s� �  ∑ ����������� ! .     (3.4) 

Z praktického hlediska je určitou nevýhodou, že výběrový rozptyl je vyjádřen ve 

čtvercích užité jednotky, proto se za míru rozptýlení volí obvykle druhá mocnina 

z rozptylu, označována jako směrodatná odchylka 

s �  √s�.      (3.5) 

Její výhodou je to, že je uvedena ve stejných jednotkách, jako zkoumaný výběr [12]. 

 

Výběrové rozpětí v j-tem výběru R$ je hodnota 

R$ � x%&�,$ � x%'!,$,     (3.6) 
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která stanoví rozdíl mezi maximální hodnotou x%&�,$ v j-té podskupině a minimální 

hodnotou x%'!,$ v j-té podskupině. 

Průměrné výběrové rozpětí R( je hodnota, která se stanoví pro počet podskupin k 

R(  �  ∑ R*+*� , ,      (3.7) 

kde R$ je výběrové rozpětí v j-té podskupině. 

3.3 Grafické metody analýzy dat 

Mezi základní a nejčastěji využívané metody analýzy dat patří grafické metody. 

Hlavním cílem grafických metod je získání rychlé a jednoznačné informace o 

analyzovaných hodnotách a statistických znacích. Základním předpokladem je snadno 

pochopitelné grafické vyjádření a interpretace získaných výsledků, na jejichž základě lze 

přistoupit k hodnocení a následnému statistickému zpracování datového souboru. 

Při statistickém zpracovávání dat se ukazuje jako velmi vhodné kombinovat 

numerické a grafické metody, neboť některé výhody jedné metodiky jsou kompenzovány 

druhou. Jde například o velkou citlivost na chybná měření a menší názornost u klasických 

numerických metod a naopak menší citlivost na chybná měření u grafických metod, které 

pak mohou být brány jako nejednoznačné [14]. 

V praxi se nejčastěji předpokládá, že data tvoří náhodný výběr o velikosti n. 

Reprezentativní náhodný výběr je charakterizován třemi nejdůležitějšími předpoklady, 

které je třeba před vlastní analýzou vždy ověřit. Jsou to 

� nezávislost jednotlivých prvků, 

� homogenita, 

� normalita rozdělení prvků výběru [12]. 

3.3.1 Základní grafické metody 

K posouzení statistických zvláštností dat se používají různé typy grafů, využívající 

určité typy statistických charakteristik [12]. Mezi často užívané grafické metody analýzy 

dat paří: 

� Histogram 

� BOX-PLOT (krabicový graf) 

� Q-Q graf (kvantilově-kvantilový graf) 

� P-P graf (pravděpodobnostní graf) 

� Graf hustoty 
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� Bodový diagram 

� Diagram rozptýlení 

� Kvantilový graf 

� Graf šikmosti a špičatosti 

3.3.2 Stručná charakteristika použitých metod 

Všechny typy uváděných grafických metod mají při statistickém zpracování dat své 

přednosti i zápory a uplatňují se pro jednotlivé typy statistických analýz. V rámci ověření 

předpokladů o datech pro aplikace statistického řízení procesu (SPC), lze použít 

následujících metod. 

3.3.2.1 Histogram 

Histogram (viz Obr. 2) vyjadřuje rozdělení četnosti hodnot ve vhodně zvolených 

intervalech (třídách) a poskytuje důležité informace o sledovaném znaku jakosti. Díky 

tomu je považován za základní grafický nástroj hodnocení shromážděných údajů [13]. 

Histogram je nejstarší a relativně snadno pochopitelný nástroj pro zobrazení tvaru 

rozdělení dat. Jeho hlavní parametr je šířka třídy, která je zároveň nejslabším místem 

konstrukce histogramu. Jeho nesprávná volba může podstatně snížit informační obsah 

histogramu [11]. 

 

Obr. 2 Histogram pro data z normálního rozdělení 

 

Histogram poskytuje velice rychle informace o tvaru rozdělení statistického souboru, 

o jeho statistických charakteristikách (míře polohy a variability), a lze dle jeho tvaru 

identifikovat možné systematické příčiny variability procesu či porovnat variabilitu 

procesu s požadavky zákazníka [15]. 
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Na základě analýzy histogramu lze určit základní předpoklady o datech, a to zda 

datový soubor vykazuje 

� odlehlé hodnoty, 

� normální rozdělení znaku jakosti. 

3.3.2.2 BOX-PLOT 

Krabicový graf (anglicky box plot), viz Obr. 3, slouží k částečné sumarizaci a 

znázornění základních předpokladů o datech.  

 

Obr. 3 BOX-PLOT pro data z normálního rozdělení 

 

Vystihuje polohu „středu“ dat, reprezentovaného mediánem a spodním a horním 

kvantilem, který uzavírá vnitřních 50% celého výběru. Vnitřní meze v podobě úseček 

ohraničují předpokládaný rozsah dat za předpokladu jejich symetrie. Krabicový graf 

podává informace o symetrii 50% dat (polohu mediánu vzhledem ke krabici) a symetrii 

okrajových hodnot (konců rozdělení). Data, která jsou zobrazena mimo spodní a horní 

mez, lze považovat za podezřelé z vybočení [11]. Grafická podoba grafu se v různých 

softwarech může mírně lišit. 

Analýzou krabicového grafu lze posoudit základní předpoklady o datovém souboru, 

a to 

� odhad polohy mediánu, 

� posouzení symetrie v okolí kvartilů a na koncích rozdělení, 

� identifikaci odlehlých hodnot, 

� rozdělení znaku jakosti. 
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3.3.2.3 Q-Q graf 

Q-Q graf pro normální rozdělení, viz Obr. 4, je jedním z nejpoužívanějších 

exploratorních grafů pro hodnocení normality. Na ose x jsou teoretické kvantily 

normálního rozdělení, na ose y jsou výběrové kvantily konstruované přímo z dat [11]. 

 

Obr. 4 Q-Q graf pro data z normálního rozdělení (normální rozdělení) 

 

Z tvaru Q-Q grafu lze částečné vydedukovat základní předpoklady o datech. Lze tedy 

posuzovat symetrii, normalitu, špičatost, přítomnost odlehlých hodnot a homogenitu 

výběru. 

3.3.2.4 P-P graf 

Pravděpodobnostní grafy pro normální rozdělení (P-P graf), viz Obr. 5, jsou 

alternativou ke Q-Q grafům. Na ose x jsou výběrové kvantily normálního rozdělení a na 

ose y jsou procenta pravděpodobnosti. Pro konstrukci P-P grafů je nezbytné znát teoretické 

rozdělení znaku jakosti (v tomto případě normální rozdělení), které odhalí odchýlení 

výběrového rozdělení od normálního rozdělení znaku jakosti. 

 

Obr. 5 P-P graf pro data z normálního rozdělení 
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P-P grafy slouží k porovnání distribuční funkce výběru, vyjádřené přes 

pravděpodobnost, se standardizovanou distribuční funkcí pro normální rozdělení. 

V případě shody výběrového rozdělení s normálním rozdělením znaku jakosti vyjde P-P 

graf lineární [12]. Z tvaru P-P grafu lze zjistit, zda se data odchylují od teoretického 

rozdělení normálního znaku jakosti. 

3.3.2.5 Graf hustoty 

Graf hustoty pravděpodobnosti je vyjádřen křivkou hustoty pravděpodobnosti 

výskytu hodnot, viz Obr. 6, a využívá se současně s analýzou histogramu, nebo Q-Q grafu, 

jako vhodné posouzení normality dat. Základem grafu je Gaussova křivka, která intuitivně 

vykresluje tvar rozdělení znaku jakosti. 

Křivka vyjadřuje tvar rozdělení (v tomto případě normální rozdělení znaku jakosti) a 

nabízí porovnání hustoty pravděpodobnosti výběrového rozdělení s hustotou 

pravděpodobnosti normálního rozdělení. Graf hustoty pravděpodobnosti nelze využívat 

k odhadu kvantilů, kontrolních mezí nebo konstrukci distribuční funkce. Při konstrukci 

grafu hustoty lze uvést empirické pravidlo, podle něhož dvě zřetelná maxima svědčí o 

pravděpodobné nehomogenně výběru a doporučuje se data rozdělit na dvě části [11].  

 

Obr. 6 Graf hustoty pro data z normálního rozdělení 

 

Z tvaru grafu hustoty lze částečné vydedukovat základní předpoklady o datech 

� symetrii, 

� normalitu, 

� homogenitu výběru. 
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3.4 Základní testy statistických hypotéz [14] 

Testy statistických hypotéz jsou významnou součástí testování předpokladů o datech. 

Předpoklad, který vyslovíme a chceme ověřit, se nazývá nulová hypotéza H0. Tento 

předpoklad se následně testuje testovacím kritériem. V případě, kdy neplatí nulová 

hypotéza, je nezbytné stanovit hypotézu alternativní, která se značí H1. Obecně hypotéza 

H1 nemusí být negací H0. 

Principem testování je sestrojení testovacího kritéria T, které je z hlediska teorie 

pravděpodobnosti náhodná veličina. Pro sestrojení testového kritéria T je podstatné, aby 

měla rozdělení znaku jakosti z některých tabelovaných rozdělení, a to v případě, kdy platí 

nulová hypotéza H0. Výsledná hodnota se porovnává s kritickou hodnotou K pro hladinu 

významnosti p. 

3.4.1 Postup testování statistických hypotéz 

1. Formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1.  

2. Výpočet testového kritéria T. 

3. Nalezení kritické hodnoty K pro hladinu významnosti p. 

4. Porovnání K a T, ponechání nebo zamítnutí hypotézy H0. 

Kritická hodnota K rozděluje obor hodnot náhodné veličiny T na dvě části, a 

to kritický obor W a obor přijetí V. 

5. Rozhodnutí o přijetí hypotézy 

Je-li testové kritérium T > K, hypotéza H0 se zamítá. 

Je-li testové kritérium T < K, hypotéza H0 se nezamítá. 

3.4.2 Základní testy statistických hypotéz 

• Test významnosti mezi dvěma rozptyly (F-test) 

• Testování předpokladů o střední hodnotě základního souboru (t-test) 

• Testování významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry (t-test) 

• Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro-Wilkův test) 

• Grubsův test odlehlých hodnot 

• Binghamův test nezávislosti 

• Znaménkové testy 

• Test výběrové šikmosti 

• Test výběrové špičatosti 

• Test dobré shody (test χ2) 
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3.5 Statistická regulace procesu 

Statistická regulace procesu (SPC) představuje preventivní nástroj řízení jakosti, 

neboť na základě včasného odhalování významných odchylek v procesu od předem 

stanovené úrovně umožňuje realizovat zásahy do procesu s cílem udržovat jej dlouhodobě 

na přípustné a stabilní úrovni, popř. umožňuje proces trvale zlepšovat [10]. Obecně je 

regulace realizovaná pravidelnou kontrolou regulované výstupní veličiny, při níž 

zjišťujeme, zda regulovaná veličina (znak jakosti či parametr procesu) odpovídá 

požadované úrovni. Při statistické regulaci procesu je cílem nastolení a udržování procesu 

na přípustné a stabilní úrovni tak, aby byla zajištěna shoda znaků jakosti produktu 

s požadavky specifikovanými zákazníkem. Pro dosažení tohoto úkolu jsou použity 

statistické metody. Dosahování a udržování procesu na požadované a stabilní úrovni 

jakosti je podmíněno důslednou analýzou chování procesu, při níž je třeba odhalit, jak 

proces funguje, jaké jsou jeho nedostatky a jejich příčiny, zda se opakují a na co mají vliv 

v procesu [7]. 

Abychom zjistili, zda je proces statisticky zvládnutý či nikoliv, je nutné rozlišit 

variabilitu naměřených hodnot způsobenou „náhodnými příčinami“ od variability 

způsobené „nenáhodnými příčinami“, které představují reálnou změnu ve výrobním 

procesu. Proces je ve statisticky zvládnutém stavu tehdy, jestliže je jeho variabilita 

způsobena jen náhodnými příčinami. Jeho chování je předvídatelné a může být posouzena 

jeho způsobilost. V případě opačném je nezbytný okamžitý zásah do výrobního procesu, 

směřující k odstranění všech vymezitelných příčin kolísání naměřených hodnot [9]. 

Využitím metody statistické regulace procesu (SPC) se získá přehledné zobrazení hodnot 

výběrových charakteristik znaku jakosti a jeho rozložení do regulačního diagramu. 

Regulační diagramy odhalí variabilitu procesu a možné trendy, které proces vykazuje. 

Statistická regulace procesu společně se základními grafickými nástroji a hodnocením 

způsobilosti výrobního procesu, zajišťují snadnější odhalování neshod vyskytujících se ve 

výrobním procesu, a zajišťují snadné udržování výrobního procesu na stabilní a optimální 

úrovni [17]. 

3.5.1 Variabilita procesu 

Statistická regulace procesu vychází z existence variability, která způsobuje 

nedostatek opakovatelnosti. I za přibližně stálých podmínek působí na proces a jeho 

výstupy objektivně řada vlivů, které způsobují, že nelze vyprodukovat dva zcela totožné 

produkty [10]. 
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Variabilita je přirozenou vlastností jevů, kdy za stálých výrobních podmínek působí 

na proces a jeho výstupy vlivy, které tuto variabilitu vyvolávají. Proto nelze vyprodukovat 

dva úplně totožné produkty, ale je možné tyto vlivy způsobující variabilitu studovat a 

vytvářet podmínky, aby byla v určitých mezích stabilní a minimalizovalo se množství 

produktů nesplňujících požadavky na úroveň jejich jakosti [7]. Vývoj procesu lze za 

určitých podmínek předvídat, ale je nezbytné zajistit, aby byla variabilita způsobována 

pouze náhodnými vlivy a proces se pohyboval pouze v přirozených mezích. V 

případě zajištění předvídatelnosti vývoje procesu (jeho variability), získáme 

� stejnoměrnější výrobu, 

� menší pravděpodobnost výskytu neshodných produktů, 

� nižší náklady na kontrolu, 

� nižší náklady na proces, 

� snížení počtu jednotek vyžadujících přepracování, 

� více spokojených zaměstnanců a zákazníků. 

 

Princip SPC vychází z členění variability na dva druhy: variabilitu vyvolanou 

náhodnými (přirozenými) vlivy a na variabilitu vyvolanou vlivy nenáhodnými 

(identifikovatelnými) vlivy[10]. 

 

a) Náhodné vlivy 

Vytvářejí široký komplex jednotlivě neidentifikovatelných příčin, z nichž každá 

sama o sobě přispívá k celkové variabilitě nízkou mírou [10]. 

 

Obr. 7 Proces je statisticky zvládnutý – působí pouze náhodné příčiny[10] 

 

Náhodné vlivy (viz Obr. 7) jsou inherentní. V procesu jich je velký počet, ale každý 

sám působí v malém rozsahu a nepřevažuje nad ostatními vlivy (např. momentální 

psychický stav pracovníka, kolísání teploty chladicí kapaliny při obrábění, chvění stroje 
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apod.). Vlivem těchto příčin mají proces a jeho parametry, resp. znaky jakosti stabilní 

rozdělení pravděpodobnosti, jehož parametry lze odhadnout, a proto lze předvídat chování 

procesu. To umožňuje proces regulovat a udržovat úroveň jakosti na požadované úrovni. 

Technické a ekonomické důvody vedou k tomu, že tyto vlivy není možné zcela eliminovat. 

Jejich působení však může být také určitými systémovými zásahy do procesu omezeno 

(použitím kvalitnější suroviny z hlediska stejnorodosti složení, použití přesnějšího stroje 

atd.) [7]. 

 

b) Nenáhodné vlivy 

Představují vliv zdrojů variability, které za normálních podmínek na proces nepůsobí 

(viz Obr. 8). Tyto vlivy vyvolávají reálné změny procesu, projevující se v nepřirozeném 

kolísání údajů, pomocí nichž variabilitu procesu hodnotíme [10]. 

 

Obr. 8 Proces není statisticky zvládnutý – působí nenáhodné příčiny[10] 

 

Každý takový vliv může být odhalen a jeho působení může být eliminováno, či 

minimalizováno v relativně krátké době a při relativně nízkých nákladech. Tyto vlivy 

působí na hodnoty znaku jakosti či parametru procesu tak, že se buď mění náhle (např. vliv 

nástupu nového pracovníka, zlomení nože atd.), nebo postupně (např. pozvolný proces 

opotřebení nástroje, znečišťování filtrů atd.). Tyto vlivy mění původní rozdělení nebo 

parametry rozdělení pravděpodobnosti znaků jakosti či parametrů procesu [7]. 

3.5.2 Fáze statistické regulace procesu 

Prioritním cílem SPC je dosažení a udržování procesu ve statisticky zvládnutém 

stavu tak, aby se zajistila shoda produktů se zákazníkem specifikovanými požadavky (tj. 

způsobilý proces) [10]. 

Podstatou fází statistické regulace procesu je určit, minimalizovat, nebo úplně 

odstranit nežádoucí působení vymezitelných vlivů tak, aby se již v budoucnu nemohly 
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opakovat a bylo možné proces trvale udržovat ve statisticky stabilním a způsobilém stavu. 

K tomu převážně slouží v hromadné a sériové výrobě výpočetní technika, která zkracuje 

dobu sběru dat, jejich vyhodnocování a tím zajišťuje i rychlé a efektivní rozhodování o 

možných zásazích do procesu při zjištění nežádoucích vlivů, které vstupují do procesu. Pro 

tyto předpoklady je nevhodnější využívat výpočetní techniku pro sběr dat a jejich 

vyhodnocování a to z důvodu časové flexibility a eliminace možnosti vzniku chyb 

způsobených lidským faktorem [17]. Fáze statistické regulace procesu se člení na [10]: 

 

a) Fáze přípravná 

Před přistoupením k posuzování statistické zvládnutosti procesu je nezbytné zjistit, 

zda měřené výstupy z procesu splňují základní předpoklady k tvorbě regulačních 

diagramů, a potažmo užití metody statistické regulace procesu pomocí Shewhartových 

regulačních diagramů. Předpoklady o datech se ověřují za pomocí jednoduchých 

grafických nástrojů, které odhalí, že data 

� mají normální rozdělení znaku jakosti, 

� jsou vzájemně nezávislá, 

� mají konstantní střední hodnotu a směrodatnou odchylku. 

 

Identifikují se cíle regulace procesu a vhodně se volí znaky jakosti nebo parametry 

produktu, které slouží jako regulovaná veličina, jejíž hodnotu budeme zaznamenávat do 

regulačních diagramů (RD). Při volbě znaku jakosti vycházíme z požadavků 

nadefinovaných zákazníkem v technické dokumentaci, pomocí níž určíme vhodnou 

kontrolní metodu kontrolovaného místa a způsob kontroly [17]. Dále se volí vhodný 

způsob výběru logické podskupiny, pomocí níž lze předpokládat působení pouze 

náhodných příčin a vhodný rozsah výběru. Poté se zvolí vhodný typ RD a připraví se 

vhodný formulář pro záznam nasbíraných dat [17]. 

 

b) Fáze zabezpečování stavu statistické zvládnutosti procesu 

Hlavním cílem pro zajišťování procesu na stabilní úrovni je předcházet nenáhodným 

vlivům na proces. Jde o identifikaci, případně minimalizaci, ale nejlépe odstranění všech 

nežádoucích vlivů, které mohou na proces působit. K zajištění statistické zvládnutosti 

procesu slouží regulační diagramy, které identifikují podezřelé hodnoty. V případě, že jsou 

odstraněny veškeré nenáhodné vlivy a regulační diagram nevykazuje žádné nenáhodné 
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příčiny, lze přistoupit k další fázi, kterou je fáze analýzy a zabezpečování způsobilosti 

procesu.  

 

c) Fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu 

V této fázi zkoumáme, zda proces, který je po předchozím kroku statisticky 

zvládnutý, je schopen také dosahovat požadavků zákazníka definovaných např. ve formě 

tolerančních mezí [10]. Fáze zabezpečování způsobilosti procesu bude blíže rozvedena a 

specifikována v kapitole 3.7. 

 

d) Fáze vlastní statistické regulace procesu 

Cílem vlastní statistické regulace procesu je dlouhodobé udržení procesu ve stavu 

statisticky stabilním. K hodnocení stability slouží regulační diagramy, které nám graficky 

signalizují změny ve stabilitě procesu. Pomocí regulačních diagramů odstraňujeme 

avizované a identifikované poruchy vstupující do procesu, a po zajištění stability procesu 

analyzujeme jeho způsobilost [17]. 

3.5.3 Dva typy chyb u statistické regulace procesu [17]. 

a) Chyba prvního druhu 

Tato chyba vznikne, jestliže výroba zůstává ve stavu statisticky zvládnutém, ale 

zjištěná číselná hodnota sledované výběrové charakteristiky padne mimo regulační meze. 

V důsledku toho dochází k nesprávnému závěru, že výroba již není ve stavu statisticky 

zvládnutém a vznikají náklady na hledání neexistujícího problému. 

 

b) Chyba druhého druhu 

Chyba vzniká, jestliže výroba není v požadovaném stavu, tj. není statisticky 

zvládnutá, ale zjištěná hodnota sledované výběrové charakteristiky zůstane uvnitř 

regulačních mezí. V důsledku toho je výroba považována za statisticky zvládnutou i 

v případě, že zvládnutá není. Vznikají tím náklady spojené se selháním včasného zastavení 

výroby. 

3.5.4 Postupový diagram statistické regulace procesu 

Postupový diagram, viz Obr. 9, jednoduše a přehledně zobrazuje průběh statistické 

regulace procesu. 

 



 

27 
 

 

Obr. 9 Postupový diagram statistické regulace procesu 
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3.6 Regulační diagramy 

Regulační diagramy vytvořil W. Shewhart v roce 1924 a vybudoval tak základy 

celého systému SPC. Tyto diagramy vznikly v době rozmachu Taylorových principů 

organizace a řízení výroby. 

Základním předpokladem jejich užití je možnost realizace dostatečného počtu výběrů 

(pro výpočet regulačních mezí se předpokládá provedení minimálně 20 až 25 výběrů za 

relativně stabilních podmínek realizace procesu). Klasické Shewhartovy regulační 

diagramy jsou navrženy pro sledování pouze jednoho znaku jakosti, protože v aktuální 

hodnotě použitého testového kritéria nezohledňují jeho předchozí hodnoty [17]. 

Regulační diagram, viz Obr. 10, je základním grafickým nástrojem umožňujícím 

odlišit variabilitu procesu vyvolanou nenáhodnými vlivy od variability vyvolané 

náhodnými vlivy. To je velice důležité pro nalezení vhodných aktivit zlepšování jakosti 

[9]. 

 

 

Obr. 10 Regulační diagram 

 

Klasický regulační diagram se skládá z osy x, na níž jsou vyneseny hodnoty 

charakterizující pořadové číslo podskupiny a osy y, na níž se vynášejí hodnoty výběrových 

charakteristik sledovaného znaku jakosti nebo určitého parametru procesu. 

Regulační diagram se dále skládá z mezí vynesených na ose y, které vymezují pásmo 

působení náhodných příčin na proces. Jedná se o horní regulační mez UCL, střední přímku 

CL a dolní regulační mez LCL. Tyto meze vymezují pásmo s předem zvolenou 

pravděpodobností pro hodnoty výběrových charakteristik v rozmezí ± 3σ dané výběrové 

charakteristiky od centrální přímky na každou stranu. Rozptyl odchylek ± 3σ (směrodatné 

odchylky) charakterizují variabilitu v dané podskupině s pravděpodobností 0,9973. Z toho 
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plyne, že jestliže je proces ve statisticky zvládnutém stavu a jeho variabilita je tvořena 

pouze náhodnými příčinami, veškeré hodnoty použitých výběrových charakteristik se 

nacházejí uvnitř regulačních mezí [7]. 

3.6.1 Rozdělení regulačních diagramů 

Regulační diagramy, viz Tab. 1, se člení podle několika kritérií. Základní rozdělení 

je závislé na povaze regulované veličiny (znaku jakosti nebo parametru sledovaného 

procesu). Pomocí základního členění rozdělujeme regulaci na regulaci měřením a regulaci 

srovnáním, které pak dále členíme podle vhodných kritérií, která jsou uváděna v Tab. 1 [7]. 

 

Tab. 1 Rozhodovací strom pro volbu klasického Shewhartova RD 

ZÁKLADNÍ ROZD ĚLENÍ KLASICKÝCH SHEWHARTOVÝCH 
REGULAČNÍCH DIAGRAM Ů 

MĚŘITELNÉ ZNAKY 
JAKOSTI NEMĚŘITELNÉ ZNAKY JAKOSTI 

ROZSAH VÝBĚRU 
ROZSAH VÝBĚRU NENÍ 

KONSTANTNÍ 
KONSTANTNÍ ROZSAH 

VÝBĚRU 

1 2-10 nad 10 
NESHODNÉ 
JEDNOTKY 

NESHODY 
NESHODNÉ 
JEDNOTKY 

NESHODY 

(xj, Rkl) (x�,R) (x�,s) (p) (u) (p) (u) 

 
(x-,R) 

 
(np) (c) 

(x�,s)  

 

3.6.1.1 Charakteristika regulačních diagramů pro měřitelné znaky jakosti [17] 

Regulační diagramy pro měřitelné znaky jakosti se člení dle určitých zásad, viz Tab. 

1. Tento způsob regulace se používá v případě, kdy znak jakosti pomocí kterého proces 

regulujeme, je spojitou náhodnou veličinou SNP (rozměr, váha, vlhkost atd.). Získání 

hodnot takového znaku jakosti či parametru procesu je nákladnější a časově náročnější než 

u regulace srovnáním. Na druhé straně má číselná hodnota mnohem větší vypovídací 

schopnost než údaje získané metodou srovnávací [15]. Výpočet střední přímky a 

regulačních mezí je uváděn v Tab. 2. 
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Tab. 2 Základní vztahy pro výpočet regulačních mezí a střední přímky 

Regulační 
diagram 

Horní regulační mez 
(UCL) 

Střední přímka 
(CL) 

Dolní regulační mez 
(LCL) 

(xj, Rkl) 
UCL �  x ( 1  3 .  R(,3d�  x� �  ∑ x$,$5�k  LCL �  x ( �  3 .  R(,3d�  

UCL � D8  .  R(,3 R(,3 �  ∑ R,3,$,$5�k � 1  LCL � D:  .  R(,3 

(;�,R) 
UCL �   x< 1 A� .  R( x< �  ∑ x�$,$5�k  LCL �   x< � A� .  R( 

UCL � D8  .  R( R(  �  ∑ R$,$5�k  LCL � D:  .  R( 

(;-,R) 
UCL �   x< 1 A� .  R( x< �  ∑ x�$,$5�k  LCL �   x< � A� .  R( 

UCL � D8  .  R( R(  �  ∑ R$,$5�k  LCL � D:  .  R( 

(;�,s) 
UCL �   x< 1 A: .  s> x< �  ∑ x�$,$5�k  LCL �   x< � A: .  s> 
UCL �  B: .  s> s> �  ∑ s$,$5�k  LCL �  B8 .  s> 

Poznámka: Přepočtové koeficienty d�, A�, A:, B:, B8, D: , D8 nalezneme v [18]. 

 

a) RD (xj, Rkl) 

Regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí jsou vhodné tam, 

kde je vysoká homogenita v podskupině (např. u dobře promísených sypkých hmot) nebo 

tam, kde nelze získat v poměrně krátkém časovém intervalu větší počet hodnot 

sledovaného znaku jakosti než jednu. Tyto diagramy jsou méně citlivé na změny v 

procesu. 

 

b) RD (;�,R) 

Regulační diagramy pro výběrový průměr a rozpětí je vhodný pro malé rozsahy 

podskupin. 

 

c) RD (;-,R) 

Regulační diagramy pro výběrový medián a rozpětí je alternativou k diagramu (x�,R) 

s jednoduššími záznamy a výpočty, avšak s širším pásmem mezi regulačními mezemi. To 

znamená, že diagram pro medián je méně citlivý než diagram pro výběrový průměr. 
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d) RD (;�,s) 

Regulační diagramy pro výběrový průměr a směrodatnou odchylku jsou vhodné 

spíše pro větší rozsahy podskupin a tam, kde lze data zpracovávat na počítači nebo pomocí 

kalkulátoru. 

3.6.1.2 Charakteristika regulačních diagramů pro neměřitelné znaky jakosti [17] 

Tento způsob regulace se vyžívá v případě, že se za regulovanou veličinu zvolí znak 

jakosti, který má charakter diskrétní náhodné proměnné (DNP). Informace o znaku jakosti 

lze získat většinou levněji a rychleji než při regulaci měřením, ale s menším množstvím 

informací o procesu. Navíc velikost rozsahu podskupin musí být u regulace srovnáním 

několikrát větší než u regulace měřením [15]. Výhodou regulačních diagramů pro 

neměřitelné znaky jakosti je, že pracují jen s jedním regulačním diagramem. Výpočet 

střední přímky a regulačních mezí je uváděn v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Základní vztahy pro výpočet regulačních mezí a střední přímky 

Regulační 
diagram 

Horní regulační mez 
(UCL) 

Střední přímka 
(CL) 

Dolní regulační mez 
(LCL) 

(p) UCL �  p ( 1  3 .  Ap (�1 � p ( �n (  CL �  p� � ∑ x$,$5�∑ n$,$5�  LCL �  p ( �  3 .  Ap (�1 � p ( �n (  

Jestliže je n$ mimo intervalCn� D 0,25n�H, pak 
počítáme individuální meze. 

CL �  p� � ∑ x$,$5�∑ n$,$5�  LCL �  p ( �  3 .  Ap (�1 � p ( �n (  

(np) UCL � n. p ( 1  3 .  In. p ( �1 � p ( � CL � n. p� � ∑ x$,$5�k  LCL � n. p ( �  3 .  In. p ( �1 � p ( � 
(u) UCL �  u ( 1  3 .  Au (n (  CL �  u� � ∑ c$,$5�∑ n$,$5�  LCL �  u ( �  3 .  Au (n (  

Jestliže je n$ mimo intervalCn� D 0,25n�H, pak 
počítáme individuální meze. 

CL �  u� � ∑ c$,$5�∑ n$,$5�  LCL �  u ( �  3 .  Au (n (  

(c) UCL �  c ( 1  3 .  √c� CL �  c� � ∑ c$,$5�k  LCL �  c ( �  3 .  √c� 

Poznámka: Přepočtové koeficienty d�, A�, A:, B:, B8, D: , D8 nalezneme v [18]. 

 

a) RD (p) 

Regulační diagram pro podíl neshodných jednotek v podskupině je vhodný v 

případě, kdy se mění rozsah podskupin (např. celodenní objem výroby). Je založen na 

principu binomického rozdělení. 

 

 

 



 

32 
 

b) RD (np) 

Regulační diagram pro počet neshodných jednotek v podskupině předpokládá 

konstantní rozsah podskupin. Tento regulační diagram je také založen na principu 

binomického rozdělení a používá se v případech, kdy jsme schopni dodržovat konstantní 

velikost podskupiny. 

 

c) RD (u) 

Regulační diagram pro průměrný počet neshod na jednotku v podskupině se používá 

k hodnocení průměrného počtu neshod nestejné velikosti.  

 

d) RD (c) 

Regulační diagram pro počet neshod v podskupině se využívá v případě, kdy 

podskupiny mají stejnou velikost. Regulační diagram je založen na Poisonově rozdělení, 

které předpokládá konstantní rozsah podskupin. 

 

3.6.2 Postup pro sestrojení regulačního diagramu 

Regulační diagramy jako samostatný analytický nástroj lze využívat nezávisle na 

metodě statistické regulace procesu. Je ovšem nezbytné dodržet základní postup pro 

sestrojení regulačního diagramu a to postupně dle bodů [10]: 

1) Volba regulované veličiny 

2) Sběr a záznam dat 

3) Ověření předpokladu o datech 

4) Volba rozsahu výběru 

5) Volba vhodného regulačního diagramu. 

6) Výpočet hodnot zvolené výběrové charakteristiky pro jednotlivé výběry 

7) Ověření a zajištění statistické zvládnutosti proces 

8) Ověření a zabezpečení způsobilosti procesu 

9) Vlastní regulace procesu 

3.6.3 Interpretace regulačních diagramů [17] 

Analýza hodnot vypočtených výběrových charakteristik v podskupinách, které jsou v 

bodech vynesené do regulačního diagramu a k nim vztažených vypočtených regulačních 

mezí slouží k přehlednému znázornění změn probíhajících v procesu. 
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Hodnotí se variabilita procesu, změna střední polohy, odlehlost hodnot nebo shluk 

bodů tvořících trendy. Obecně slouží analýza regulačního diagramu k posouzení průběhu 

výběrových charakteristik a zjištění případných odlehlých hodnot nebo trendů, které by 

mohly signalizovat působení nenáhodných příčin. V případě, že je v regulačním diagramu 

signalizováno působení nenáhodné příčiny, přistupuje se k jejich identifikaci a následnému 

opatření tak, aby na proces nadále nepůsobily. Tímto způsobem je možné zajistit trvalou 

stabilitu procesu a lze přistoupit k následnému hodnocení způsobilosti procesu. 

K hodnocení způsobilosti procesu se přistupuje vždy jen v případě, pokud je proces 

statisticky zvládnutý a nepůsobí na něj žádné nenáhodné příčiny variability a nevykazuje 

žádné trendy. Způsobilost procesu charakterizují indexy způsobilosti porovnávající 

maximální variabilitu hodnot určenou tolerančními mezemi s dosahovanou variabilitou 

daného procesu. 

3.7 Hodnocení způsobilosti procesu 

K hodnocení způsobilosti procesu se používají indexy způsobilosti, které porovnávají 

předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi se 

skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky zvládnutého 

procesu, viz Obr 11. Základní podmínkou je, že hodnocený proces musí být ve statisticky 

zvládnutém stavu. V případě měřitelných znaků jakosti při použití standardních vztahů 

musí rozdělení sledovaného znaku jakosti odpovídat normálnímu rozdělení [9]. 

 

Obr. 11 Histogram s tolerančními mezemi pro data z normálního rozdělení 
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3.7.1 Základní typy indexů způsobilosti [9]. 

a) Index způsobilosti LM 

Index způsobilosti CN je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota 

sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř oboustranných tolerančních mezí. Hodnota indexu 

je poměrem maximálně přípustné a skutečné variability hodnot znaku jakosti bez ohledu na 

jejich umístění v tolerančním poli. Jde o schopnost procesu zajistit, aby se sledovaný znak 

„vešel“ do tolerance. Index způsobilosti CN  je ukazatelem způsobilosti výrobního procesu 

CN � USL�LSLRσ ,      (3.8) 

kde USL je horní toleranční mez, LSL je dolní toleranční mez a σ je směrodatná odchylka. 

 

b) Index způsobilosti LMS 

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

jeho polohu vůči tolerančním mezím. Charakterizuje skutečnou způsobilost procesu 

dodržovat předepsané toleranční meze a je ukazatelem způsobilosti výrobního procesu. 

Lze jej počítat jak v případě jednostranné, tak oboustranné tolerance a to podle vztahu 

CN, � min VCNL W; WCNUY � min Zµ�LSL:.σ ; USL�µ:.σ [, (3.9) 

kde USL je horní toleranční mez, LSL je dolní toleranční mez, µ je střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti a σ je směrodatná odchylka. 

 

c) Index způsobilosti LM\ 

Index způsobilosti CN% porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného 

znaku jakosti danou šířkou tolerančního pole s jeho skutečnou variabilitou kolem cílové 

hodnoty. Zohledňuje jak variabilitu hodnot, tak míru dosažení optimální hodnoty pro 

oboustranné tolerance, kdy cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole. Index lze 

vyjádřit dle vztahu 

CN% � USL�LSLR.Iσ�]�µ�T��,     (3.10) 

kde USL je horní toleranční mez, LSL je dolní toleranční mez, µ je střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti, σ je směrodatná odchylka a T je cílová hodnota. 
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Pro výpočet odhadu směrodatné odchylky se udávají vztahy založené na průměrné 

variabilitě v podskupinách, a to 

σ_ � R( `�       (3.11) 

nebo 

σ_ � a� Cc,       (3.12) 

případně 

σ_ � s>  � d∑ a�� +*� , ,     (3.13) 

kde R( je průměrné variační rozpětí, s> charakterizuje průměrnou hodnotu výběrových 

směrodatných odchylek v podskupinách. Hodnoty d� a C8 jsou koeficienty závislé na 

rozsahu podskupiny  a s>� je výběrový rozptyl hodnot v jé-té podskupině a k je počet 

podskupin[17]. 

3.7.2 Hodnocení indexů způsobilosti 

K hodnocení způsobilosti procesu se používají indexy způsobilosti, které porovnávají 

maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi se skutečnou 

variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. 

Základní podmínkou, která musí být dodržena, je statistické zvládnutí procesu a v případě 

měřitelných znaků jakosti podmínka, že rozdělení sledovaného znaku jakosti musí 

odpovídat normálnímu rozdělení [9]. V případě dodržení předepsaných podmínek lze 

přistoupit k posouzení způsobilosti procesu. 

Pro celkové posouzení způsobilosti procesu by proto měly být použity vhodné 

kombinace indexů způsobilosti. Na minimální hodnoty indexů způsobilosti CN a CN,, 

pohybující se v rozmezí hodnot 1,33 až 2, které jsou nutné pro dosažení způsobilosti 

procesu, je kladen požadavek, aby střední hodnota sledovaného znaku jakosti ležela 

v určité vzdálenosti od horní a dolní toleranční meze, vyplývající z požadavků na hodnoty 

indexů způsobilosti [17]. Na základě dosažených výsledků lze stanovit za pomocí 

nerovností uváděných ve vztazích (3.14) a (3.15), zda hodnoty indexů způsobilosti tyto 

požadavky splňují. 

CN, e CN      (3.14) 

CN% e CN      (3.15) 

V těchto vztazích je rovnosti všech indexů dosaženo v případě, kdy střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti odpovídá cílové hodnotě, která leží ve středu tolerančního pole. 
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Každý z indexů charakterizuje způsobilost procesu jiným způsobem. Řada firem si ovšem 

tyto stávající hodnoty zpřísňuje tak, aby získali efektivnější procesy, které mají silně 

sníženou variabilitu a jsou více centrovány na střed tolerančního pole, a proto požadují 

hodnoty indexů způsobilosti minimálně 1,67 a větší [17]. 

3.8 Hodnocení výkonnosti procesu 

Pro hodnocení výkonnosti procesu se s ohledem na dosahovanou jakost používají 

indexy výkonnosti procesu, viz Obr 12. Jejich užití se doporučuje v případech, kdy proces 

není staticky zvládnutý (v tomto případě nelze hodnotit jeho způsobilost), ale je možné 

zjistit určité informace o chování procesu tím, že hodnotíme jeho skutečné chování. 

Výkonnost procesu se vztahuje k působení náhodných i nenáhodných příčin variability a 

charakterizuje pouze to, jaké výsledky proces poskytoval v minulosti. Tyto výsledky proto 

nelze využít k odhadu chování procesu v budoucnu [6]. 

 

 

Obr. 12 Histogram s tolerančními mezemi pro data z normálního rozdělení 

 

Pro hodnocení výkonnosti procesu s ohledem na dosahovanou jakost nemá být 

vytvářen samostatný postup. Hodnocení výkonnosti procesu se používá pouze v situacích, 

kdy nejsou dostupné prostředky pro zajištění statistické zvládnutosti procesu a není tedy 

možné hodnotit jeho způsobilost. Pro hodnocení výkonnosti procesu se postupuje shodně, 

jako při hodnocení způsobilosti procesu, jen s tou výjimkou, že nebude dodržena statistická 

zvládnutost procesu [9]. K hodnocení výkonnosti procesu lze použít výpočetní vztahy 

(3.16), (3.17) a (3.18). Interpretace výsledků je podobná s interpretací výsledků u indexů 

způsobilosti. 
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a) Index výkonnosti fM 

Index výkonnosti PN je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota 

sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř oboustranných tolerančních mezí. Hodnota indexu 

výkonnosti je poměrem maximálně přípustné a skutečné variability hodnot znaku jakosti 

bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli. Jde o schopnost procesu zajistit, aby se 

sledovaný znak „vešel“ do tolerance. Index výkonnosti PN  je charakterizován vztahem 

PN � USL�LSLRσ ,      (3.16) 

kde USL je horní toleranční mez, LSL je dolní toleranční mez a σ je směrodatná odchylka. 

 

b) Index výkonnosti fMS 

Index výkonnosti PN, zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale i 

jeho polohu vůči tolerančním mezím. Charakterizuje skutečnou výkonnost procesu 

dodržovat předepsané toleranční meze. Lze jej počítat jak v případě jednostranné, tak 

oboustranné tolerance, a to podle vztahu 

PN, � min VPNL W; WPNUY � min Zµ�LSL:.σ ; USL�µ:.σ [,  (3.17) 

kde USL je horní toleranční mez, LSL je dolní toleranční mez, µ je střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti a σ je směrodatná odchylka. 

 

c) Index výkonnosti fM\ 

Index výkonnosti PN% porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného 

znaku jakosti danou šířkou tolerančního pole s jeho skutečnou variabilitou kolem cílové 

hodnoty. Zohledňuje jak variabilitu hodnot, tak míru dosažení optimální hodnoty pro 

oboustranné tolerance, kdy cílová hodnota leží ve středu tolerančního pole. Index lze 

vyjádřit dle vztahu 

PN% � USL�LSLR.Iσ�]�µ�T��,     (3.18) 

kde USL je horní toleranční mez, LSL je dolní toleranční mez, µ je střední hodnota 

sledovaného znaku jakosti, σ je směrodatná odchylka a T je cílová hodnota. 

Pro výpočet odhadu směrodatné odchylky se využívá vztah pro výběrovou 

směrodatnou odchylku  

 

σ_ � s � d∑ �������� ��� !�� ,    (3.19) 
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kde x� je výběrový průměr, x' je jednotlivá i-tá hodnota ve skupině, n je rozsah skupiny a 

s je směrodatná odchylka [17]. 
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4 VOLBA STATISTICKÉHO SOFTWARU 

Hlavním předpokladem pro smysluplné uplatnění metody statistické regulace 

procesu SPC je získání co možná nejaktuálnějších dat z měření v procesech, které se 

následně analyzují a na jejichž základě se přistupuje k analýze a regulaci procesu. 

Zkoumání získaných dat je klíčovým prvkem, který napomáhá k odhalení vlastností a 

charakteristik dějů, které probíhají v procesu. 

V současné době je nezbytné získávat okamžitě analyzované výsledky z měření. 

Proto se přistupuje ve větší míře k využívání statistických softwarů. Analýzou dat ve 

statistickém softwaru lze velmi rychle a přesně získat informace o charakteristikách 

procesu. Pro výpočty základních charakteristik je možné použít i metody, které za pomocí 

obsáhlých výpočtů, ale za to s větší přesností, zjistí aktuální chování procesu. 

4.1 Volba softwaru STATGRAPHICS Plus 

Jedním ze statistických softwarů, který lze komplexně uplatnit v praxi při analýze 

získaných dat je i software STATGRAPHICS Plus, viz Obr. 13 [24]. Statistický software 

STATGRAPHICS Plus se využívá nejen v oblasti statistického zpracovávání dat ve 

společnostech orientujících se na výrobu, ale také ve výuce na školách zaměřených na 

statistické zpracování dat. Software disponuje nepřeberným množstvím obecně užívaných i 

speciálních analytických nástrojů a výpočtových postupů, které jsou používány při 

statistickém zpracovávání dat. 

 

 

Obr. 13 Screenshot softwaru STATGRAPHICS Plus 
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Tento statistický software umožňuje snadnou, rychlou, výpočtově přesnou a efektivní 

práci s naměřenými hodnotami, které se mohou v zápětí analyzovat a tím snižují možnost 

vzniku produkce nekvalitních výrobků. Jedná se o neustálý proces monitorování procesu 

při jeho průběhu. V případě, že by vnikalo podezření na změny v chování procesu, nebo by 

ke změně procesu došlo, lze ihned přistoupit k odhalení nesrovnalostí v parametrech 

procesu. Software STATGRAPHICS Plus umožňuje přímou komunikaci softwaru s 

měřidlem a měřícími přípravky, což velmi usnadňuje a zrychluje získávání dat 

z probíhajícího procesu a jejich následnou analýzu. Tím se získá okamžitý přehled o 

aktuálním stavu procesu. Na základě této analýzy můžeme přistupovat k opatřením, díky 

kterým můžeme předcházet výrobě neshodných výrobků. 

4.2 Hardwarové předpoklady 

Základním a nezbytným předpokladem pro správný chod softwaru 

STATGRAPHICS Plus je zajištění minimálně takových parametrů hardwaru, aby mohl 

software správně fungovat. Minimální hodnoty základních parametrů pro správnou funkci 

jsou 

� procesor Pentium, 

� operační paměť RAM o velikosti minimálně 32 MB, 

� HDD o velikosti 50 MB [21]. 

 

Software STATGRAPHICS Plus využívá aplikačního prostředí 32 - bitového 

operačního systému Windows 

� Windows 7, 

� Windows Vista, 

� Windows XP a Windows NT, 

� Windows 2000, 

� Windows 98 a Windows 95 [21]. 

4.3 Uživatelské rozhraní softwaru 

Software STATGRAPHICS Plus má uživatelsky příjemné a intuitivní ovládání, které 

je založené na vkládání jednotlivých naměřených hodnot sestupně do buněk ve vyobrazené 

tabulce, viz Obr 13. 

 

 



 

41 
 

4.3.1 Panel nástrojů [21]. 

Panel nástrojů obsahuje sadu základních příkazů File, Edit, View, Windows a Help a 

sadu výpočtových panelů, které si uživatel volí na základě požadované analýzy. Jsou to 

panely: Plot, Describe, Compare, Relate, Special a SnapStats!!. 

Při rozvinutí základní nabídky výpočtových panelů se objeví nabídka jednotlivých 

nástrojů, které lze použít pro analýzu naměřených dat. Po výběru potřebné metody analýzy 

se vyplní blok, který nadefinuje vstupní data, základní charakteristiky a omezení, které 

budou do výpočtu zahrnuty. Potvrzením tlačítka OK se provede výpočet. 

4.3.2 Nástrojová lišta 

Panel s nástrojovou lištou slouží k rychlému spouštění nejčastěji používaných 

analytických a grafických nástrojů a příkazů. Zvolený požadavek se spustí přímo stiskem 

ikony s požadovanou funkcí podle zadaných požadavků. 
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5 VOLBA VHODNÝCH SOU ČÁSTÍ 

Jako vhodné součásti pro analýzu v rámci statistické regulace procesu (SPC) byly po 

dohodě s vedoucím oddělení kontroly kvality vybrány dvě součásti, které budou 

charakterizovat dva typy výrobního portfolia společnosti. V prvním případě se jedná o 

součásti volně kované v malých sériích (jde spíš o kusovou výrobu) a v druhém případě o 

součásti, které se kovají hromadně ve velkých výrobních dávkách. 

Při poskytování výrobní a kontrolní dokumentace společností Taforge, a.s. k těmto 

produktům bylo vedení společnosti přislíbeno, že v rámci diplomové práce nebudou 

uváděna žádná výrobní specifika ani výrobní a kontrolní dokumentace k produktům. 

Součásti proto budou pro názornost označeny písmeny „A“ a „B“ a budou počítačově 

vykresleny bez uváděných rozměrů. 

5.1 Součást „A“ – UNÁŠEČ 

Součást „A“ je zápustkově kovaný výkovek, viz Obr. 14.  

 

Obr. 14 Grafická modelace součásti „A“ 

 

Výkovek je charakteristický vysokou rozměrovou přesností, zajišťovanou 

postupným kováním výchozího materiálu ve třech postupných operacích v dutinách 

zápustky, která má v posledním kroku tvar hotového výkovku. Zápustkové kování je velmi 

přesné a využívá se u výrobků vyráběných ve větších sériích. 

5.2 Součást „B“ – HŘÍDEL HNANÝ 

Součást „B“ je volně kovaný výkovek, viz Obr. 15. Kovaná součást je 

charakteristická nízkou rozměrovou přesností, která souvisí s procesem zhotovování 
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výkovku. Výkovek je zhotovován na bucharech nebo lisech pouze základními kovářskými 

operacemi, jako jsou pěchování, prodlužování, osazování, přesazování, atp. 

 

 

Obr. 15 Grafická modelace součásti „B“ 

 

Výsledná kvalita vykovaných výkovků je závislá na zručnosti kováře, proto povrch 

výkovku není příliš rovný a jsou zde nutné větší přídavky na opracování. Volné kování se 

nejčastěji využívá u výrobků vyráběných v menších sériích, především v malosériové a 

kusové výrobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

6 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU PROCESU 

Pro analýzu stávajícího stavu procesu přípravy výroby a kontroly se vychází 

z nadefinovaných výrobních a kontrolních postupů, které jsou vytvořeny před zahájením 

výroby součástí. 

6.1 Součást „A“ 

Součást „A“ je zápustkový výkovek vyráběný postupným kováním výchozího 

materiálu ve třech postupných operacích v dutinách zápustky na Maxilisu o tvářecí síle 

25.000 kN. 

6.1.1 Analýza stávajícího výrobního a kontrolního postupu 

a) Příprava základního polotovaru 

� Kontrola vstupního polotovaru na rozměrovou přesnost, mechanické a 

metalurgické vlastnosti 

� Řezání materiálu na rozměry Ø 45 mm a délku 354 mm 

� Kontrola rozměru délky prvního kusu vždy při zahájení řezání nové tyče 

 

b) Příprava výrobního polotovaru 

� Namátková kontrola rozměrů výchozího materiálu 

� Kontrola materiálu před založením do induktoru, zda je suchý 

 

c) Vizuální kontrola výrobního sortimentu 

� Kontrola předehřívacího induktoru 

� Ověření činnosti chodu kovacího stroje 

� Vizuální kontrola kovacího a ostřihovacího nářadí 

 

d) Příprava kovacího nářadí 

� Upnutí a zahřátí zápustek na kovací teplotu 

� Kontrola teploty pyrometrem 

� Upnutí a zahřátí ostřihovacího nářadí na požadovanou teplotu 

� Kontrola teploty pyrometrem 

 

e) Příprava kovacího polotovaru 

� Kovací polotovar předehřát na požadovanou kovací teplotu 
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� Dopravit dopravníkem na kovací stroj 

 

f) Kování součásti 

� Kovací operace 

I. Polotovar založit na výšku do tvarové zápustky a předkovat 

II.  Pěchovaný polotovar vložit do předkovací dutiny a předkovat 

III.  Předkovek vložit do dokončovací dutiny a kovat výkovek hotově 

� Vyfoukání a namazaní zápustky po vykování každého výkovku 

 

g) Ostřižení výronku 

� Ostřižení výronku 

� Kontrola hmotnosti každého 5 kusu (3,90 Kg) 

� Založení hotového kusu do přepravní palety a označení identifikační 

tabulkou 

� První a poslední kovaný kus odložit k rozměrové kontrole 

 

h) Tepelné zpracování (normalizování) 

� Kontrola požadované teploty v peci 

� Založení kusů do pece a sledování procesu tepelného zpracování 

� Tepelně zpracované kusy vysypat do označené bedny a ochlazovat na 

vzduchu 

 

i) Rozměrová kontrola kovaných kusů 

� Rozměrová kontrola prvního a posledního kovaného kusu 

� Kontrola definovaných rozměrových kót dle platného výkresu, 

nadefinovaných v kontrolním postupu [20]. 

� Kontrola přesazení a velikosti otřepu 

� Vizuální kontrola na povrchové vady 

� Zápis naměřených hodnot do knihy měření 

 

j)  Rozměrová kontrola nářadí 

� Kontrola a zhodnocení stavu nářadí dílovedoucím nebo směnovým mistrem 

� V případě poškození nářadí žádat písemně o jeho opravu 
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6.1.2 Procesní schéma 

 

Obr. 16 Postupový diagram procesu výroby součásti „A“  
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6.2 Součást „B“ 

Součást „B“ je volně kovaný výkovek zhotovovaný základními kovářskými 

operacemi na parovzdušném bucharu s tvářecí silou 16.000 kN.  

6.2.1 Analýza stávajícího výrobního a kontrolního postupu 

a) Příprava základního polotovaru 

� Kontrola vstupního polotovaru na rozměrovou přesnost, mechanické a 

metalurgické vlastnosti 

� Řezání a střepkování materiálu na hmotnost 74,60 ± 0,5 Kg 

� Kontrola hmotnosti jednotlivých kusů 

 

b) Příprava výrobního polotovaru 

� Kontrola materiálu před založením do induktoru, zda je suchý 

 

c) Vizuální kontrola výrobního sortimentu 

� Kontrola předehřívacího induktoru 

� Ověření činnosti chodu kovacího stroje 

 

d) Příprava kovacího nářadí 

� Upnutí rovných kovadel 

� Upnutí a zahřátí tvarové zápustky na kovací teplotu 

 

e) Příprava kovacího polotovaru 

� Kovací polotovar předehřát na požadovanou kovací teplotu 

� Dopravit dopravníkem na kovací stroj 

 

f) Kování součásti 

� Při zhotovení prvního kusu musí být přítomen mistr 

� Výrobu zahájit po proměření prvního kusu na pokyn pracovníka OTK 

� Vizuální kontrolu provádět po každé prováděné operaci 

� Kovací operace 

I. Polotovar předkovat na rovných kovadlech na Ø 150 mm výšku cca 

538 mm 
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II.  Polotovar v části válce osadit přes hranu zápustky v délce 139 mm 

a předkovat na průměr 140 mm 

III.  Průměr 140 mm ustavit do tvarové zápustky a pěchovat hlavu 

výkovku na rozměr Ø 225 mm a výšku 170 mm 

� Uložení výkovku do přepravní palety a označení identifikační tabulkou 

� Očištění kovadel a zápustky po každém vykování 

� První a poslední kovaný kus předložit k rozměrové kontrole 

 

g) Tepelné zpracování (normalizování) 

� Kontrola požadované teploty v peci 

� Založení kusů do pece a sledování procesu tepelného zpracování 

� Tepelně zpracované kusy vysypat do označené bedny a ochlazovat na 

vzduchu 

� Kontrola tvrdosti po tepelném zpracování (Brinell – 10%) 

� Zápis naměřených hodnot do knihy měření 

 

h) Rozměrová kontrola kovaných kusů 

� Rozměrová kontrola prvního a posledního kovaného kusu 

� Kontrola definovaných rozměrových kót dle platného výkresu, 

nadefinovaných v kontrolním postupu [20]. 

� Vizuální kontrola na povrchové vady 

� Zápis naměřených hodnot do knihy měření 

 

i) Rozměrová kontrola nářadí 

� Kontrola a zhodnocení stavu nářadí mistrem ve spolupráci s OTK 

� V případě poškození nářadí žádat písemně o jeho opravu 
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6.2.2 Procesní schéma 

 

Obr. 17 Postupový diagram procesu výroby součásti „B“ 
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7 NÁVRH A UŽITÍ VHODNÝCH METOD ANALÝZY 

V současné době nejsou ve společnosti Taforge, a.s. příliš využívaný statistické 

metody. Důsledkem toho dochází k menšímu počtu včasného odhalení výrobní dávky, 

která nedosahuje požadovaných kvalitativních parametrů znaků jakosti a tím dochází 

k zvýšení nákladů společnosti na nejakostní produkci. Zvýšení zmetkovitosti ve výrobě 

vyvolalo podmět k tomu, aby byla situace operativně řešena a aby nedocházelo 

k následným finančním ztrátám způsobených reklamacemi. Vedení společnosti společně s 

úsekem kontroly kvality proto přistoupilo k návrhu na zavedení statistického řízení procesu 

(SPC) při výrobě dvou součástí. Statistická regulace procesu včasně odhalí, zda je proces 

statisticky stabilní a v případě, že tomu tak není, lze na základě naměřených dat zjistit 

příčinu zmetkovitosti ve stávající výrobě a jejich analýzou a následným odstraněním 

zajistit stabilitu a způsobilost výroby. 

7.1 Statistická analýza součásti „A“ 

Součást „A“ je charakteristická tvarovou jednoduchostí a velkým počtem kovaných 

kusů. Výrobní dávka součásti „A“ je 2.700 kusů. Součást se bude kovat na Maxilisu o 

tvářecí síle 25.000 kN ve třech postupných operacích v dutinách zápustky. Časová norma 

pro kování tohoto výkovku je 900 kusů/směnu. Výkovek se bude kovat ve 3 směnách 

během jednoho dne. Před aplikací statistické regulace procesu (SPC) na tuto kovanou 

součást je nezbytné upravit stávající stav výroby a kontroly, který je nezbytné doplnit o 

průběžnou kontrolu 6 kusů součásti v intervalu jedné hodiny. Z toho vyplývá, že každá 

jedna kovaná součást bude kontrolovaná každých 10 min na deklarovanou hmotnost. 

Upravené kontrolní postupy, viz Obr. 18, jsou základním podkladem pro statistickou 

analýzu procesu. 



 

51 
 

7.1.1 Schéma procesu kontroly 

 

Obr. 18 Postupový diagram procesu kontroly součásti „A“ 

7.1.2 Návrh vhodných metod statistické analýzy 

Před vlastní statistickou analýzou naměřených dat za využití metody statistické 

regulace procesu (SPC) je nezbytné zjistit základní předpoklady o datech tak, aby nedošlo 

k chybné analýze v důsledku nedodržení předepsaných postupů. U dat se obecně 

předpokládá normálního rozdělení znaku jakosti, konstantnost střední hodnoty a 

směrodatné odchylky. Tyto základní požadavky zajišťují základní grafické nástroje, které 

se často využívají pro své přednosti, jako je rychlé a jednoznačné získání informace o 

analyzovaných hodnotách a statistických znacích ve zkoumaném datovém souboru. Grafy 

jsou snadno pochopitelné, ale nemají vysokou vypovídací schopnost. Z tohoto důvodu se 

paralelně využívá grafických nástrojů společně s testy statistických hypotéz. Vhodným 

využitím několika grafických metod společně se statistickými testy, se zajistí správné 

posouzení statistických charakteristik u naměřených dat. Pro vlastní analýzu naměřených 

dat budou využity tyto typy grafických nástrojů v tomto pořadí: 

� Histogram 

� BOX-PLOT (krabicový graf) 
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� Q-Q graf (kvantilově-kvantilový graf) 

� P-P graf (pravděpodobnostní graf) 

K analýze naměřených dat a následnému stanovení předpokladů o datech, budou 

využity testy statistických hypotéz v tomto pořadí: 

� Χ� 

� Shapiro-Wilkův test 

� Test výběrové šikmosti 

� Test výběrové špičatosti 

� Test dobré shody 

 

7.1.3 Návrh vhodných regulačních diagramů 

V případě, že data splňují základní předpoklady pro použití Shewhartových 

regulačních diagramů (normální rozdělení znaku jakosti, konstantnost střední hodnoty a 

směrodatné odchylky), lze přistoupit k analýze naměřených dat za pomocí vhodně 

zvolených regulačních diagramů. 

Pro volbu vhodných typů regulačních diagramů se postupuje na základě 

rozhodovacího stromu pro volbu klasického Shewhartova RD, viz Tab. 1. Rozdělení do 

jednotlivých kategorií je závislé na znaku jakosti regulované veličiny, nebo parametru u 

sledovaného procesu. Pomocí základního členění rozdělujeme regulaci na regulaci 

měřením a regulaci srovnáním [5]. Součást „A“ spadá do kategorie měřitelných znaků 

jakosti (hodnotí se hmotnost součásti) s rozsahem výběru 6, kde lze pro analýzu zvolit 

regulační diagramy typu x�, x-, R nebo  x�, s. Jako nejvhodnější se jeví kombinace dvou 

regulačních diagramů pro měřitelné znaky jakosti s rozsahem výběru 2-10, z důvodu 

výběru 6 kusů výkovků, které budou měřeny během 1 hodiny. Proto se použijí regulační 

diagramy pro výběrový průměr a výběrové rozpětí: 

� RD (x�, R) 

7.1.4 Návrh vhodných indexů způsobilosti 

Součástí analýzy dat metodou statistické regulace procesu (SPC) je hodnocení 

způsobilosti procesu za pomocí indexů způsobilosti v případě, kdy je proces statisticky 

stabilní. Pokud proces stabilní není, ale je nezbytné zjistit chování a parametry procesu, 

přistupujeme k hodnocení výkonnosti procesu. Pro základní hodnocení indexů způsobilosti 

se použijí indexy způsobilosti CN, CN, a CN%. 
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V případě, kdy by proces nebyl statisticky stabilní, ale bylo by potřeba zjistit bližší 

parametry procesu, lze využít indexů výkonnosti procesu PN, PN, a PN%. Při hodnocení 

způsobilosti a výkonnosti procesu je nezbytné zajistit a dodržet zásady pro správné použití 

a vyhodnocení indexů. 

� CN, CN,, CN% 

� PN, PN,, PN% 

7.2 Statistická analýza součásti „B“ 

Součást „B“ je charakteristická tvarovou jednoduchostí s tím rozdílem, že je kovaná 

v malých (kusových) sériích o velikosti výrobní dávky 70 kusů. Součást se kove volným 

kováním v několika postupných operacích. Časová norma pro kování výkovku „B“ je 23 

kusů/směnu. Výkovek se bude kovat ve 3 směnách během jednoho dne. Před využitím 

statistické regulace procesu (SPC) na volně kované součásti je nutné upravit stávající stav 

kontroly. Kontrolu je nezbytné doplnit o průběžnou kontrolu každého kusu součásti po 

vykování předepsaného délkového rozměru 170 mm. Upravené kontrolní postupy, viz Obr. 

19, jsou základním podkladem pro statistickou analýzu. 

7.2.1 Schéma procesu kontroly 

 

Obr. 19 Postupový diagram procesu kontroly součásti „B“ 
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7.2.2 Návrh vhodných metod statistické analýzy 

Před přistoupením k statistické analýze naměřených dat je nezbytné zajistit, 

respektive ověřit normalitu dat. Ke zjištění základních předpokladů o datech se stejně jako 

v předešlém případě využije vhodných a přehledných grafických metod společně 

s přesnými statistickými testy, a to: 

� Histogram 

� BOX-PLOT (krabicový graf) 

� Q-Q graf (kvantilově-kvantilový graf) 

� P-P graf (pravděpodobnostní graf) 

K přesné analýze předpokladů normality u naměřených dat budou využity testy 

statistických hypotéz: 

� Χ� 

� Shapiro-Wilkův test 

� Test výběrové šikmosti 

� Test výběrové špičatosti 

� Test dobré shody 

 

7.2.3 Návrh vhodných regulačních diagramů 

Pokud data splňují předpoklad normality, lze k analýze naměřených dat použít 

Shewhartových regulačních diagramů. 

Regulační diagram se zvolí na základě rozhodovacího stromu pro volbu klasického 

Shewhartova RD, viz Tab. 1. Rozdělení do jednotlivých kategorií je závislé na znaku 

jakosti regulované veličiny, nebo na parametru u sledovaného procesu.  Součást „B“ svými 

charakteristikami spadá do kategorie měřitelných znaků jakosti. Měří se délkový rozměr 

součásti u každého kovaného kusu (rozsah výběru n=1). Z tohoto důvodu je nezbytné 

využít regulační diagramy pro individuální hodnoty x$ a klouzavé rozpětí R,3.  
� RD (x$, R,3) 

7.2.4 Návrh vhodných indexů způsobilosti 

Pro hodnocení indexů způsobilosti se použijí indexy způsobilosti CN, CN, a CN% 

v případě, kdy je proces statisticky stabilní. V případě, že proces statisticky stabilní 

nebude, ale bude potřeba zjistit bližší parametry procesu, lze využít indexů výkonnosti 
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procesu PN, PN, a PN%. Při hodnocení způsobilosti a výkonnosti procesu je nezbytné zajistit 

a dodržet zásady pro správné použití a vyhodnocení indexů způsobilosti a výkonnosti. 

� CN, CN,, CN% 

� PN, PN,, PN% 
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8 ANALÝZA A SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDK Ů 

Základním předpokladem pro využití statistické regulace procesu (SPC) je jeho 

kontinuita a opakovanost výroby jednotlivých součástí. Metoda je realizována 

bezprostřední, pravidelnou a průběžnou kontrolou výstupů z měření regulované veličiny 

tak, aby bylo možné včas odhalit negativní vlivy působící na proces. 

Vhodnou aplikací statistického softwaru lze zajistit rychlou a snadnou podporu 

výrobního procesu a zajistit jeho bezproblémový chod. Statistický software je možné 

nastavit tak, aby mohl zpracovávat data na základě předem definovaného algoritmu, který 

je charakteristický pro daný výrobek. Princip spočívá v tom, že se provede základní 

nastavení parametrů v softwaru, které se uloží pod daným číslem výrobku. Pro zvolené 

měření a následnou statistickou regulaci procesu se zvolí požadovaný soubor, který 

obsahuje předdefinovaná nastavení a provede se vlastní statistická regulace procesu na 

vyráběné výrobní dávce.  

Základní předností, která statistickou regulaci procesu (SPC) řadí mezi 

nejpoužívanější metody, je možnost neustálého monitorování procesu a okamžitého zásahu 

v případě, kdy dojde k jeho destabilizaci. 

8.1 Analýza součásti „A“ 

Součástí správného používání metody statistické regulace procesu (SPC) je ověření 

předpokladu, že zkoumaná data pocházejí z normálního rozdělení, střední hodnota a 

směrodatná odchylka zkoumaného znaku jakosti je konstantní. Pro ověření těchto 

předpokladů, ale také pro zjištění základních informací o procesu se používají základní 

statistické metody analýzy. Je vhodné použít kombinaci grafických metod a testování 

statistických hypotéz z hlediska kompenzace přesnosti a přehlednosti analýzy. 

Analyzovaná data jsou zpracována z měření definovaného znaku jakosti na úseku 

kontroly kvality ve společnosti Taforge, a.s. Datový soubor obsahuje 144 měřených 

hodnot, které se zaznamenávaly na digitální váze v časovém úseku 24 hodin. Výběr 

jednotlivých kusů určených k měření byl prováděn periodicky po 10 minutách a 

zaznamenáván do skupin v intervalu 6 kusů během 1 hodiny. Statistická regulace procesu 

na součásti „A“ byla zpracována ze 144 hodnot rozdělených do 24 skupin po 6 výkovcích. 
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8.1.1 Statistická analýza předpokladů o datech 

  

  

Obr. 20 Analýza součásti „A“ grafickými metodami 

 

Před přistoupením k vlastní statistické regulaci procesu je nezbytné ověřit normalitu 

dat. K ověření normality dat byly využity čtyři grafické nástroje a testy (test chí-kvadrát 

(χ2), Shapiro-Wilkův test, test výběrové šikmosti, test výběrové špičatosti a test dobré 

shody), které nejlépe posoudí normalitu dat. Veškeré testy a grafické metody byly využity 

z nabídky, kterou poskytuje statistický software STATGRAPHICS Plus. 

Na základě analýzy tvaru histogramu lze usuzovat, že data s největší 

pravděpodobností pocházejí z normálního rozdělení. Histogram má předpokládaný 

zvonovitý tvar, charakterizující symetrii znaku jakosti, kdy většina hodnot spadá do oblasti 

střední hodnoty. Z grafu nejsou patrné žádné odlehlé hodnoty ani výrazná zešikmení. 

Po analýze tvaru BOX-PLOT grafu lze učinit závěr, že data s největší 

pravděpodobností pocházejí z normálního rozdělení. Rozdělení znaku jakosti je symetrické 

a nevykazují přítomnost odlehlých hodnot. Symetrické rozdělení je zřejmé z polohy 

mediánu vzhledem ke krabici a polohy krabice vzhledem k hodnotám konců rozdělení. 

Kvantilově-kvantilový graf (Q-Q graf) je exploratorní graf pro hodnocení normality 

znaku jakosti. Na základě analýze Q-Q grafu lze usuzovat, že zkoumaná data mají 

s největší pravděpodobností normální rozdělení znaku jakosti, protože většina bodů leží na 

přímce, což je charakteristické pro symetrické rozdělení znaku jakosti. 
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Z následné analýzy pravděpodobnostního grafu (P-P graf), lze učinit závěr, že data s 

největší pravděpodobnosti pocházejí z normálního rozdělení. Většina analyzovaných bodů 

leží na vykreslené přímce a přibližně kopíruje její tvar. Z hodnocení normality dat pomocí 

grafických nástrojů, viz Obr. 20, je možné předpokládat, že data pocházejí z normálního 

rozdělení znaku jakosti a na proces působí pouze náhodné příčiny variability. Pro přesnější 

ověření normality zkoumaných dat použiji testy statistických hypotéz, které jsou vypsány 

v Tab. 4. 

 

Tab. 4 Základní statistické testy normality dat 

TESTY VÝSLEDKY 

SHRNUTÍ 
ANALÝZY 

Analysis Summary 
 
Data variable: HMOTNOST 
 
144 values ranging from 3,7926 to 4,0176 
 
Fitted normal distribution: 
     mean = 3,90462 
     standard deviation = 0,0464105 

TESTY 
NORMALITY 

Tests for Normality for HMOTNOST 
 
Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 26,3333 
P-Value = 0,389985 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,977647 
P-Value = 0,29209 
 
Z score for skewness = 0,307085 
P-Value = 0,758775 
 
Z score for kurtosis = -0,238869 
P-Value = 0,811203 

TEST DOBRÉ 
SHODY 

Goodness-of-Fit Tests for HMOTNOST 
 
                               Chi-Square Test 
---------------------------------------------------------------------------- 
               Lower         Upper      Observed      Expected 
               Limit         Limit     Frequency     Frequency    Chi-Square 
---------------------------------------------------------------------------- 
         at or below       3,84797            17         16,00          0,06 
             3,84797       3,86913            12         16,00          1,00 
             3,86913       3,88463            19         16,00          0,56 
             3,88463       3,89813            15         16,00          0,06 
             3,89813        3,9111            21         16,00          1,56 
              3,9111       3,92461             9         16,00          3,06 
             3,92461       3,94011            20         16,00          1,00 
             3,94011       3,96127            18         16,00          0,25 
above        3,96127                          13         16,00          0,56 
---------------------------------------------------------------------------- 
Chi-Square = 8,1243 with 6 d.f.   P-Value = 0,229138 

 

Pro přesné posouzení normality dat vycházím z předpokladu (hypotézy), že data 

pocházejí z normálního rozdělení znaku jakosti. Základním kritériem pro srovnání 

výsledků z analýzy dat je hodnota P-Value, která charakterizuje minimální hodnotu 

hladiny významnosti α, deklarovanou v softwaru Statgraphics Plus hodnotou 0,05. 

V případě, kdy je výsledná hodnota vyšší než hodnota hladiny významnosti α, lze tvrdit, že 

data pocházejí z normálního rozdělení. 
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Test χ2 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,389985 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test Shapiro-Wilkův 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,29209 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test výběrové šikmosti 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,758775 > 0,05 
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Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test výběrové špičatosti 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,811203 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test dobré shody 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,229138 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Analýzou testů normality (viz Tab. 4), které obsahují testy Chí-kvadrát (χ2), Shapiro-

Wilkův test, test výběrové šikmosti a test výběrové špičatosti, lze na základě porovnání 

výsledné hodnoty P-Value s hodnotou hladiny významnosti (0,05) tvrdit, že data pocházejí 

z normálního rozdělení znaku jakosti, protože výsledné hodnoty P-Value jsou vyšší než 

hodnota hladiny významnosti 0,05. 

Po ověření normality testem dobré shody, který vychází z testování statistických 

hypotéz pomocí Chí-kvadrát rozdělení znaku jakosti lze taktéž tvrdit, že data mají 
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normální rozdělení znaku jakosti, protože hodnota P-Value u tohoto testu je vyšší než 

hodnota hladiny významnosti 0,05 (viz Tab. 4). 

8.1.2 Statistická regulace procesu 

V případě, kdy lze tvrdit, že analyzovaná data mají normální rozdělení znaku jakosti, 

je možné přistoupit k ověření statistické stability procesu za pomocí vhodně zvolených 

regulačních diagramů. Regulační diagramy, viz Obr. 21, byly zvoleny na základě 

charakteristik výběrů měřených výrobků, spadající do kategorie měřitelných znaků jakosti 

s rozsahem výběru 6 měřených výrobků ve skupině. 

 

  

Obr. 21 Analýza součásti „A“ regula čními diagramy 

 

Výsledné regulační diagramy, uváděné na Obr. 21, jsou vykresleny na základě 

dosazení vstupních parametrů, které charakterizují velikost datového souboru a rozsah 

výběru (počet skupin ve výběru). 

Regulační diagram pro výběrové průměry  RD (x�) nevykazuje žádné zřetelné příčiny, 

které by způsobovaly nestabilitu procesu. Veškeré vynášené body se vyskytují uvnitř 

regulačního pásma a nevykazují žádné trendy nebo nenáhodná seskupení, které by mohly 

signalizovat nestabilitu procesu. 

Regulační diagram pro výběrové rozpětí RD (R) nevykazuje žádné významné příčiny 

nestability procesu, všechny vynášené body se vyskytují uvnitř regulačního pásma a 

nevykazuje žádné trendy nebo nenáhodná seskupení, které by mohly signalizovat 

nestabilitu procesu. 

Proces je statisticky zvládnutý jak z hlediska polohy, tak i z hlediska variability 

znaku jakosti. Z grafů je patrné, že diagramy nesignalizují žádné vymezitelné vlivy na 

proces, nenáhodná seskupení nebo případné trendy. 
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V případě překročení regulačních mezí u regulačních diagramů by došlo k záznamu 

tohoto překročení do reportu (tabulky). Pro ověření toho, že nedošlo k překročení 

regulačních mezí, je v Tab. 5 uvedeno shrnutí výsledků analýzy společně s vypočtenými 

hodnotami regulačních mezí a statistických charakteristik. 

 

Tab. 5 Základní charakteristiky regulačních diagramů 

TESTY VÝSLEDKY 

SHRNUTÍ 
ANALÝZY 

X-bar and Range - Initial Study for HMOTNOST 
 
Number of subgroups = 24 
Subgroup size = 6,0 
0 subgroups excluded 
 
Estimates 
--------- 
Process mean = 3,90462 
Process sigma = 0,0450786 
Mean range = 0,114229 

RD (;�) 

X-bar Chart 
----------- 
UCL: +3,0 sigma = 3,95983 
Centerline      = 3,90462 
LCL: -3,0 sigma = 3,84941 
 
0 beyond limits 

RD (R) 

Range Chart 
----------- 
UCL: +3,0 sigma = 0,228909 
Centerline      = 0,114229 
LCL: -3,0 sigma = 0,0 
 
0 beyond limits 

 

Po analýze regulačních diagramu RD (x�, R), lze proces charakterizovat jako proces 

statisticky stabilní a zvládnutý z hlediska statistické regulace procesu (SPC).  

8.1.3 Ověření způsobilosti procesu 

Při splnění statistické stability procesu, lze přistoupit k hodnocení způsobilosti 

procesu za pomocí vhodně zvolených indexů způsobilosti. Indexy způsobilosti hodnotí 

maximálně přípustnou variabilitu hodnot znaku jakosti se skutečnou variabilitou znaku 

jakosti vztaženou k tolerančnímu pásmu, které je definováno tolerančními mezemi. 

 

 

Obr. 22 Analýza součásti „A“ grafickým znázorn ěním způsobilosti procesu 
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Před vlastním vyhodnocováním indexů způsobilosti se definují toleranční meze a 

cílová hodnota, které by mělo být dosaženo. Pro sledovaný znak jakosti u součásti „A“ 

byla cílová hodnota definovaná hmotností 3,9 Kg s horní toleranční mezí USL = 4,1 Kg a 

dolní toleranční mezí, která byla definovaná LSL = 3,7 Kg. 

Z hlediska hodnocení způsobilosti procesu indexem způsobilosti CN (viz Tab. 6), lze 

proces charakterizovat jako způsobilý vzhledem k srovnávané hodnotě 1,33. Proces je 

z hlediska variability znaku jakosti schopen vejít se do tolerančního pásma. 

Hodnocení způsobilosti indexem způsobilosti  CN, (viz Tab. 6), lze proces 

charakterizovat jako způsobilý vzhledem k srovnávané hodnotě 1,33. Proces je schopný 

svou variabilitou znaku jakosti i polohou vůči tolerančním mezím zajistit, aby se vešel do 

tolerančního pásma. 

Posledním hodnocením způsobilosti procesu indexem způsobilosti  CN% (viz Tab. 6), 

lze proces charakterizovat jako způsobilý vzhledem k srovnávané hodnotě 1,33. Proces je 

schopný svou maximálně přípustnou variabilitou znaku jakosti kolem cílové hodnoty, která 

je dána šířkou tolerančního pásma zajistit, aby se vešel do tolerančního pásma. 

Z hodnocení indexu způsobilosti je zřejmé, že je proces schopný dosahovat optimální 

cílové hodnoty, která je definovaná hmotností 3,9 Kg. 

 

Tab. 6 Výsledky výpočtu indexů způsobilosti 

TESTY VÝSLEDKY 

INDEXY 
ZPŮSOBILOSTI 

Capability Indices for HMOTNOST 
 
Cp = 1,43646 
Cpk = 1,40329 
Cpm = 1,42935 
 
Based on 6,0 sigma limits. 

 

Z hlediska hodnocení způsobilosti procesu indexy způsobilosti CN, CN, a CN% (viz 

Tab. 6), je proces způsobilý, protože hodnoty všech tří zvolených indexů způsobilosti  

CN, CN, a CN% jsou vyšší než požadovaná minimální hodnota způsobilosti procesu 1,33. 

Z grafického znázornění výrobního procesu (viz Obr. 22) je zřejmé, že proces je ve velké 

míře centrován na střed tolerančního pole a má nízkou variabilitu sledovaného znaku 

jakosti. 
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8.2 Statistická analýza součásti „B“ 

8.2.1 Statistická analýza předpokladů o datech 

Jedním z nejdůležitějších aspektů, který je nezbytné zajistit před přistoupením 

k aplikaci statistické regulace procesu (SPC), je ověření předpokladu u zkoumaných dat na 

normalitu znaku jakosti a konstantnost střední hodnoty a směrodatné odchylky. Pro 

komplexní analýzu je výhodné použít kombinaci grafických metod a testování statistických 

hypotéz. 

Použitá data jsou zpracována z měření definovaného znaku jakosti na úseku kontroly 

kvality ve společnosti Taforge, a.s. Datový soubor obsahuje 70 měřených hodnot, které se 

zaznamenávaly digitálním posuvným měřidlem přímo do softwaru v časovém úseku 24 

hodin. Součást „B“ je specifická svou výrobou volným kování. Z tohoto důvodu je 

výsledná jakost výrobku velmi specifická a závisí na zručnosti jednotlivých kovářů a 

preciznosti měření na všech kovaných kusech. Statistická regulace procesu na součásti „B“ 

byla zpracována ze všech 70 hodnot měřeného znaku jakosti. 

 

  

  

Obr. 23 Analýza součásti „B“ grafickými metodami 

 

Před započetím vlastní statistické regulaci procesu je nezbytné ověřit normalitu dat 

ve zvoleném datovém souboru. Pro ověření normality dat byly využity čtyři grafické 

nástroje a statistické testy normality znaku jakosti (test chí-kvadrát (χ2), Shapiro-Wilkův 

test, test výběrové šikmosti, test výběrové špičatosti a test dobré shody), které nejlépe 
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posoudí normalitu dat. Veškeré testy a grafické metody byly využity z nabídky, kterou 

poskytuje statistický software Statgraphics Plus. 

Na základě analýzy tvaru histogramu (viz Obr. 23) lze usuzovat, že zkoumaná data 

pocházejí s největší pravděpodobností z normálního rozdělení znaku jakosti. Histogram 

ovšem naznačuje lehké zešikmení zkoumaného znaku jakosti. Proto bude vhodné ověřit 

normalitu jiným grafickým nástrojem, nebo testy statistických hypotéz. Z analýzy 

histogramu nejsou zřejmé žádné odlehlé hodnoty. 

Analýzou tvaru BOX-PLOT grafu lze učinit závěr, že data mají s největší 

pravděpodobností normální rozdělení znaku jakosti a nevykazují přítomnost odlehlých 

hodnot. Na mírně zešikmené rozdělení lze usuzovat na základě polohy mediánu vzhledem 

ke krabici a polohy krabice vzhledem k hodnotám konců rozdělení. Nelze tedy rozhodně 

určit normalitu zkoumaného datového souboru, a proto bude datový soubor následně 

testován dalšími nástroji a testy. 

Kvantilově-kvantilový graf (Q-Q graf) je exploratorní graf pro hodnocení normality 

znaku jakosti. Po analýze Q-Q grafu lze usuzovat, že zkoumaná data mají s největší 

pravděpodobností normální rozdělení znaku jakosti, protože většina bodů leží na přímce. 

V Q-Q grafu není patrné mírné zešikmění analyzovaného znaku jakosti. 

Analýzou pravděpodobnostního grafu (P-P graf) je možné předpokládat, že by mohlo 

s největší pravděpodobnosti jít o normální rozdělení znaku jakosti. Většina zkoumaných 

bodů se vyskytuje kolem vykreslené přímky a přibližně kopíruje její tvar. Z hodnocení 

normality dat pomocí grafických nástrojů, viz Obr. 23, je možné předpokládat, že data 

pocházejí z normálního rozdělení znaku jakosti s částečně se projevujícím mírným 

zešikmením. Je možné, že na zkoumaný proces zřejmě nepůsobí pouze náhodné příčiny 

variability. Pro přesnější ověření normality zkoumaných dat použiji testy statistických 

hypotéz, které jsou vypsány v Tab. 7. 

Pro přesné posouzení normality dat za pomocí testů statistických hypotéz (viz Tab. 

7) vycházím z předpokladu (hypotézy), že data pocházejí z normálního rozdělení znaku 

jakosti. Základním kritériem pro srovnání výsledků z analýzy dat je hodnota P-Value, která 

charakterizuje minimální hodnotu hladiny významnosti α, deklarovanou v softwaru 

Statgraphics Plus hodnotou 0,05. V případě, kdy je výsledná hodnota vyšší než hodnota 

hladiny významnosti, lze tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 
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Tab. 7 Základní statistické testy normality dat 

TESTY VÝSLEDKY 

SHRNUTÍ 
ANALÝZY 

Analysis Summary 
 
Data variable: ROZMER_170 
 
70 values ranging from 169,36 to 174,1 
 
Fitted normal distribution: 
     mean = 172,017 
     standard deviation = 1,04423 

TESTY 
NORMALITY 

Tests for Normality for ROZMER_170 
 
Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 27,2 
P-Value = 0,753199 
 
Shapiro-Wilks W statistic = 0,969123 
P-Value = 0,224651 
 
Z score for skewness = 1,12168 
P-Value = 0,261999 
 
Z score for kurtosis = 0,369132 
P-Value = 0,712026 

TEST DOBRÉ 
SHODY 

Goodness-of-Fit Tests for ROZMER_170 
 
                               Chi-Square Test 
---------------------------------------------------------------------------- 
               Lower         Upper      Observed      Expected 
               Limit         Limit     Frequency     Frequency    Chi-Square 
---------------------------------------------------------------------------- 
         at or below       170,816             8          8,75          0,06 
             170,816       171,313             9          8,75          0,01 
             171,313       171,684             9          8,75          0,01 
             171,684       172,017             7          8,75          0,35 
             172,017        172,35             5          8,75          1,61 
              172,35       172,721            15          8,75          4,46 
             172,721       173,218             9          8,75          0,01 
above        173,218                           8          8,75          0,06 
---------------------------------------------------------------------------- 
Chi-Square = 6,57169 with 5 d.f.   P-Value = 0,254491 

 

Test χ2 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,753199 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 
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Test Shapiro-Wilkův 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,224651 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test výběrové šikmosti 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,261999 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test výběrové špičatosti 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,712026 > 0,05 
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Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test dobré shody 

 Hypotézy: 

H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

H1: data nepocházejí z normálního rozdělení 

Volba hladiny významnosti 

α = 0,05 

 Porovnání testového kritéria: 

P-Value > α 

0,254491 > 0,05 

Na základě srovnání testového kritéria se zvolenou hladinou významnosti přijímám 

hypotézu H0 a lze tedy tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Analýzou testů normality (viz Tab. 7), které obsahují testy Chí-kvadrát (χ2), Shapiro-

Wilkův test, test výběrové šikmosti a test výběrové špičatosti, lze na základě porovnání 

výsledné hodnoty P-Value s hodnotou hladiny významnosti (0,05) tvrdit, že data pocházejí 

z normálního rozdělení znaku jakosti, protože výsledné hodnoty P-Value jsou vyšší než 

hodnota hladiny významnosti 0,05. 

Po ověření normality testem dobré shody, který vychází z testování statistických 

hypotéz pomocí Chí-kvadrát rozdělení znaku jakosti lze taktéž tvrdit, že data mají 

normální rozdělení znaku jakosti, protože hodnota P-Value u tohoto testu je vyšší než 

hodnota hladiny významnosti 0,05 (viz Tab. 7). 

Z hlediska celkového hodnocení normality dat pomocí statistických testů, viz Tab. 7, 

lze tvrdit, že data pocházejí z normálního rozdělení znaku jakosti a na proces působí pouze 

náhodné příčiny variability. 

8.2.2 Statistická regulace procesu 

V případě, kdy mají analyzovaná data normální rozdělení znaku jakost, je možné 

přistoupit k ověření statistické stability procesu za pomocí vhodně zvolených regulačních 

diagramů. 
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Regulační diagramy, viz Obr. 24, byly zvoleny na základě specifických 

charakteristik výběrů měřených výrobků, spadající do kategorie měřitelných znaků jakosti 

pro individuální hodnoty. 

 

  

Obr. 24 Analýza součásti „B“ regula čními diagramy 

 

Výsledné regulační diagramy, uváděné na Obr. 24, jsou vykresleny na základě 

zvolení vhodných typů regulačních diagramů, které charakterizují velikost a způsob měření 

a kontroly datového souboru (jsou kontrolovány všechny vyráběné kusy). 

Regulační diagram pro individuální hodnoty  RD (x$) nevykazuje žádné vymezitelné 

příčiny, které by způsobovaly nestabilitu v procesu. Všechny vynášené body se vyskytují 

uvnitř regulačního pásma a nevykazují žádné trendy nebo nenáhodná seskupení, které by 

mohly signalizovat nestabilitu procesu. 

Regulační diagram pro klouzavé rozpětí RD (R,3) nevykazuje žádné vymezitelné 

příčiny nestability procesu. Všechny vynášené body se vyskytují uvnitř regulačního pásma 

a nevykazují žádné trendy nebo nenáhodná seskupení, které by mohly signalizovat 

nestabilitu procesu. 

Z regulačních diagramů je zřetelné, že nesignalizují žádné vymezitelné vlivy na 

proces, nenáhodná seskupení nebo trendy. Při bližším zkoumání regulačního diagramu lze 

zjistit, že se data blíží k dolní regulační mezi, což by mohlo naznačovat, že proces není 

centrován na střed tolerančního pásma. 

V případě, že by došlo k překročení regulačních mezí u jednotlivých regulačních 

diagramů, došlo by k záznamu tohoto překročení do reportu (tabulky). Pro ověření stability 

procesu vzhledem k regulačním mezím je v Tab. 8 uvedeno shrnutí výsledků analýzy 

společně s vypočtenými hodnotami regulačních mezí a statistických charakteristik. 
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Na základě výsledků analýzy regulačních diagramu RD (x$, R,3), lze proces 

charakterizovat jako proces statisticky stabilní a zvládnutý z hlediska statistické regulace 

procesu (SPC). 

 

Tab. 8 Základní charakteristiky regulačních diagramů 

TESTY VÝSLEDKY 

SHRNUTÍ 
ANALÝZY 

X and MR(2) - Initial Study for ROZMER_170 
 
Number of observations = 70 
0 observations excluded 
 
Estimates 
--------- 
Process mean = 172,017 
Process sigma = 0,992008 
Mean MR(2) = 1,11899 

RD (;i) 
X Chart 
------- 
UCL: +3,0 sigma = 174,993 
Centerline      = 172,017 
LCL: -3,0 sigma = 169,041 
 
0 beyond limits 

RD (jSk) 
MR(2) Chart 
----------- 
UCL: +3,0 sigma = 3,65754 
Centerline      = 1,11899 
LCL: -3,0 sigma = 0,0 
 
0 beyond limits 

 

8.2.3 Ověření způsobilosti procesu 

Po zvládnutí procesu z hlediska statistické stability, je možné přistoupit k hodnocení 

způsobilosti procesu za pomocí vhodně zvolených indexů způsobilosti. Indexy způsobilosti 

hodnotí maximálně přípustnou variabilitu hodnot znaku jakosti se skutečnou variabilitou 

znaku jakosti vztaženou k definovanému tolerančnímu pásmu (tolerančními mezemi). 

 

 

Obr. 25 Analýza součásti „B“ grafickým znázorn ěním způsobilosti procesu 

 

Předtím, než se přistoupí k hodnocení způsobilosti procesu indexy způsobilosti, 

definují se toleranční meze a cílová hodnota, které by mělo být dosaženo. Pro sledovaný 
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znak jakosti u součásti „B“ byla cílová hodnota definovaná rozměrem 170 mm s horní 

toleranční mezí USL = 178 mm a dolní toleranční mezí LSL = 166 mm. 

Z hlediska hodnocení způsobilosti procesu indexem způsobilosti CN (viz Tab. 9), lze 

proces charakterizovat jako velmi způsobilý vzhledem k srovnávané hodnotě 1,33. Proces 

je z hlediska variability znaku jakosti schopen plně se vejít do tolerančního pásma. 

Hodnocení způsobilosti indexem způsobilosti CN, (viz Tab. 9), lze proces 

charakterizovat jako velmi způsobilý vzhledem k srovnávané hodnotě 1,33. Proces je 

schopný svou variabilitou znaku jakosti i polohou vůči tolerančním mezím zajistit, aby se 

vešel do tolerančního pásma. 

Hodnocením způsobilosti procesu indexem způsobilosti CN% (viz Tab. 9), bylo 

zjištěno, že proces není způsobilý vzhledem k srovnávané hodnotě 1,33 z důvodu, že není 

centrován na cílovou hodnotu 170 mm.  Proces není schopný svou maximálně přípustnou 

variabilitou znaku jakosti kolem cílové hodnoty zajistit, aby se vešel do tolerančního 

pásma. Z hodnocení indexu způsobilosti je zřejmé, že proces není schopný dosahovat 

optimální cílové hodnoty. 

Pro hodnocení způsobilosti výrobního procesu se využily indexy způsobilosti CN, CN, 

a CN%. Na základě hodnocení indexů způsobilosti procesu zvolenými indexy způsobilosti 

CN, CN, a CN% (viz Tab. 9), lze proces charakterizovat jako způsobilý z hlediska variability 

a polohy znaku jakosti viz Obr. 25. Z hlediska schopnosti procesu dosahovat cílové 

hodnoty je proces nezpůsobilý. 

 

Tab. 9 Výsledky výpočtu indexů způsobilosti 

TESTY VÝSLEDKY 

INDEXY 
ZPŮSOBILOSTI 

Capability Indices for ROZMER_170 
 
Cp = 1,91528 
Cpk = 1,9099 
Cpm = 0,875621 
 
Based on 6,0 sigma limits. 

 

Z grafického znázornění výrobního procesu (viz Obr. 25) je zřejmé, že proces není 

centrován na cílovou hodnotu 170 mm, ale i přesto má nízkou variabilitu sledovaného 

znaku jakosti. 
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9 NÁVRHY A DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ PROCESU 

Po přezkoumání stávajícího stavu ve  společnosti Taforge, a.s. se zjistilo, že 

statistické nástroje řízení jakosti nejsou ve společnosti využívány v takové míře, která by 

přinesla hospodářské výsledky ve formě snížení nákladů na vyšší zmetkovitost i nákladů 

ostatních. Důsledkem toho obvykle nedocházelo k včasnému odhalování výrobních dávek, 

které nedosahovaly požadovaných parametrů znaků jakosti. Tím docházelo ke zvýšení 

nákladů společnosti na nejakostní produkci. Zavedení statistických metod může napomoci 

k odhalování slabých míst v procesu i k jeho průběžné kontrole, zda výrobní proces splňuje 

deklarované požadavky zákazníků. 

9.1 Součást „A“ 

9.1.1 Stručné zhodnocení výsledků analýzy procesu 

Statistická regulace procesu (SPC) pro součást s označením „A“ byla zpracována 

z naměřených dat, které obsahovaly 144 hodnot zaznamenaných na digitální váze 

v časovém úseku 24 hodin. 

Následně se data analyzovala z hlediska normality znaku jakosti pomocí grafických 

nástrojů. Výsledkem analýzy byl předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení 

znaku jakosti a na proces působí pouze náhodné příčiny variability. 

Pro přesnější ověření normality zkoumaných dat se přistoupilo k využití testů 

statistických hypotéz. Analýzou naměřených dat a srovnáním výsledků testů s testovým 

kritériem pro zvolenou hladinu významnosti byla přijata hypotéza H0, která předpokládá, 

že data pocházejí z normálního rozdělení. Na základě potvrzení předpokladu o normalitě 

dat se přistoupilo k hodnocení statistické stability procesu. 

Analýzou regulačních diagramů pro výběrové průměry  RD (x�) a výběrové rozpětí 

RD (R) se prokázalo, že proces nevykazoval žádné významné příčiny nestability, protože 

se všechny vynášené body vyskytovaly uvnitř regulačního pásma. Proces také nevykazoval 

žádné trendy nebo nenáhodná seskupení, které by signalizovaly nestabilitu procesu. Proces 

lze proto považovat za statisticky zvládnutý jak z hlediska polohy, tak i z hlediska 

variability znaku jakosti. 

Z tohoto důvodu se přistoupilo k hodnocení způsobilosti procesu indexy způsobilosti. 

Hodnocením zvolených indexů způsobilosti CN, CN, a CN% bylo ověřeno, že proces byl 

způsobilý z hlediska variability a polohy znaku jakosti vůči tolerančním mezím (proces byl 

schopen vejít se do tolerančního pásma) a byl centrován na cílovou hodnotu T. 



 

73 
 

9.1.2 Návrhy a doporučení ke zlepšení procesu 

Na základě výsledků jednotlivých testů a analýz je možné proces považovat za 

vyhovující. Přesto doporučuji další snížení variability sledovaného znaku jakosti 

proškolením obsluhy kovacího stroje, případně úpravou technologie výroby nebo procesu 

kontroly. 

Z hlediska nižší finanční náročnosti se jeví jako nejvhodnější varianta školení 

obsluhy kovacího stroje. 

9.2 Součást „B“ 

9.2.1 Stručné zhodnocení výsledků analýzy procesu 

Statistická regulace procesu (SPC) pro součást s označením „B“ byla zpracována 

z naměřených dat, které obsahovaly 70 hodnot naměřených digitálním posuvným 

měřidlem v časovém úseku 24 hodin. 

Následně se data analyzovala z hlediska normality znaku jakosti pomocí zvolených 

grafických nástrojů a testů statistických hypotéz. Zjištěným výsledkem analýzy normality 

dat byl předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení znaku jakosti a na proces 

působí pouze náhodné příčiny variability. 

Pro přesnější ověření normality znaku jakosti u zkoumaných dat se přistoupilo k užití 

testů statistických hypotéz. Na základě výsledků provedených testů statistických hypotéz a 

jejich srovnáním s testovým kritériem pro zvolenou hladinu významnosti, byla přijata 

hypotéza H0, která předpokládá, že data pocházejí z normálního rozdělení znaku jakosti. 

Na základě potvrzení předpokladu o normalitě dat se přistoupilo k hodnocení statistické 

stability procesu. 

Provedla se analýza regulačního diagramu pro individuální hodnoty  RD (x$) a 

regulačního diagramu pro klouzavé rozpětí RD (R,3). Z výsledků analýzy regulačních 

diagramů bylo zřejmé, že proces nevykazoval žádné významné příčiny nestability, protože 

se všechny vynášené body vyskytují uvnitř regulačního pásma. Proces nevykazoval žádné 

trendy nebo nenáhodná seskupení, které by signalizovaly nestabilitu procesu. Z tohoto 

důvodu lze proces považovat za statisticky zvládnutý jak z hlediska polohy, tak i z hlediska 

variability znaku jakosti. 

Na základě výsledků statistické stability procesu bylo přistoupeno k hodnocení 

způsobilosti procesu za pomocí indexů způsobilosti. Hodnocením zvolených indexů 

způsobilosti CN, CN, a CN% bylo ověřeno, že proces byl způsobilý z hlediska variability a 
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polohy znaku jakosti vůči tolerančním mezím (proces byl schopen vejít se do tolerančního 

pásma), ale nebyl centrován na cílovou hodnotu T. 

9.2.2 Návrhy a doporučení ke zlepšení procesu 

Po analýze výsledků jednotlivých testů je možné proces považovat za vyhovující 

z hlediska statistické stability procesu vůči regulačním mezím i z hlediska způsobilosti 

procesu vzhledem k tolerančním mezím. Proces je způsobilý z hlediska variability a 

polohy znaku jakosti. Je však nezbytné vytvořit opatření k zamezení vznikání série dávek, 

které nebudou centrované na cílovou hodnotu 170 mm, a to z důvodu, že proces nebyl 

způsobilý z hlediska centrování znaku jakosti na cílovou hodnotu T. 

Jedním z hledisek nezpůsobilosti procesu může být snaha kováře kovat výkovek na 

střed tolerančního pásma. Může to být zapříčiněno tím, že se jedná o náročnou kusovou 

výrobu volně kovaných součástí s velkými tolerančními mezemi. V případě znehodnocení 

kovaného kusu by vznikaly velké náklady na nekvalitní produkci. 

Jako možné řešení problému s kováním výkovku na cílovou hodnotu 170 mm se jeví 

proškolení obsluhy kovacího stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

10 ZÁVĚR 

Stěžejním úkolem této diplomové práce bylo zavedení statistické regulace procesu 

(SPC) za pomocí zvoleného statistického softwaru STATGRAPHICS Plus do výroby ve 

společnosti Taforge, a.s. u dvou typů výkovků, které charakterizují výrobní portfolio 

společnosti. V diplomové práci byly komplexně zpracovány teoretické i praktické principy 

řešené problematiky ve vztahu k použité metodě statistické regulace procesu (SPC). 

V úvodní kapitole byla stručně nastíněná vznikající potřeba společnosti Taforge, a.s. 

i jiných společnosti, které se orientují na výrobu, zajistit permanentní a průběžnou kontrolu 

svých výrobních procesu z hlediska kontroly jakosti výstupů z procesu. V tomto 

konkrétním případě se jednalo o využití statistických metod k analýze a monitorování 

výrobního procesu za pomocí statistického softwaru STATGRAPHICS Plus použitého 

k analýze statistického řízení procesu (SPC) na zadaných součástech. 

V kapitole druhé byla krátce charakterizovaná společnost Taforge, a.s. a byla zde 

nastíněná její současná produkce vyráběných součástí s následným zpracováním. Dále byla 

prezentována její historie a zavedený systému managementu kvality s vizí společnosti. 

Třetí kapitola obsahuje veškeré zahrnuté a použité metody a postupy, které se obecně 

využívají při aplikaci statistické regulace procesu (SPC). V této kapitole byly zahrnuty do 

jednotlivých dílčích celků, které na sebe vzájemně navazují, testy základních statistických 

a grafických metod analýzy naměřených dat, postupy metody statistické regulace procesu s 

hodnocením indexů způsobilosti, a v případě statistické nestability procesu hodnocení 

indexů výkonnosti. 

Volba statistického softwaru je blíže nadefinována v kapitole čtvrté. Jsou zde 

zmíněny základní hardwarové předpoklady statistického softwaru STATGRAPHICS Plus 

a jeho uživatelské rozhraní. 

Kapitola pátá zahrnuje kompletní specifikaci volby dvou součástí, které 

charakterizují kompletní oblast výroby výkovků ve společnosti Taforge, a.s. V prvním 

případě se jednalo o součást „A“ (unášeč), která se kove hromadně ve velkých výrobních 

dávkách (charakterizuje hromadnou výrobu součástí). V případě druhém se jednalo o 

součást „B“ (hřídel hnaný) kovanou volně v malých sériích (charakterizuje kusovou 

výrobu součástí). Následně se pro tyto zvolené součásti nadefinovaly charakteristické 

znaky jakosti, na které se aplikovala zavedená metoda statistické regulace procesu (SPC) 

hodnocená ve statistickém softwaru. 
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Po navrhnutí a schválení kovaných součástí pro zavedení metody statistické regulace 

procesu (SPC), byly v kapitole šesté kompletně zpracovány výrobní a kontrolní postupy, 

které byly doplněny o vlastní pozorování průběhu výrobního a kontrolního procesu. Pro 

jednotlivé kované součásti byl zpracován výrobní a kontrolní postup, ze kterého byl 

následně sestaven postupový diagram, který charakterizuje procesní schéma výroby 

součástí. 

V kapitole sedmé byly navrženy vhodné metody pro analýzu obou součástí. 

Kompletní analýza obou součástí obsahovala návrhy grafických metod a testů statistických 

hypotéz, návrhy regulačních diagramů a vhodných indexů způsobilosti, které byly následně 

využity k analýze obou součástí. 

Osmá kapitola se zaobírá celkovou analýzou zaváděné metodiky statistické regulace 

procesu (SPC), zahrnuje a analyzuje všechny dosažené výsledky obou kovaných součástí. 

Po zhodnocení analýzy statistické regulace procesu (SPC) byly v kapitole deváté 

navrženy možnosti zlepšení výrobního procesu u obou součástí. U první součásti 

s označením „A“ bylo navrženo další snížení variability znaku jakosti (hmotnosti výkovku) 

směrem ke střední hodnotě znaku jakosti definované hmotností 3,9 Kg. U druhé součásti 

s označením „B“ je nezbytné centrovat měřený znak jakosti na cílovou hodnotu T, která je 

v tomto případě dána rozměrovou kótou 170 mm. 

V závěru diplomové práce byly shrnuty a zhodnoceny veškeré zpracované výsledky. 

Proces výroby součásti „A“ byl vyhodnocen jako statisticky stabilní a způsobilý 

s tím, že bylo doporučeno snížit variabilitu procesu proškolením obsluhy kovacího stroje, 

případně úpravou technologie výroby, nebo procesu kontroly. 

Proces výroby součásti „B“ byl zhodnocen jako statisticky stabilní a způsobilý 

z hlediska variability znaku jakosti. Způsobilost procesu z hlediska dosažení cílové 

hodnoty T nebyla dodržena. Proces je zřetelně centrován na střed tolerančního pole. Proto 

bude nezbytné seřídit proces na produkci výkovků kovaných kolem cílové hodnoty 170 

mm, a to proškolením obsluhy kovacího stroje. 
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