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ABSTRAKT 

Návrh postupu stanovení nákladů v oblasti statistické regulace procesů. 

První část se zabývá popisem statistické regulace procesu, kalkulací nákladů, kalkulačních 

vzorců a přístupů různých autorů k ekonomickému návrhu regulačních diagramů.  

Ve druhé části je popsán návrh metodiky měření nákladů na SPC. Metodika je rozdělena na 

část měření nákladů na SPC v případě zavádění SPC a druhá část je věnována měření nákladů 

na SPC v případě že SPC již provádíme.  

Poslední část je věnována případové studii měření nákladů na statistickou regulaci pro 

konkrétní výrobní proces. V případové studii je popsána technologie výroby včetně vyčíslení 

veškerých druhů nákladů na statistickou regulaci procesu pro případ jak neměřitelných, tak 

měřitelných znaků jakosti.  

Klíčová slova: Statistická regulace procesu, SPC, náklady na statistickou regulaci procesu, 

ekonomické aspekty SPC, postup stanovení nákladů na SPC 

 

ABSTRACT 

Design of Procedure for Dermining the Cost in Statistical Proces Control. 

The first part deals with the statistical process control description, cost calculation, calculation 

formulas and the approaches of different authors to the economic design of control charts. 

The second part describes the proposed methodology for measuring the SPC costs. The 

methodology is divided into a SPC implementation cost measurement part and a part, which 

is dedicated to costs measuring for already implemented SPC. 

The last part covers a case study on SPC costs measuring for specific production process. The 

case study describes a production technology, including all kinds of SPC costs quantification 

in the case of attributes as well as measurable quality characteristics. 

Keywords: Statistical process control, SPC, Statistical process control costs, Economic 

aspects of SPC, Procedure for SPC costs determination  
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Úvod 

Mezi hlavní cíle managementu jakosti ve všech odvětvích patří spokojení zákazníci. 

Spokojenost zákazníků zaručí pouze výroba kvalitních produktů a poskytování kvalitních 

služeb.  

Těchto cílů se společnosti snaží dosáhnout pomocí zavedení a udržování efektivního 

systému managementu kvality. S ním je spojeno využívání veškerých dostupných metod 

a nástrojů pro zabezpečování kvality ve všech etapách výroby. Je mnoho nástrojů a metod, 

které napomáhají ke kvalitní produkci a poskytování služeb. Aby tomu tak skutečně bylo, je 

nutná kontrola všech výrobních procesů.  

Ve výrobních společnostech se musí klást velký důraz na kvalitní a spolehlivé výrobní 

procesy, bez kterých není možné produkovat jakostní výrobky.  

Kromě produkce kvalitních výrobků, je pro přežití organizace důležitá nákladová 

stránka výroby. V dnešní složité situaci se organizace snaží veškeré náklady minimalizovat. 

Aplikací nástrojů a metod managementu jakosti by mělo docházet ke snížení výskytu 

neshodných výrobků, které vedou k úspoře nákladů. Jedním z těchto nástrojů je statistická 

regulace procesu, která je podrobně popsána v následující kapitole. 

Je potřeba si uvědomit, že každý kvalitně vyrobený výrobek vyžaduje vynaložení 

určitého množství finančních prostředků. Mezi ně patří také náklady na využití nástrojů, 

kterými se právě kvalitu snažíme zabezpečit.  

Zavedení a realizace statistické regulace procesu je spojena s vynaložením určitých 

nákladů. To, jak vysoké tyto náklady budou, je problematika, kterou se tato práce zabývá.  

Cílem práce byl návrh metodiky pro stanovení nákladů na statistickou regulaci 

procesů. Navržená metodika byla ověřena v případové studii, která je praktickým návodem, 

jak by se dalo při tomto stanovování nákladů postupovat.   
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1.  Statistická regulace procesu 

Statistická regulace procesu je způsob, jak řídit proces na základě statistického 

vyhodnocení dat. Je jedním z mnoha přístupů zabezpečování jakosti, které se snaží předcházet 

zbytečnému vynakládání zdrojů na výrobu nekvalitních produktů.  Při tradičním způsobu 

zabezpečování jakosti vyráběných výrobků se jejich kontrola provádí až po jejich vyrobení. 

Tento způsob je neekonomický, protože se kontrola výrobku uskuteční až po tom, co byl 

výrobek vyroben. V případě, že byl vyroben nevyhovující produkt, byly náklady na jeho 

výrobu vynaloženy zbytečně (náklady na materiál, čas a mzdy pracovníků, atd.). Aby se této 

situaci zamezilo, je potřeba neustále získávat informace o průběhu chování výrobního 

procesu. Tyto informace je nutné analyzovat, přičemž cílem těchto analýz je působit na 

výrobní proces tak, aby výstupem byly výrobky mající požadované vlastnosti. SPC je 

nástrojem řízení jakosti, který se snaží včas odhalovat významné odchylky od stanovené 

úrovně vybraného znaku procesu. Umožňuje zasahovat do procesu tak, aby byl dlouhodobě 

udržován na požadované a stabilní úrovni [3], [10]. 

Dosahování a udržování tohoto stavu je podmíněno důslednou analýzou variability 

procesu. Touto analýzou odhalujeme, jak proces funguje, kde jsou jeho slabé stránky a jejich 

příčiny. Zda se tyto příčiny opakují a jak na proces ve skutečnosti působí. 

 

1.1 Variabilita procesu 

I za poměrně stálých podmínek působí na proces, a tím i na jeho výstupy, několik 

faktorů. Ty způsobují, že tentýž proces nemůže vyprodukovat dva zcela totožné výrobky. 

Tyto faktory je možné pozorovat a vytvářet podmínky tak, aby byla variabilita procesu 

v určitých mezích. Dále aby byla stabilní a bylo možné předvídat budoucí chování 

procesu [3].  

Statistická regulace procesu rozlišuje variabilitu vyvolanou náhodnými příčinami 

a variabilitu vyvolanou vymezitelnými příčinami. Náhodné příčiny jsou tzv. přirozené příčiny, 

kterých je mnoho a nedají se jednotlivě identifikovat. Mohou to být např. vlhkost ovzduší, 

nehomogenita materiálu, vibrace stroje. Tyto příčiny působí na proces pouze malou měrou 

a není možné je zcela eliminovat. Díky působení těchto náhodných příčin mají zvolené znaky 

jakosti procesu stabilní rozdělení pravděpodobnosti, jehož parametry lze odhadnout. Je tedy 

možné předvídat chování procesu.  
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Vymezitelné (identifikovatelné) příčiny variability, které patří mezi nežádoucí, za 

běžných podmínek na proces nepůsobí. Když už se ale v procesu vyskytnou, tak se dají 

odhalit a eliminovat nebo se dá alespoň omezit jejich působení. Mohou to být například 

nevhodně seřízené stroje, použitý jiný materiál, špatně nebo úplně nezaškolení operátoři, atd. 

Proces, na který vymezitelné příčiny variability působí, není reprodukovatelný ani statisticky 

stabilní. Proto je potřeba proces sledovat. A v případě výskytu takovýchto příčin variability je 

co nejdříve odhalit a sjednat nápravu [3], [4].  

Včasné odhalování působení vymezitelných příčin variability v procesu zabezpečuje 

regulační diagram. 

 

1.2 Regulační diagram 

Regulační diagram (RD) jako nástroj statistické regulace procesu je graf, který se 

používá ke znázornění změn procesu v průběhu času. Zobrazuje tedy variabilitu procesu 

a umožňuje oddělit náhodné příčiny variability od příčin vymezitelných. 

Na osu x se vynášejí pořadová čísla podskupin, na osu y hodnoty výběrových 

charakteristik sledovaného znaku jakosti či parametru procesu (např. výběrový průměr, 

výběrové rozpětí). Výběrové charakteristiky vypočítáme z chronologicky za sebou jdoucích 

hodnot znaku jakosti získaných při provádění pravidelných výběrových kontrol. Regulační 

diagram má vždy označenu střední přímku (CL - Central Line) a horní a dolní regulační meze 

(UCL – Upper Control Line a LCL – Lower Control Line) viz obr. 1. Střední přímka je 

určena historickými daty nebo je cílovou hodnotou určenou předpisem. UCL a LCL jsou tzv. 

akční meze, které vymezují pásmo působení pouze náhodných příčin variability. Poskytují 

nám impulzy, díky kterým se rozhodujeme, zda do procesu zasahovat nebo zásah není 

potřebný. Můžeme také vyznačit tzv. výstražné meze (±2σ od CL), tedy horní výstražnou mez 

(UWL – Upper Warning Limit) a dolní výstražnou mez (LWL – Lower Warning Limit) [3], 

[10]. 

 Jednou z nejdůležitějších funkcí regulačního diagramu je signalizovat působení 

vymezitelné příčiny a vyhnout se zbytečnému signálu, v případě, že k žádné významné změně 

v procesu nedojde. Z průběhu diagramu je možné udělat závěr, zda je proces ve statisticky 

zvládnutém stavu (tj. stabilní na specifikované úrovni) a zda v tomto stavu setrvává [4], [3]. 
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Regulační diagramy mohou být použity například ke sledování trendů či nenáhodných 

seskupení. Mohou tak předpovídat, zda systém vyhoví stanoveným požadavkům. Regulační 

diagramy slouží pro identifikaci a případnou eliminaci nepříznivých vlivů. Poskytují také 

zpětnou vazbu pro nastavení procesu.  

 

 

Obr. 1 – Struktura regulačního diagramu [1] 

 

V pravidelných časových intervalech provádíme náhodný výběr předem stanoveného 

množství produktů, který tvoří logickou podskupinu, o rozsahu n (nejčastěji 4-5 jednotek). 

Většinou provádíme odběr 20-25 podskupin. U odebraných produktů měříme nebo zjišťujeme 

stejný znak jakosti, jehož hodnoty či počty postupně zaznamenáváme nejlépe do přehledné 

tabulky. Ze zaznamenaných hodnot pro každou podskupinu vypočítáme výběrové 

charakteristiky – např. pro RD  , R jsou to výběrové průměry a výběrová rozpětí. Dále 

vypočteme hodnotu centrální přímky a regulačních mezí pro regulační diagram R (vzorce viz 

tab. 1) a tento RD zkonstruujeme (vypočtené údaje v tomto případě výběrová rozpětí 

chronologicky zakreslíme do regulačního diagramu R). Následně provedeme analýzu tohoto 

regulačního diagramu. Jestliže zjistíme, že je proces statisticky nestabilní, identifikujeme 

vymezitelné příčiny a provedeme nápravná opatření. Vypustíme podskupiny, u kterých byly 

tyto příčiny signalizovány a znovu vypočítáme střední přímku i regulační meze. Stejný postup 

opakujeme pro regulační diagram  (vypočteme hodnoty CL, UCL, LCL pro regulační 

diagram  viz tab. 1 a zkonstruujeme regulační diagram ) [1], [3]. 
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 Analýza regulačního diagramu [3]: 

Předmětem analýzy je zjistit, zda je nebo není sledovaný proces statisticky stabilní. 

Leží-li všechny body uvnitř regulačních mezí UCL a LCL (viz obr. 2), je proces 

považován za statisticky stabilní (zvládnutý) a není potřeba do procesu nijak zasahovat. 

Leží-li některý bod mimo jednu z regulačních mezí (viz obr. 3), je proces považován 

za statisticky nestabilní (nezvládnutý) a je potřeba odhalit příčinu této odchylky a provést 

nápravná popř. preventivní opatření.    

 

 

 Obr. 2 – Statisticky zvládnutý proces  

 

 

Obr. 3 – Statisticky nezvládnutý proces 

UCL 

UCL 



15 

 

Aby bylo dosaženo adekvátních a vypovídajících výsledků, je potřeba zvolit vhodný 

regulační diagram. V opačném případě může být statistická regulace procesu naprosto 

zbytečná.  Tato volba je tedy naprosto klíčová. 

 

1.3 Volba vhodného regulačního diagramu 

Při rozhodování, který regulační diagram použít, je potřeba nejdříve zjistit, jaký má 

charakter zvolený znak jakosti. Zda je sledovaný znak jakosti měřitelný nebo jde o počty 

neshod či neshodných jednotek. V případě, že máme měřitelný znak jakosti, volíme dvojici 

regulačních diagramů dle velikosti výběru (podskupiny) n (viz obr. 4). Když je zvolený znak 

jakosti neměřitelný (atribut), je třeba nejdříve zjistit, zda počítáme neshody nebo neshodné 

jednotky. Správný diagram pak volíme podle toho, zda rozsah podskupiny je nebo není 

konstantní. Při statistické regulaci měřením se pracuje s dvojicí regulačních diagramů, kdežto 

při statistické regulaci srovnáváním se využívá pouze jeden regulační diagram [1]. 

 

 

 

Obr. 4 – Volba vhodného Shewhartova regulačního diagramu [4] 
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Regulační diagramy měřením [4]:  

 , R - regulační diagramy pro výběrový průměr a výběrové rozpětí jsou 

vhodné pro malé rozsahy podskupin. 

 , s - regulační diagramy pro výběrový průměr a směrodatnou odchylku jsou 

vhodné pro větší rozsahy podskupin. Jsou náročnější na výpočet a proto je 

lepší je použít v případě, kde lze data zpracovat na počítači. 

 , R - regulační diagramy pro výběrový medián a rozpětí jsou alternativou 

k diagramům , R, ale s jednoduššími záznamy a výpočty. Diagram pro  je 

méně citlivý než diagram pro výběrový průměr. 

  - regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí jsou 

vhodné v případě, že je v podskupině vysoká homogenita. Nebo tam, kde nelze 

získat v poměrně krátkém časovém intervalu větší počet hodnot saldovaného 

znaku jakosti než 1. Tyto diagramy jsou méně citlivé na změny v procesu. 

 

Regulační diagramy srovnáváním [4]: 

 p - regulační diagram pro podíl neshodných jednotek v podskupině; 

 np - regulační diagram pro počet neshodných jednotek v podskupině; 

 c - regulační diagram pro počet neshod v podskupině; 

 u - regulační diagram pro průměrný počet neshod na jednotku v podskupině. 

 

Je-li to jen trochu možné, je vhodnější provádět regulaci měřením a to proto, že 

vyžaduje menší rozsahy podskupin, což je ekonomičtější a poskytuje o procesu mnohem více 

informací než regulace srovnáváním. Regulace srovnáváním je jednodušší, ale nelze ji využít 

tam, kde je velmi nízký podíl neshodných jednotek či neshod [4]. 

Regulační diagramy měřením předpokládají dostatečně velký počet dat, normalitu dat, 

jejich nezávislost, konstantní rozptyl a střední hodnotu, sledování jednoho znaku jakosti na 

jednom produktu. Pokud je některý z těchto předpokladů porušen, je potřeba využít jiný 

regulační diagram (viz kapitola 1.6) nebo provést transformaci dat a teprve pak na tato data 

aplikovat klasické Shewhartovy regulační diagramy [4]. 
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Tab. 1 – Vzorce pro výpočet CL, UCL a LCL Shewharotvých regulačních diagramů 

Název 

regulačního 

diagramu 

CL UCL 
LCL 

, R 

   

  
 

, s 

   

   

, R 

   

   

 

   

   

P    

p (  je mimo 

interval 

) 

  
 

Np    

C    

U    

u  (  je 

mimo interval 

) 
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1.4 Fáze SPC a sledované náklady  

Statistická regulace procesu se skládá ze čtyř fází. Ke každé z těchto fázi jsou uvedeny 

náklady, které je potřeba sledovat. 

Fáze SPC jsou: 

1. fáze přípravná, 

2. fáze zabezpečování statisticky stabilního stavu procesu, 

3. fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu, 

4. fáze vlastní statistické regulace procesu. 

 

Ad 1) přípravná fáze 

Úkolem této fáze je vytvořit předpoklady pro efektivní fungování statistické regulace 

procesu. K tomu je zapotřebí vykonání těchto činností [2]: 

 zvolit vhodné znaky jakosti či parametry procesu (regulovanou veličinu); 

 zanalyzovat proces; 

 stanovit kontrolní místa v procesu; 

 zvolit vhodný systém měření; 

 určit rozsah podskupiny; 

 zvolit kontrolní interval; 

 vybrat vhodný typ regulačního diagramu. 

Náklady této fáze jsou zejména mzdy pracovníků, kteří budou přípravnou fázi 

zabezpečovat. 

 

Ad 2) fáze zabezpečování statisticky stabilního stavu procesu 

Podstatou této fáze je identifikovat a pokud možno úplně odstranit působení 

vymezitelných příčin variability a zajistit, aby se působení těchto příčin neopakovalo. V této 

fázi se využívají regulační diagramy [3]. 
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K této fázi se vztahují náklady na pořízení, provoz a kalibraci měřidel, kterými se 

budou zjišťovat hodnoty zvoleného znaku jakosti (v případě, že už tato měřidla nevlastníme). 

Dále náklady na pořízení softwaru, který bude data statisticky vyhodnocovat. 

 

Ad 3) fáze analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu 

V této fázi zjišťujeme, zda proces, který je již staticky stabilní, trvale dosahuje 

požadavků zákazníka (např. ve formě regulačních mezí). Zde tedy probíhá analýza 

způsobilosti procesu (používáme indexy Cp a Cpk) [1]. 

Pro tuto fázi se využívají počítačové programy, které uvedené indexy velmi rychle 

počítají. Náklady na software, jsou již započítány v předešlé fázi. 

 

Ad 4) fáze vlastní statistické regulace procesu 

Proces je zde udržován ve stavu, kdy je staticky zvládnutý a způsobilý. Regulačním 

diagramem se signalizují poruchy ve stabilitě procesu, následně se identifikují a odstraňují. 

Regulační diagramy mají regulační meze, které se stanovily ve druhé fázi (fáze zabezpečování 

statisticky stabilního stavu procesu) se zohledněním výsledků analýzy způsobilosti procesu. 

Tyto meze pak mají dlouhodobější charakter. Jejich platnost trvá do té doby, než v procesu 

nastanou takové změny, u kterých se dá předpokládat, že budou působit i v budoucnu a jejichž 

příčina bude identifikovatelná [4].  

V této fázi bychom měli stanovit náklady na vyhledávání poruchy v procesu a na jeho 

opravu (uvedení procesu do původního stavu). 

Všechny tyto a další náklady jsou podrobně popsány ve 2. kapitole. 

 

1.5 Testování statistické hypotézy 

SPC je testováním statistické hypotézy. Nulovou hypotézou H0 je, že proces je ve 

statisticky zvládnutém stavu. Alternativní hypotéza H1 je formulována jako - proces není ve 

statisticky zvládnutém stavu. Zamítnutí nulové hypotézy vyžaduje zásah do procesu. Zatím co 
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nezamítnutí znamená, že proces považujeme za statisticky zvládnutý. Mohou zde nastat dva 

druhy chyb [3]:  

Chyba I. druhu – riziko zbytečného signálu α - představuje pravděpodobnost 

zbytečného hledání vymezitelné příčiny a to díky signálu regulačního diagramu který hlásí, že 

proces není ve statisticky zvládnutém stavu. I když ve skutečnosti žádná velká změna 

v procesu nenastala. S tím jsou spojeny zbytečně vynaložené náklady na identifikaci 

neexistující vymezitelné příčiny.  

Chyba II. druhu – riziko chybějícího signálu β - představuje pravděpodobnost, že 

regulační diagram nesignalizuje v čas významnou změnu v procesu. Do procesu se tedy 

nezasáhlo a vznikaly tak zbytečně neshodné produkty, což jsou náklady navíc. 

 

1.6 Další regulační diagramy 

Shewhartovy regulační diagramy nejsou jedinou možností, pro provádění statistické 

regulace procesu. Shewhartovy RD vznikly ve třicátých letech. Z tehdejších možností 

a požadavků výroby vyplynuly tyto předpoklady jejich použití [3]:  

 dostatečně velký počet dat; 

 normalita dat; 

 nezávislost dat; 

 konstantní rozptyl a střední hodnota; 

 sledování jednoho znaku jakosti na jednom produktu.  

V dnešní době, kdy existuje nejen hromadná a sériové výroba, ale začíná se více 

projevovat výroba zákaznická, nemusí být možné splnění všech těchto požadavků. Byly tak 

vyvinuty jiné regulační diagramy, které jsou pro danou situaci vhodnější.  Každý regulační 

diagram je vhodný v případě porušení jiného předpokladu. Kdy je vhodné použít který 

regulační diagram je popsáno v následujících šesti kapitolách. 
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1.6.1 CUSUM 

CUSUM - metoda kumulovaných součtů (Cumulative Sum Control Charts). 

 Příčiny sporadické vznikají náhle, působí na proces pouze krátkou dobu a kdykoliv se 

mohou opět vyskytnout. Odchylky způsobené těmito příčinami bývají větší a efektivně 

mohou být indikovány klasickými Shewhartovými regulačními diagramy. Příčiny 

přetrvávající vyvolají náhlé, určitou dobu trvající odchylky v parametrech rozdělení 

regulované veličiny. Pokud odchylky nejsou většího rozsahu, nejsou klasické Shewhartovy 

regulační diagramy schopny rychle a hospodárně tyto odchylky odhalit, jelikož přetrvávající 

příčiny nemohou být odhaleny pomocí jednotlivých izolovaných výběrů. Odhalení těchto 

odchylek vyžaduje metodu, která bude akumulovat informaci obsaženou ve všech za sebou 

jdoucích výběrech a poskytovat tak jasnější obraz o změně v procesu. Kromě toho je 

problematické pomocí klasického Shewhartova regulačního diagramu odhadnout 

s dostatečnou mírou přesnosti okamžik vzniku odchylky a její velikost [3]. 

CUSUM se volí v případech [3]: 

 malá nebo středně velká odchylka; není-li co nejdříve odhalena, vede 

k relativně vysokým ztrátám spojeným s produkcí neshodných produktů, 

 náklady na kontrolu jsou relativně vysoké, 

 jednoduchost regulačních postupů není rozhodující. 

Klasické Shewhartovy RD se volí v případech [3]: 

 je třeba zajistit jednoduchost regulačních postupů, 

 náklady na kontrolu a zkoušení nejsou vysoké, 

 ztráty spojené s produkcí neshodných výrobků nejsou vysoké. 

 

1.6.2 EWMA 

EWMA - exponenciálně vážený klouzavý průměr (Exponentially Weighted Moving 

Average). 

Klasický diagram EWMA se obdobně jako diagram CUSUM hodí pro situace, kdy 

v procesu dochází k náhlým malým, ale přetrvávajícím změnám procesu a hodnoty 

sledovaného znaku jakosti nejsou závislé [3].  
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1.6.3 Dynamický EWMA diagram 

Dynamický diagram EWMA s jednokrokovou predikcí, umožňuje provádět SPC 

v situacích, kdy jsou data závislá. To je častý případ znaků jakosti či parametrů spojitých 

procesů. Dynamický diagram EWMA je tedy vhodný pro procesy, ve kterých hodnoty 

sledované veličiny vykazují pozitivní autokorelaci a proces má nekonstantní střední hodnotu 

s pomalými změnami. Překročení regulačních mezí způsobí v tomto diagramu pouze náhlá 

změna střední hodnoty, malé změny v procesu diagram toleruje. Dynamický EWMA diagram 

tedy poskytuje jak informace o statické zvládnutosti procesu, tak o jeho dynamice [3]. 

 

1.6.4 Hotellingův diagram 

Slouží pro statistickou regulaci procesu v případech, kdy se na jednom produktu 

sleduje více znaků jakosti najednou. 

Většinou, se v takovýchto případech zpracovávají samostatné klasické Shewhartovy 

regulační diagramy pro každý ze sledovaných znaků jakosti. Lze to ale provádět pouze 

v případech, kdy jsou znaky jakosti nekorelované. V případě, že by byly znaky jakosti vysoce 

korelované, pak by tento postup vedl k zavádějícím výsledkům [3]. 

 

1.6.5 SR diagramy 

SR diagramy – regulační diagramy pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti 

a s krátkými výrobními cykly (Short Run Control Charts). 

Používají se v případech, kdy je výroba zákaznicky orientovaná, malosériová, s malou 

pravidelností a v případech, kdy mají výrobní procesy krátké výrobní cykly.  Tyto situace 

sebou nesou jisté problémy. První je malý počet výběrů pro stanovení odhadu parametrů 

rozdělení regulované veličiny, druhým je nepružný systém SPC v důsledku velkého množství 

samostatných regulačních diagramů.  

SR diagramy pracují s jediným regulačním diagramem nebo jedinou dvojicí 

regulačních diagramů pro různé druhy produktů, různé operace či znaky jakosti. To je 

umožněno transformací dat, při které jsou data o různých produktech převáděna na stejné 
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rozdělení, takže lze použít jediných společných regulačních mezí. Dle způsobu transformace 

dat rozlišujeme dva základní typy SR diagramů [3]: 

 cílové regulační diagramy (Target Control Charts); 

 standardizované regulační diagramy ( Standardized Control Charts). 

 

Cílové RD  

Transformace dat použitá u tohoto typu SR diagramů je založena na výpočtu odchylky 

naměřené hodnoty resp. výběrového průměru od cílové hodnoty. Předpoklady pro jejich 

použití jsou konzistentní variabilita procesu u různých produktů, které chceme sledovat 

v jednom RD, normalita dat a nezávislost dat. Nejvhodnější je aplikace na proces, produkující 

podobné výrobky, u kterých sledujeme stejný nebo podobný znak jakosti [3]. 

 

Standardizované RD 

Zde je transformace dat založena na převedení hodnot regulované veličiny na 

bezrozměrnou veličinu. Tyto diagramy jsou vhodné pro situace, kdy variabilita procesu při 

výrobě různých produktů není konzistentní nebo chceme v jednom diagramu sledovat několik 

procesů [3]. 

 

1.6.6 Regulační diagramy pro data s nenormálním rozdělením 

Na předpokladu normality dat jsou založeny všechny standardní RD pro měřitelné 

znaky jakosti (parametry procesu). Pro výběry menšího rozsahu než 4 a u diagramů pro 

individuální hodnoty je splnění podmínky normality striktně vyžadováno. Řešením tohoto 

problému je nalezení vhodné transformační funkce, jejímž výsledkem jsou hodnoty, které 

mají přibližně normální rozdělení [3].  
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1.7 Kalkulace nákladů, kalkulační vzorce 

Kalkulace slouží ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, ke kontrole a rozboru 

hospodárnosti výroby, rentability výkonů a k omezování nákladů. Jsou tudíž základem pro 

stanovování nákladů na různé procesy. Mohou být použity i pro vyčíslení nákladů na 

statistickou regulaci procesu. 

Náklady jsou vymezeny jako účelné a účelové vynaložení prostředků a práce (zdrojů) 

při zhotovení výrobků nebo provedení výkonů (výrobků, prací nebo služeb) a dělí se na [5]: 

 fixní náklady - v podstatě stálé, v určitém intervalu objemu produkce výkonů 

neměnné; 

 variabilní - do výrobního procesu se peněžní prostředky vkládají opakovaně, 

v částech, vyžadovaných příslušným výrobním cyklem.  

Kalkulační vzorec představuje systematické setřídění nákladových položek v kalkulaci 

tak, aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici [5].  

Je mnoho druhů kalkulačních vzorců, například „všeobecný kalkulační vzorec“ (viz 

obr. 5) a „dynamický kalkulační vzorec“ (viz tab. 2). 

 

Obr. 5 - Všeobecný kalkulační vzorec [5] 

 

Kalkulace nákladů je chápána jako základní a nezastupitelná informace o vlastních 

nákladech na jednotky vytvořené podnikatelskou činností. Každý podnikatel by měl znát, za 

kolik vyrábí své výrobky nebo kolik jej stojí poskytování služeb. K zjištění této informace 
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slouží kalkulační vzorce. Proto jsou použity k návrhu nákladů spojených se zaváděním 

statistické regulace procesu. 

Současné pojetí kalkulačního vzorce je tzv. dynamický kalkulační vzorec (viz tab. 2), 

ve kterém jsou kalkulační položky se smíšeným charakterem nákladů rozděleny na fixní 

a variabilní část nákladů.  

Tab. 2 – Dynamický kalkulační vzorec [5] 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Variabilní 

Fixní 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie 
Variabilní 

Fixní 

Vlastní náklady výroby 

Přímé odbytové náklady 

Správní režie 
Variabilní 

Fixní 

Vlastní náklady výkonu 

Přímé odbytové náklady 

Odbytová režie 
Variabilní 

Fixní 

Úplné vlastní náklady výkonu 

Výnosy 

Zisk (ztráta) 

 

1.8 Ekonomické hledisko SPC 

Regulační diagramy jsou efektivními pomůckami na odhalování parametrů procesu 

a analyzování způsobilosti procesu. Před použitím regulačního diagramu je potřeba 

specifikovat rozsah výběru, délku intervalu mezi odběry vzorků a rozsahy regulačních mezí. 

Stanovování těchto parametrů se nazývá návrh regulačního diagramu. Regulační diagramy 

bývají většinou navrženy jen s ohledem na statistická kritéria. Díky zohlednění právě 

statistických kritérií se v praxi zažilo používat rozsahy výběru o velikosti 5 vzorků, regulační 

meze ve vzdálenosti 
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± 3 σ výběrové charakteristiky a délku kontrolního intervalu jednu hodinu pro RD  [7]. 

Návrh regulačního diagramu má vliv na tyto tři kategorie nákladů [7]: 

 náklady na odběr vzorků a testování; 

 náklady spojené s hledáním vymezitelné příčiny a náklady na její odstranění; 

 náklady spojené s výrobou nekvalitních produktů. 

Proto je z hlediska využití zdrojů podstatné i ekonomické hledisko návrhu regulačního 

diagramu. 

 

1.8.1  Základní ekonomicko-statistické návrhy regulačního diagramu 

První návrh ekonomického modelu pro statistickou regulaci procesu u parametrů 

regulačních diagramů  vytvořil A. J. Duncan v roce 1956. Tímto modelem se snažil 

minimalizovat průměrné náklady na udržování a sledování daného procesu pod statistickou 

kontrolou. Jeho model předpokládá tyto náklady [6]: 

 náklady na výběr vzorků a jejich kontrolu; 

 náklady na vyhledání identifikovatelné příčiny a náklady spojené s jejich 

odstraněním; 

 náklady spojené s výrobou nekvalitních výrobků (proces mimo kontrolu); 

 náklady spojené s falešným alarmem (hledání identifikovatelné příčiny, 

která skutečně neexistuje). 

Předpokládané náklady jsou pak vztaženy k fázím výrobního cyklu procesu. Kde je 

výrobní cyklus definován jako časový interval od začátku produkce (proces se předpokládá ve 

stavu pod kontrolou) až k odhalení a odstranění zjistitelné příčiny. Až po té, co se stanoví 

celkové náklady na cyklus a zjistí se délka cyklu, mohou být stanoveny náklady na hodinu 

tohoto cyklu. Pak pomocí optimalizační techniky, hledáme takové hodnoty parametrů n, h 

a k, při kterých jsou náklady na hodinu cyklu minimální nebo při kterých je zisk maximální 

[11], [7]. 

Cyklus je složen ze čtyř období: 

1) proces je pod kontrolou; 

2) proces je mimo kontrolu; 

3) období odebrání vzorků ke kontrole a interpretace zjištěných výsledků; 
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4) období hledání zjistitelné příčiny. 

Montgomery zhodnotil Duncanovu práci a práce dalších autorů, které jsou založeny na 

Duncanově modelu. U ekonomického návrhu regulačního diagramu  dosáhl následujících 

závěrů [9]: 

 velikost posunu v procesu ovlivňuje velkou měrou rozsah výběru; 

 délku intervalu mezi výběry ovlivňují zejména náklady, které byly vynaloženy na 

produkci výrobků v době, kdy byl proces mimo kontrolu (vznikly neshodné 

produkty); 

 šíři regulačních mezí ovlivňují hlavně náklady vynaložené na hledání zjistitelné 

příčiny; 

 parametry návrhu regulačního diagramu ovlivňují náklady na výběr vzorků; 

 optimální návrh RD je relativně necitlivý k chybám, které mohou vznikat 

v odhadech nákladových parametrů. 

 

Rahim (1985) použil návrh regulačních diagramů pro nenormální rozdělení 

pravděpodobnosti. Tento návrh je velmi užitečný pro případy, kdy zvolené znaky jakosti 

neodpovídají normálnímu rozdělení [9].  

 

Lorenzen a Vance roku 1986 vydali rozšířený ekonomický model. Tento model je 

použitelný na různé typy regulačních diagramů. Článek The economic design of control 

charts: a unified approach [8] popisuje, jak výběr parametrů (velikost výběru, interval mezi 

výběry a regulační meze) regulačního diagramu ovlivňuje ekonomické hledisko. Hlavní 

procesní model je odvozen od funkce hodinových nákladů. Numerické metody k minimalizaci 

této nákladové funkce se zkoumají a provádí se analýzy citlivosti [8].  

Cyklus se skládá z období pod kontrolou, mimo kontrolu, vyšetřování a období opravy. 

Období cyklu je složeno z [8]: 

a) období do zjistitelné příčiny; 

b) uplynulé období do následujícího odebrání vzorku; 

c) období analýzy vzorku a grafické znázornění; 

d) období do signálu, že je proces mimo kontrolu; 

e) období vyhledání zjistitelné příčiny a opravy procesu.  
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Proces je pod kontrolou v intervalu od zahájení cyklu až do doby, kdy se v procesu 

vyskytne zjistitelná příčina (doba mezi t0 a t1). Mimo kontrolu je proces od doby, kdy byla 

zjištěna zjistitelná příčina až po její odstranění (t1 až t3). Podstatnou roli hraje délka období, 

v němž nastala zjistitelná příčina až po odhalení této příčiny (období t1 až t2). V tomto 

časovém úseku vznikají neshodné výrobky. Tyto fáze statistického řízení procesu jsou 

uvedeny na obrázku 6.  

 

Obr. 6 – Fáze statistického řízení procesu pomocí regulačních diagramů [8] 

Ztráty způsobené délkou cyklu [8]: 

 náklady na špatnou jakost, která je způsobená zjistitelnou příčinou; 

 náklady na odhalení a odstranění zjistitelné příčiny; 

 náklady na ztrátu způsobenou falešným signálem; 

 náklady na ztrátu údržby regulačního diagramu. 

Cílem je najít optimální parametry regulačního diagramu při minimálních nákladech 

na hodinu cyklu jako u Duncanova modelu.  

 

V roce 1995 Alexander a spol. zkombinovali Duncanův nákladový model s Taguchiho 

ztrátovou funkcí a vytvořili ztrátový model, podle kterého se dají určit tři základní parametry 

regulačního diagramu [6]: 

 doba mezi výběry h (kontrolní interval); 

 rozsah výběru n;  

 šířka regulačních mezí k. 
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1.8.2 Scénáře statistické regulace procesu 

Čtyři scénáře, které mohou nastat při regulaci procesu a způsob, jakým se tyto scénáře 

promítnou do ekonomického návrhu regulačního diagramu, navrhli Lorenzena a Vance [6].  

Popis realizace: 

Pravidelně po h hodinách provádíme měření (inspekce), abychom zjistili, zda 

nenastala nějaká změna v procesu a tím se proces nedostal do stavu mimo kontrolu. 

V případě, že po k inspekcích v regulačním digramu nevznikne signál procesu mimo kontrolu, 

provede se plánovaná údržba v (k+1) výběrovém intervalu. Když RD signalizuje proces 

mimo kontrolu, ověříme oprávněnost toho signálu vyhledáním zjistitelné příčiny. Je-li signál 

oprávněný, provedeme reaktivní údržbu. Jestliže je signál falešný, provedeme náhradní 

údržbu. 

Proces začíná ve stavu, kdy je pod kontrolou (viz obr. 7) [6]: 

S1 - vzniká poplachový signál v regulačním diagramu před plánovaným časem na 

údržbu. Tento signál je falešný, proces je tedy stále pod statistickou kontrolou. Dá se v tomto 

případě provést náhradní údržba. Musíme zde počítat s náklady, které vzniknou hledáním 

příčiny signálu (falešného signálu) a s náklady na náhradní údržbu. 

S2 - nastává zjistitelná příčina v intervalu mezi k-tou a k+1-ní inspekcí. Proces je tedy 

mimo kontrolu. Proces stále produkuje výrobky, nicméně regulační diagram nesignalizuje 

stav mimo kontrolu až do (k+i)-té inspekce. V okamžiku, kdy regulační diagram signalizuje 

stav mimo kontrolu, dojde k ověření signálu, zjistí se identifikovatelná příčina a provede se 

reaktivní údržba. Náklady v tomto případě budou obsahovat krom nákladů na vlastní inspekci 

a vyhodnocení jejich výsledků i náklady na vyhledávání příčiny signálu a náklady na reaktivní 

údržbu. 

S3 - proces zůstává po celou dobu ve stavu pod kontrolou. Nedojde-li k signálu, po   

k-té inspekci, tak se na konci k+1 výběrového intervalu provede plánovaná kontrola. Ta 

zabraňuje poruše v procesu. Činnosti spojené s plánovanou údržbou jsou méně náročné na 

finanční zdroje, než náklady spojené s reaktivní údržbou. Po plánované údržbě se proces 

obnovuje. 
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S4 - proces se dostal do stavu mimo kontrolu, ale regulační diagram nevysílá žádný 

signál. Předpokládejme, že posun procesu do stavu mimo kontrolu nastane v j-tém intervalu 

mezi inspekcemi. Proces není přerušen, protože regulační diagram nesignalizuje stav mimo 

kontrolu. V k+1 výběrovém intervalu začíná údržba a identifikuje se stav mimo kontrolu. 

Provede se reaktivní údržba, jelikož se proces dostal do stavu mimo kontrolu před plánovanou 

údržbou a časové ztráty budou zapříčiněny identifikací a odstraňováním zjistitelné příčiny. 

Na konci každého z uvedených scénářů se proces vrací do stavu pod statistickou 

kontrolu. 

 

Obr. 7 - Integrovaný model [6] 

 

1.9 Různé přístupy jiných autorů 

Je několik autorů, kteří se zabývají ekonomickými návrhy statistické regulace procesu. 

Každý z nich navrhuje své řešení problému. Někteří rozvíjí Duncanův nákladový model, jiní 

model Lorenzenena a Vance. Další  navíc využívají Taguchiho ztrátovou funkci.  
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PANAGOS, HEIKES a MONTGOMERY -  Ekonomický návrh regulačních diagramů pro 

dva modely výrobních postupů. 

Tento článek popisuje dva modely výrobních postupů, na které jsou aplikovány 

regulační diagramy. První model předpokládá, že proces pokračuje v činnosti, zatímco se 

hledá zjistitelná příčina a druhý předpokládá, že se proces musí během hledání zjistitelné 

příčiny přerušit. Jsou zde popsány ekonomické modely regulačních diagramů a citlivostní 

analýza parametrů, které jsou k modelu regulačního diagramu vybrány. Popisují, jak je 

vhodná volba modelu pro výrobní postup rozhodující (špatný model = významné ekonomické 

ztráty) [13]. 

 

CAIA, XIE, GOHA a TANGB – Ekonomický návrh regulačního diagramu pro procesy 

s dlouhými časy na úpravu. 

Článek je věnován řešení problému s dlouhým časem vynaloženým na úpravu procesů, 

na které jsou aplikovány ekonomické návrhy regulačních diagramů. To totiž prodlužuje 

tradiční ekonomický návrh regulačního diagramu, který se převážně soustřeďuje na nastavení 

regulačních mezí. Je zde uveden ekonomický návrh modelu a jeho analytické výsledky. Dále 

je zde představen příklad, který ilustruje rozhodování a analýzu postupu [14].  

 

VOMMIA a MURTY – Jednoduchý přístup k robustnímu ekonomickému návrhu regulačního 

diagramu. 

V článku se uvádí rozdělení ekonomických návrhů regulačního diagramu vzhledem 

k neurčitosti nákladů a parametrů procesu do dvou širokých kategorií. Jedna kategorie 

ekonomických návrhů připouští, že v odhadech nákladů a parametrech procesu dochází 

k určité nepřesnosti a snaží se vytvořit vhodný návrh tak, aby fungoval v každé situaci. Další 

kategorie zvažuje mnoho různých situací a pro každou z nich vytváří ten nejvhodnější 

regulační diagram [15]. 
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GOEL, JAIN a WU – Algoritmus pro stanovení ekonomického návrhu  regulačního 

diagramu založeného na Duncanově modelu. 

V tomto článku autoři popisují algoritmus pro stanovení ekonomického návrhu 

regulačního diagramu pro výběrové průměry založeného na Duncanově modelu. Tento 

algoritmus sestává z řešení předpokládané rovnice u návrhu proměnných n (rozsah výběru), 

k (součinitele regulačních mezí) a h (vzorkovací interval). Použití tohoto algoritmu přináší 

nejen přesné optimum, ale také poskytuje cennou informaci o poklesu nákladů, což je 

k hodnocení návrhu velmi užitečné. Podle účinku dvou parametrů: součinitele zpoždění 

a průměrného času za jaký se vyskytne zjistitelná příčina, je návrh ohodnocen. Jsou zde pro 

ilustraci uvedeny i příklady [16]. 

 

CHUNG – Zjednodušený postup výběru ekonomického návrhu regulačního diagramu  . 

Je zde popsán jednoduchý postup výběru nejvhodnějšího ekonomického návrhu 

regulačního diagramu pro jedinou zjistitelnou příčinu. Tento postup sestává z řešení explicitní 

rovnice, kde h je vzorkovací interval, n rozsah výběru a k součinitel regulačních mezí. Autor 

vytvořil nejen přesnější, široce použitelný, flexibilnější, ale i jednodušší model než ty, které 

byly vyvinuty Duncanem (1956), Goelem (1968), Chiu a Wetherillem (1974) [17]. 

 

ELSAYED a CHEN – Ekonomický návrh regulačního diagramu pro  využívající 

kvadratické ztrátové funkce. 

V článku je uvedena kvadratická ztrátová funkce, která je použita v Taguchiho 

přímém nákladovém modelu tak, aby odhadla hodnotu nákladů. Nicméně Taguchiho přímý 

přístup kontroly jakosti je odlišný od široce používaného statistického přístupu, ve kterém se 

pro kontrolu jakosti využívají regulační diagramy. Prezentuje se zde nový ekonomický návrh 

založený na ztrátové funkci tak, jak ji popsal Taguchi. Autoři navrhli optimální parametry 

regulačního diagramu tak, aby minimalizovaly celkové náklady na jakost [18]. 
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KOO a LIN – Ekonomický návrh regulačního diagramu , který využívá Taguchiho ztrátovou 

funkci. 

Přístup založený na ekonomicko-statistickém návrhu bere při návrhu regulačních 

diagramů v úvahu i ekonomické hledisko. Zlepšuje se tak statistický i ekonomický návrh. 

V tomto článku prezentují statisticky omezený ekonomický model pro optimální návrh 

regulačního diagramu s. Parametry byly získány minimalizací celkové nákladové funkce 

navrhované Lorenzenem a Vancem, která je vylepšena Taguchiho ztrátovou funkcí [19]. 

 

PIGNATIELLO a TSAI – Optimální ekonomický návrh regulačního diagramu, kdy 

nákladové parametry modelu nejsou přesně známy. 

Autoři zde uvádějí metodu používající nákladový model pro navrhování regulačních 

diagramů, kdy nejsou k dispozici přesné odhady nákladových parametrů modelu. Jejich 

metoda hledá návrhy regulačních diagramů, které nejsou citlivé na odhady různých 

nákladových parametrů modelu. Zařazují míru nepřesnosti odhadů parametrů do konečné 

funkce. Používají Duncanovy zjistitelné příčiny modelu pro navrhování diagramů. Jako 

příklad srovnávají svou metodu s případem, ve kterém jsou používány pouze bodové odhady 

parametrů. Základní postup může být zobecněný a aplikovaný nejen na další ekonomické 

modely pro návrh regulačních diagramů, ale i na nákladové modely pro návrh jiných druhů 

regulačních diagramů nebo kalkulační vzorce používané pro návrhy ekonomických 

vzorkovacích plánů [20]. 

 

SANIGA – Ekonomicky nejvhodnější návrh regulačních diagramů a R.  

Článek uvádí očekávaný nákladový model pro proces, který je řízený pomocí 

regulačního diagramu pro výběrové průměry a jehož odchylka se projeví v regulačním 

diagramu pro výběrová rozpětí. Očekávané náklady zahrnují fixní i variabilní náklady spojené 

s odběrem vzorků, náklady na kontrolu a náklady na opravu procesu kdy alespoň jeden 

regulační diagram signalizuje, že nastal posun v procesu a vyrábějí se vadné kusy. Používají 

zde "vyhledávací" postup k tomu, aby určili rozsah výběru, interval mezi odběry vzorků 

a regulační meze pro oba diagramy, které mají minimalizovat očekávané náklady. Uveden je i 
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příklad řešení a citlivostní analýza. Navíc je zde pro pár případů uvedeno jak najít optimální 

interval mezi odběry vzorků a očekávané náklady [21].  

 

DUNCAN – Ekonomicko-statistický návrh regulačního diagramu , který udržuje kontrolu 

nad procesem. 

 

V tomto článku je popsán první ekonomický model RD. Uvádí kritéria, která ovlivňují 

průměrný čistý příjem z procesu, který je regulován regulačním diagramem , když průměr 

procesu náhodně kolísá. 

Předpokládá se, že kdykoliv se vyskytne bod mimo regulační meze, nastává zjistitelná 

příčina. Dále se předpokládá proces, který se nezastaví během hledání zjistitelné příčiny. 

Autor uvádí, jak určit rozsah výběru, interval mezi výběrem vzorků a regulační meze tak, aby 

přinášely maximální čistý příjem. Tento model minimalizuje průměrné náklady, které jsou 

nutné k udržení daného procesu pod statistickou kontrolou. Jsou zde popsány veškeré 

náklady, které model zahrnuje (náklady na výběr a kontrolu, náklady na vadné produkty, 

náklady na falešný alarm, náklady na vyhledání poruchy a náklady na opravu procesu) [22].  

 

PATEL – Ekonomický návrh regulačního diagramu. 

Tato projektová zpráva o ekonomickém návrhu regulačního diagramu z National 

Institute of Technology Rourkela-769008 Orissam uvádí, že hlavní funkcí regulačního 

diagramu je odhalit výskyt vymezitelné příčiny a provést potřebná nápravná opatření před 

tím, než bude vyrobeno velké množství nekvalitních výrobků. Dominantním regulačním 

diagramem je regulační diagram pro průměry. V tomto projektu, je popsán ekonomický návrh 

regulačního diagramu pro průměry pomocí genetického algoritmu, pomocí kterého určíme 

velikosti vzorku, interval mezi výběry vzorků a šířky regulačních mezí tak, aby očekávané 

celkové hodinové náklady byly minimální. Genetické algoritmy se používají k hledání 

optimálních hodnot zkušebních parametrů regulačního diagramu pro průměry. V genetickém 

algoritmu se používají mutace a technika cross-over k získání optimálního řešení. Nakonec se 

provede analýza citlivosti s cílem zjistit vliv parametrů modelu na řešení ekonomického 

návrhu [23].    
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SANIGA – Ekonomicko-statistický návrh regulačního diagramu   a R.  

Regulační diagramy jsou hlavním nástrojem pro statistickou regulaci procesu. Tyto 

diagramy mohou být navrženy podle jednoduchého pravidla, které navrhl Shewhart, 

statistickým kritériem nebo ekonomickým kritériem. Každá metoda má své výhody 

a nevýhody. V tomto článku jsou vypsána statistická omezení ekonomického modelu tak, aby 

poskytoval návrhy, při kterých bude mít proces nízkou úroveň variability a bude dlouhodobě 

poskytovat kvalitní výrobky. Tento omezený ekonomický model přináší návrh, který je 

nazýván ekonomicko-statistickým návrhem. V tomto článku se uvádí spojení ekonomicko-

statistického návrhu pro regulační diagram pro průměry a pro rozpětí [24]. 

 

ZHOU a ZHU – Ekonomický návrh integrovaného modelu regulačního diagramu a řízení 

údržby. 

Existují dva klíčové nástroje pro řízení výrobních procesů – statistická regulace 

procesů a řízení údržby, které jsou tradičně oddělené (jak v oblasti vědy, tak v podnikatelské 

praxi), a to i přesto, že jejich cíle se velmi překrývají. Jejich společným cílem je dosažení 

optimální kvality výrobků, málo prostojů a snížení nákladů tím, že se řídí odchylky v procesu. 

Tento článek se zabývá integrací statistické regulace procesů a údržby. Nabízí integrovaný 

model regulačních diagramů a údržby. Matematický model je aplikován na analýzu nákladů 

integrovaného modelu [25]. 

 

GIBRA – Novodobé vývojové trendy v technikách regulačních diagramů. 

V posledních letech bylo vyvinuto několik postupů pro realizaci regulačních 

diagramů. Tento článek představuje popis a analýzu těchto diagramů a pokus přenést minulý 

výzkum do aktuálního pohledu. Bylo publikováno mnoho článků o interpretaci, aplikaci 

a modifikaci ekonomických návrhů regulačních diagramů. Články byly plné různých 

inovačních konceptů regulačních diagramů. Tento článek nezahrnuje všechny modifikace 

regulačních diagramů, ale pokouší se o zdůraznění některých důležitých vývojových trendů 

[26]. 
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2.  Metodika měření nákladů na SPC 

Měření nákladů poskytuje důležité a podstatné informace o tom, na co byly finanční 

zdroje vynaloženy (výrobky, služby, činnosti). Toto hledisko je pro podnik nepostradatelné, 

jelikož umožňuje zjistit rentabilitu (zisk) jednotlivých výrobků nebo služeb a řídit strukturu 

výroby. K tvorbě zisku podniku přispívá každý výrobek různou měrou.  

Informace o nákladech jsou podkladem pro řadu dalších manažerských rozhodování, 

např. zda výrobek koupit nebo vyrobit, zda určitou službu zajistit vlastními silami, nebo 

formou subdodávek. Slouží tudíž k efektivnímu řízení podniku. 

Každý ať už výrobní, či nevýrobní proces potřebuje pro své fungování určité finanční 

zdroje, které je důležité mít pod kontrolou. Jinak by se také mohlo stát, že společnost více 

zdrojů spotřebovává, než vytváří. To by byla pro každou firmu fatální chyba. 

Je tudíž velmi podstatné sledovat náklady na kterýkoliv proces, který ve firmě probíhá. 

Statistickou regulací procesu se snažíme předcházet výrobě neshodných výrobků, a tak 

zbytečně plýtvat finančními prostředky. Je opodstatněné věnovat pozornost také nákladům, 

které nás tento nástroj zabezpečování kvality stojí.  

V této kapitole je navržena metodika, jak sledovat náklady na tento proces zajišťování 

kvality výroby.  

Tato metodika je rozdělena do dvou částí. První část je věnována situaci, kdy se firma 

rozhoduje, zda statistickou regulaci procesu použít (viz kapitola 2.1). Pro její rozhodnutí je 

podstatné vědět, kolik je bude použití tohoto nástroje stát. Mohou si tedy pomocí 

jednoduchého postupu a snadné matematiky spočítat, zda je pro ně tento nástroj rentabilní, či 

nikoli. Druhá část je vhodná pro firmy, které již statistickou regulaci provádějí a chtěli by 

sledovat, kolik nákladů na provádění SPC vynakládají (viz kapitola 2.2). Pro každou z těchto 

dvou situací jsou popsány náklady, které je potřeba sledovat či zjistit. Tyto náklady jsou 

přehledně zobrazeny na následujícím obrázku (obr. 8) vývojového diagramu pro měření 

nákladů na SPC.  
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Obr. 8 – Vývojový diagram metodiky měření nákladů na SPC 
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2.1 Metodika měření nákladů na SPC – zavádění SPC 

Oblasti a činnosti, jimž se musí věnovat pozornost, abychom mohli stanovit náklady 

na statistickou regulaci procesu, jsou uvedeny v následujících bodech navržené metodiky.  

Náklady na SPC představují součet všech následujících nákladů: 

1) určení procesu, na který chceme SPC aplikovat a chceme zde stanovit náklady na 

SPC; 

2) náklady na analýzu vybraného procesu; 

3) náklady na pořízení a provoz měřidel, kterými se budou zjišťovat hodnoty zvoleného 

znaku jakosti;  

4) náklady na pořízení softwaru, který bude schopen provádět statistické vyhodnocování 

dat; 

5) náklady na školení pracovníků, kteří budou provádět SPC; 

6) stanovení nákladů na provedení odběru daného počtu podskupin; 

7) stanovení nákladů na výrobu vadných výrobků, jejich případnou opravu či likvidaci; 

8) stanovení nákladů, které vznikají v případě, že regulační diagram chybně signalizuje 

působení vymezitelné příčiny (falešný alarm); 

9) stanovení nákladů na vyhledávání poruchy v procesu; 

10) stanovení nákladů na opravu procesu – uvedení procesu do původního stavu. 

 

Ad 1)  

Určení procesu, na který chceme SPC aplikovat a chceme zde stanovit náklady na SPC 

Statistická regulace procesu je preventivní nástroj řízení kvality produktů. Díky SPC 

můžeme vybrané procesy stále sledovat a kontrolovat je. Jsme tudíž schopni stanovit, kde 

vznikají vadné produkty a kdy začínají vznikat. Můžeme tak ve vhodnou chvíli vstupovat do 

probíhajícího procesu a opravit jej. Pomáhá nám tedy neustále zlepšovat sledované procesy. 

Statistickou regulací procesu se snažíme dostat proces do statisticky zvládnutého stavu 

a udržet jej v něm tak, aby byla zajištěna shoda zvolených znaků jakosti výrobku s požadavky 

zákazníka.  

Je tedy potřeba dobře zvážit, na který proces chceme statistickou regulaci aplikovat, 

kde nám to přinese úsporu nákladů. 
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Ad 2)  

Náklady na analýzu vybraného procesu 

Zde je potřeba stanovit náklady, které vzniknou zjišťováním předpokladů pro efektivní 

fungování statistické regulace procesu. Měly by zde být zahrnuty náklady na mzdy 

pracovníků, kteří budou určitou dobu analyzovat proces. 

Bude tedy potřeba zjistit a stanovit [1]: 

 rychlost procesu, délku výrobního cyklu, charakter technologie, atd.; 

 jaké příčiny mohou působit na proces a vyvolat tak odchylky; 

 jaká přesnost výroby je potřeba; 

 jaké znaky jakosti bude potřeba sledovat resp. parametry procesu; 

 jak se budou výrobky kontrolovat; 

 jak bude prováděn odběr dat (co, kde, kdy, kdo, jak); 

 velikosti podskupin; 

 délku kontrolního intervalu; 

 počet kontrolních míst; 

 počet podskupin; 

 vhodný způsob tvorby podskupin; 

 vhodné metody zjišťování hodnot zvoleného znaku jakosti; 

 způsobilost zvoleného měřícího systému; 

 vhodný regulační diagram; 

 přípravu sběru a záznamu dat. 

 

Ad 3)  

Náklady na pořízení a provoz měřidel, kterými se budou zjišťovat hodnoty zvoleného 

znaku jakosti 

Zde je potřeba spočítat kolik bude stát pořízení, instalace potřebných měřidel 

a zařízení, které je nutno mít k zjišťování hodnot zvoleného znaku jakosti. Dále se sem musí 

započítat náklady na provoz, údržbu, pravidelnou kalibraci a ověřování těchto měřidel či 

zařízení.  
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Také tu patří náklady na záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti 

u všech jednotek v podskupinách. 

 

Ad 4)  

Náklady na pořízení softwaru, který bude schopen provádět statistické 

vyhodnocování dat 

V současnosti se ke zpracovávání statistických dat využívá různých softwarů, protože 

by bylo velmi neproduktivní provádět tyto operace jinak. Ruční zpracování by trvalo velmi 

dlouho a ještě by nebyla zaručena správnost vyhodnocených dat. Dnes je již na trhu 

dostatečně široká řada softwarových produktů využitelných k počítačové podpoře řízení 

jakosti. Jde o různé nástroje, které se liší jak svou funkčností, rozsahem, oblastí použitelnosti, 

technickou realizací, servisní a poradenskou podporou, tak samozřejmě i cenou. Proto je 

potřeba si dobře zvolit optimální software, který bude splňovat veškeré požadavky. 

Do nákladů na SPC je tedy nezbytné započítat náklady jak na pořízení vhodného 

software, tak i na zaškolení pracovníků, kteří budou tento program k vyhodnocování dat 

používat.   

 

Ad 5)  

Náklady na školení pracovníků, kteří budou provádět SPC 

Pro efektivní aplikaci statistické regulace procesu je potřeba pracovníky, kteří budou 

SPC provádět, seznámit s principy a používáním tohoto velmi užitečného nástroje.  

Je nutné, aby pracovníci uměli:  

 identifikovat možnosti aplikace statistické regulace procesů; 

 využívat různé typy regulačních diagramů včetně určení regulačních mezí a to pro 

statistickou regulaci procesů měřením i srovnáváním; 

 vyhodnocovat regulační diagramy; 

 provádět statistické výpočty; 

 provádět analýzy způsobilosti procesů a zařízení;  
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 provádět analýzu měřicího systému; 

 používat grafické nástroje analýzy a řešení problémů. 

Dalším nákladem, který je tedy nutné vynaložit na dobře fungující SPC je kvalitní 

výcvik, rozvoj způsobilosti zaměstnanců a náklady na ověřování této způsobilosti. 

 

Ad 6)  

Stanovení nákladů na provedení odběru daného počtu podskupin 

U statistické regulace procesu je jedním z důležitých kroků určení počtu podskupin, 

nebo-li počtu výrobků odebíraných z procesu v určitých intervalech. Tyto podskupiny by 

měly být vytvářeny tak, aby na výrobky v těchto podskupinách měly vliv pouze náhodné 

příčiny variability. Většinou se to provádí tak, že se z procesu odebírá určitý počet výrobků 

vyrobených za sebou [2].  

Je důležité stanovit náklady na odběr těchto podskupin. Do těchto nákladů spadá mzda 

pracovníka, který odběr provádí a náklady na vyrobení výrobků, které budou podrobeny 

destrukčním zkouškám ke zjištění hodnot zvolených znaků jakosti.  

 

Ad 7)  

Stanovení nákladů na výrobu vadných výrobků, jejich případnou opravu či likvidaci 

Jsou zde shrnuty náklady na veškerý materiál, polotovary, energie a práce, které byly 

použity k výrobě výrobků, které byly vyrobeny daným procesem a vznikly na nich 

neopravitelné vady. Patří sem i náklady na likvidaci těchto vzniklých zmetků (náklady na 

odvoz, šrotaci či na jiné způsoby likvidace). 

 V případě, že je možné výrobek opravit, tak se započítají náklady na tyto úkony. Jsou 

to náklady na mzdy pracovníků, kteří opravu provádějí, náklady na materiál potřebný 

k opravě a režijní náklady na opravy. 
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Ad 8)  

Stanovení nákladů, které vznikají v případě, že regulační diagram chybně signalizuje 

působení vymezitelné příčiny (falešný alarm) 

Tento bod zahrnuje náklady spojené s analýzou příčin vzniku vady, která jak se 

později ukáže, neexistuje. Proces se tedy musí zastavit, aby se nalezla příčina, která je 

signalizována regulačním diagramem. Stroje, zařízení a lidé jsou tudíž nevyužiti, ale i přes to 

se mzda zaměstnancům proplácí (prostoje zaměstnanců). Kvůli tomu, že se zastaví proces, se 

přestanou vyrábět výrobky. To znamená, že firma neprodukuje zisk. Tudíž sem patří ztráty 

způsobené nevýrobou.  Navíc je možné, že se nestihne dodat zákazníkovi dodávka včas nebo 

v požadovaném množství a to s sebou nese penále, které se zde započítává. V případě, že by 

toto penále bylo nepřijatelné, tak firma většinou hledá a využívá jiné zařízení, technologie 

a jejich použití znamená další náklady. Představovalo by to náklady spojené s přesunem 

výroby a ztráty způsobené pozastavením jiné výroby.  

 

Ad 9)  

Stanovení nákladů na vyhledávání poruchy v procesu 

Jsou zde opět zahrnuty náklady spojené s analýzou příčin vzniku vady, která je ale 

tentokrát signalizována oprávněně. Proces se tedy opět zastaví a nastává stejný problém jako 

v předchozím případě. Vznikají tedy náklady spojené s nečinností zařízení a lidí, způsobené 

čekáním na obnovu procesu – firma může být opět penalizována a vznikají ztráty z nevýroby. 

Tentokrát ale opravdu vznikají při výrobě vadné výrobky a než regulační diagramy začnou 

signalizovat změnu v procesu, vyrobí se určité množství nevyhovujících výrobků. Zahrnují se 

tady náklady na tyto vadné výrobky, na jejich separaci a na likvidaci, či pokud je to možné na 

opravu těchto výrobků. 

 

Ad 10)  

Stanovení nákladů na opravu procesu – uvedení procesu do původního stavu 

Náklady, které musejí být vynaloženy na veškeré opravy procesu tak, aby byl uveden 

do provozu a produkoval opět shodné výrobky. 
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2.2 Metodika měření nákladů na SPC – SPC již zavedeno 

Oblasti nákladů, které je potřeba sledovat, když už statistickou regulaci procesu 

provádíme, jsou popsány v bodech a až g.  

Od první situace, kdy se teprve o zavedení SPC rozhoduje, se zde nezahrnují body 2 

až 5. Jelikož náklady na analýzu procesu už byly vynaloženy, měřidla a software jsou 

zakoupeny a zaškolené pracovníky, kteří SPC provádí, máme. Navíc se provádí pouze 

stanovení nákladů na měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti 

u všech jednotek v podskupinách. 

 

Náklady na SPC v případě, že SPC již na daný proces aplikujeme, jsou součtem 

jednotlivých nákladů z následujících kroků: 

a) výběr procesu, na kterém již SPC aplikujeme a u nějž chceme stanovit náklady na 

provoz SPC; 

b) stanovení nákladů na provedení odběru daného počtu podskupin; 

c) stanovení nákladů na měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku 

jakosti u všech jednotek v podskupinách; 

d) stanovení nákladů na výrobu vadných výrobků, jejich případnou opravu či likvidaci; 

e) stanovení nákladů, které vznikají v případě, že regulační diagram chybně signalizuje 

působení vymezitelné příčiny (falešný alarm); 

f) stanovení nákladů na vyhledávání poruchy v procesu; 

g) stanovení nákladů na opravu procesu – uvedení procesu do původního stavu. 

 

Ad a)  

Výběr procesu, na kterém již SPC aplikujeme a u nějž chceme stanovit náklady na 

provoz SPC  

S tímto bodem jsou spojeny pouze náklady na rozhodovací či výběrový proces, kterým 

určíme, u kterého procesu chceme zjistit náklady na statistickou regulaci. 
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Ad b)  

Stanovení nákladů na provedení odběru daného počtu podskupin 

Tento bod je totožný s bodem 6 u metodiky měření nákladů na SPC, kdy SPC 

zavádíme. 

 

Ad c)  

Stanovení nákladů na měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku 

jakosti u všech jednotek v podskupinách 

Je potřeba stanovit náklady na provoz, údržbu, pravidelnou kalibraci a ověřování 

měřidel či zařízení, které se používají k měření zvolených znaků jakosti. Jsou zde mzdové 

náklady pracovníků, kteří provádí měření, záznam naměřených hodnot a jejich 

vyhodnocování. Dnes se ke zpracovávání statistických dat využívá různých softwarů, proto by 

se zde měly započítat náklady s ním spojené jako například updaty, rozšíření software, 

servisy, poradenská podpora, atd. Patří zde i náklady na školení pracovníků, kteří tento 

program nebo měřidla k vyhodnocování a získávání dat používají.   

 

Ad d) e) f) g)  

Tyto body jsou totožné s body 7, 8, 9, a 10 z metodiky měření nákladů na SPC, kdy 

SPC zavádíme. 

 

2.3 Využití základních nástrojů managementu jakosti ke stanovení 

nákladů 

Ke stanovení uvedených nákladů v obou částech metodiky měření nákladů na SPC se 

mohou využít různé nástroje managementu jakosti. Je to soubor především grafických 

a statistických technik, které mohou pomoci při řešení problémů souvisejících nejen 

s kvalitou. Tyto techniky jsou jednoduché, ale velmi užitečné. Pro jejich použití stačí pouze 

základní znalosti statistiky.  
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Nástroje a konkrétní situace, ve kterých se mohou použít 

K  popisu analyzovaného procesu, na který chceme stanovit náklady na SPC, můžeme 

využít vývojový diagram. Vývojový diagram nám přehledně (graficky) zobrazí posloupnost 

a návaznost jednotlivých kroků daného procesu. 

Při záznamu, hodnocení dat z procesu a vyhodnocování systému měření můžeme 

použít kontrolní tabulky a záznamy (spíše v elektronické podobě), které nám tak umožní např. 

rychlou kontrolu úplnosti zadaných údajů, okamžité vyhodnocování zadaných dat a grafické 

výstupy. 

K samotné statistické regulaci procesu se využívají regulační diagramy a pro 

ověřování normality dat histogramy. 

Při stanovování možných příčin, které vyvolaly např. falešný alarm, nebo pro 

vyhledání poruchy v procesu, můžeme provést brainstorming. K zápisu jeho výsledků je 

vhodné použít Ishikawův diagram a následně stanovit nejvýznamnější příčiny či poruchy 

Paretovou analýzou. Ishikawův diagram je grafický nástroj pro analýzu všech možných příčin 

určitého následku. Pomáhá nám zdokumentovat myšlenky a náměty. Kdežto Paretův diagram 

umožňuje určit nejdůležitější příčiny řešeného problému.  
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3.  Případová studie 

V případové studii je popsána technologie vstřikování plastů a vše co jí týká 

(vstřikovací lis, lisovací forma, vady plastových dílů). Podstatou případové studie je stanovení 

nákladů na SPC u procesu výroby západky pomocí navržené metodiky.  

V tomto případě byla statistická regulace procesu již zavedena, proto postup odpovídá 

metodice uvedené v kapitole 2.2. Jsou zde konkrétně vyčísleny náklady na provádění 

statistické regulace procesu, jak pro měřitelný, tak pro neměřitelný znak jakosti.  Pro každou 

z těchto situací jsou taktéž vyčísleny náklady, které vznikají při jednotlivých scénářích, které 

jsou popsány v kapitole 1.8.2 – scénáře statistické regulace procesu. Dále jsou uvedeny 

náklady, které byly na kontrolu neměřitelného znaku jakosti vynakládány před zavedením 

statistické regulace procesu.  

Pro případovou studii jsem zvolila statistickou regulaci aplikovanou na proces výroby 

západky do automobilového zámku sedačky (viz obr. 9). Jedná se o částečně zaplastovaný díl 

nebo-li zálisek. Kovový dílec je dodáván od externího dodavatele.  

Západka se vyrábí technologií vstřikování plastů, která je popsána v následující 

kapitole 3.1.  

 

 

Obr. 9 - Zámek sedačky v automobilu [31] 

 

západka 

rroohhaattkkaa  
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3.1 Technologie vstřikování plastů 

Vstřikování plastů je proces tváření plastické hmoty. Ta má formu granulátu (viz obr. 

10). Tento granulát může být barevný, čirý i průhledný. Plastový granulát je umístěn do 

násypky, kde se zbavuje vlhkosti - vysušuje. Z násypky je nabírán šnekem vstřikolisu do 

plastifikační jednotky, kde je nahříván na požadovanou vstřikovací teplotu (150 – 400 °C). Po 

nahřátí se již tekutý plast vstřikuje pod vysokým tlakem do vstřikovací formy. Vstřikovací 

forma je nástroj, podle kterého dostává finální výrobek tvar [12]. 

 

 

 

Obr. 10 – PVC granulát [27] 

Na vstřikování stačí sekundy, ale po vstříknutí je potřeba počkat (sekundy až desítky 

sekund), až se výlisek ochladí. Následně se forma otevře a výlisek se vyjme z formy pomocí 

ocelových trnů. Výrobky vypadávají buď působením gravitace nebo je odebírá operátor či 

automat. Během doby ochlazování dílu ve formě vstřikovací šnekový píst nabírá další 

granulát pro další cyklus [12].  

 

Vstřikovací cyklus má tyto části [12]: 

1) nabírání požadovaného množství plastového granulátu do plastifikační jednotky; 

2) nahřívání a plastifikace;  

3) vstřikování pod vysokým tlakem a dotlakem; 

4) ochlazování výlisku ve formě; 

5) otevření formy a vyjmutí výlisku. 
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Jak je uvedeno výše, body 1 a 2 nového cyklu probíhají souběžně s body 4 a 5 cyklu 

starého. Tento vstřikovací cyklus může trvat sekundy až desítky sekund a to v závislosti na 

velikosti a náročnosti plastového výrobku [12]. 

 

 
1. šnek       4. první polovina formy 

2. násypka granulátu     5. druhá polovina formy 

3. vstřikovací tryska     6. dutina formy - tvar výlisku 

 

Obr. 11 - Schéma vstřikovacího lisu [28] 

 

3.2 Konstrukce lisu 

Pro nabírání materiálu do plastifikační jednotky se používají šneky (viz obr. 11). 

V plastifikační jednotce se granulát nahřeje na požadovanou teplotu a vlivem dekomprese se 

materiál zhutní a zbaví bublin. Na každé straně lisu je jedna ze dvou částí formy, která je 

většinou vyrobena z oceli. Vstřikovací forma má chladící dutiny, kudy se přivádí chladící 

kapalina. Touto kapalinou je většinou voda. Při zavření obou polovin formy do sebe, se 

pohybem šneku uvnitř plastifikační jednotky vstříkne do formy pod vysokým tlakem nahřátý 

plast. Ten se díky vysokému tlaku dostane do všech částí formy a vyplní ji. Po vstříknutí je 

potřeba počkat na ochlazení formy. Až proběhne ochlazení, forma se otevře a výlisek vypadne 

nebo se z formy vyjme. Stejný postup probíhá i v případě, že je do formy před vstříknutím 

vložen kovový nebo plastový díl nebo-li zálisek. Forma se i se záliskem uzavře a tento díl se 

obstříkne či zastříkne. Nastavitelné parametry lisu jsou teplota taveniny, vstřikovací tlak, 

dotlak, dávkovací dráha, rychlost dávkování, otáčky šneku, rychlost vstřiku, dekomprese atd. 
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Když jsou tyto parametry nesprávně nastaveny, tak mohou na výlisku nastat různé vady 

(otřepy, přestřiky, nedostřiky, atd.). Vlivem chladnutí hmoty dochází k jejímu smrštění. 

Každý materiál má jiné hodnoty smrštění [12]. 

Příklad vstřikovacího lisu je na obr. 12. 

 

Obr. 12 – Vstřikovací lis ARBURG [29] 

 

3.3 Lisovací forma 

Pro efektivní výrobu plastových dílů se vyrábí lisovací forma (obr. 13), která dává tvar 

finálnímu výrobku nebo-li výlisku. Vnitřní tvar formy odpovídá tvaru výlisku, či několika 

výlisků a vždy je její součástí vtoková soustava. Po vyjmutí výlisku z formy následuje 

ostřižení, které oddělí požadované výrobky od vtokové soustavy. Vtoková soustava je odpad 

určený ke šrotaci, který je v určitém poměru přidáván k novému materiálu a znovu použit. 

Formy se vyrábějí z kvalitní oceli. Tvar výlisku je do formy většinou vyfrézován a následně 

se na formě provádí další třískové obrábění např. broušení nebo jiná povrchová úprava. 

 

         

 

Obr. 13 – Lisovací formy [30] 



50 

 

3.4 Vady plastových dílů 

Vady, které mohou při vstřikování nastat, můžeme rozdělit do dvou skupin [12]: 

Vady zjevné – to jsou takové vady, které jsou viditelné na pohled: 

 vady tvaru (nedolitky, propadliny, vrásnění, přetoky, otřepy, deformace, 

atd.) 

 vady povrchu (nedostatečný lesk, matná místa, stopy vlhkosti, atd.) 

Vady skryté – to jsou vady, které nejsou viditelné, ale mají vliv na konečný výrobek: 

 vnitřní pnutí, studené spoje, uzavřený vzduch, vakuové bubliny, atd. 

 

Na kvalitu plastového dílu mají vliv tyto parametry [12]: 

 Vstřikovací rychlost šneku (čas vyplnění dutiny formy) 

Při nízké rychlosti vznikají zejména pohledové vady kdež to při vysoké rychlosti 

plnění formy, vznikají např. spáleniny, přestřiky, apod. 

 Teplota nástroje a taveniny 

Při nízkých teplotách vznikají nedolitky, kdy plast ztuhne před vyplněním dutiny 

formy. Nebo se výrobky obtížně vytahují z formy. Při vysokých teplotách vznikají přestřiky, 

spáleniny či degradace materiálu. 

 Dotlak 

Při nízkém dotlaku není výlisek naplněný, ale zůstává dutý. Může vypadat v pořádku, 

ale není vyplněný. Při vysokém dotlaku, není uzavírací síla stroje schopna udržet plast uvnitř 

formy a vznikají tzv. přestřiky. 

 Šnekování 

Vysoké otáčky mohou degradovat materiál v plastikačním válci. Optimální otáčky 

šneku se stanovují podle druhu a typu materiálu. 
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3.5 Měření nákladů na SPC v případě neměřitelného znaku jakosti 

Měření nákladů na SPC je realizováno podle kapitoly 2.2. 

Cenová kalkulace je uvedena v tabulce č. 3. Vycházím z předpokladu, že hodinová 

mzda dělníka je 150 Kč/hod., mzda kontrolora je 170 Kč/hod., mzda údržbáře (seřizovače 

strojů) je 150 Kč/hod. Do režijních nákladů jsou zahrnuty mzdy nevýrobních dělníků, náklady 

na energie, odpisy budov, strojů, PC a software.  

Výroba probíhá ve dvousměnném provozu a za směnu se vyrobí 2 300 kusů. 

Tab. 3 – Cenová kalkulace jednoho kusu západky 

Náklady 

náklady na materiál 4,520 Kč/ks 

mzdové náklady jednoho výrobního dělníka 0,520 Kč/ks 

mzdové náklady jednoho pracovníka kontroly 0,150 Kč/ks 

mzdové náklady jednoho pracovníka údržby 

(seřizovače) 
0,014 Kč/ks 

režijní náklady 2,316 Kč/ks 

Zisk 0,480 Kč/ks 

Cena 8 Kč/ks 

 

Při výrobě těchto výrobků bylo použito statistické regulace procesu. Používal se 

regulační diagram pro počet neshodných jednotek v podskupině s konstantním rozsahem 

podskupin. Délka kontrolního intervalu byla 30 min., rozsah výběru 30 ks a počet podskupin 

za směnu 16. Kontrolovaným znakem jakosti byl celkově dotečený plast kolem zálisku 

(vkládaného kovového dílu).  

 

Výchozí údaje a předpoklady: 

 výroba 2 300 ks za směnu; 

 výroba jede na dvě směny; 

 jedna směna 8 hodin; 

 40 výrobků je velikost jedné podskupiny; 

 kontrolní interval je 30 minut, tzn. 16 podskupin za směnu; 
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 náklady na výrobu 1 ks jsou 7,52 Kč, tyto náklady bez přímých mzdových 

nákladů jsou 6,84 Kč/ks; 

 zisk z 1 ks je 0,48 Kč; 

 kontrola zvoleného znaku jakosti a záznam dat jedné podskupiny trvá 8 minut;  

 záznam dat do PC a vyhodnocování RD trvá 30 minut za směnu; 

 rozhodnutí o přerušení výroby se dá vydat nejdříve za 12 minut po kontrole 

naposledy provedené podskupiny; 

 průměrná doba vyhledávání poruchy v procesu je 30 minut; 

 průměrná doba opravy poruchy v procesu trvá 2 hodiny; 

 odplastování 10 ks trvá 5 minut; 

 šrotace 20 kg plastového odpadu trvá 30 minut; 

 plastový odpad z jednoho kusu váží 3dkg; 

 odpad z 33 ks váží 1 kg; 

 náklady přípravku na odplastování 20 000 ks jsou 3 500 Kč; 

 náklady na odplastování a sešrotování materiálu 1,5 Kč/ks; 

 náklady na plánovanou údržbu jsou 1 225 Kč; 

 důležitým předpokladem je, že jakmile regulační diagram signalizuje proces 

mimo kontrolu, tak se uvažuje, že proces skutečně produkuje neshodné 

výrobky. 

 

Stanovení nákladů na provedení odběru daného počtu podskupin: 

Jedná se o vizuální kontrolu, jsou zde zahrnuty mzdové náklady kontrolora, který 

výrobky odebírá. Čas potřebný na oděr 40 vzorků jedné podskupiny je přepokládán v délce 8 

minut. V těchto 8 minutách kontrolor provádí samotnou kontrolu výrobků a záznam dat. Proto 

náklady na provedení odběru jedné podskupiny, zjištění parametrů zvoleného znaku jakosti 

a záznam zjištěných údajů stojí 23 Kč. Podskupiny se vybírají každých 30 min., tzn. 16 

podskupin za směnu. Tyto náklady na jednu směnu činí 368 Kč. 
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Stanovení nákladů na měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti u 

všech jednotek v podskupinách: 

 V tomto případě se ke kontrole zvoleného znaku jakosti nepoužívají žádná měřidla, 

jelikož zvolený znak jakosti není měřitelný, proto zde žádné náklady spojené s měřidly 

nebudou. Náklady na měření a záznam dat jsou zahrnuty již v předešlém bodě. Předpokladem 

je, že kontrolor zaznamenává data do předem zhotoveného formuláře a data z něj přenáší do 

PC po každém výběru 40 ks. Tato data přepsat do PC a vyhodnotit je, trvá 30 minut za celou 

směnu. Náklady na zápis dat do počítače a jejich vyhodnocování za celou směnu stojí firmu 

85 Kč. Celkové náklady na kontrolu výrobků a záznam dat do formuláře (368 Kč), plus 

náklady na přenos dat a jejich vyhodnocení (85 Kč) jsou 453 Kč na směnu.  

 

Stanovení nákladů na výrobu vadných výrobků, jejich případnou opravu či likvidaci: 

Náklady na výrobu jednoho kusu výlisku jsou 7,52 Kč. V této částce jsou zahrnuty 

náklady na materiál, mzdové náklady i režijní náklady. Materiálové náklady činí 60 % z této 

částky, režijní náklady 31 % a přímé mzdové náklady 9 % viz tab. 3. 

Všechny vadné výrobky jsou opravitelné. Proto v případě vyrobení vadného kusu se 

provede odplastování a odstraněný materiál je sešrotován (rozemlet) a v určitém poměru 

přidán k dávce nového materiálu. Kovový díl, který je zaplastováván se očistí a může se 

znovu použít. Náklady na odplastování a sešrotování plastového materiálu z jednoho kusu 

jsou 1,5 Kč. K rychlému a snadnému odplastování neshodných výrobků byl vyroben 

přípravek, kterým se z výrobku odstraňuje plast.  

 Po odstranění plastu z vadného kusu a po očištění zálisku se tento díl znovu zaplastuje. 

Jelikož se kovový díl znovu použije, budou náklady na znovu výrobu o to nižší. Tudíž 

1,36 Kč. Náklady na odplastování a sešrotování materiálu (1,5 Kč/ks), plus náklady na výrobu 

nového kusu (1,36 Kč /ks) a ztráta z jednoho kusu (0,48 Kč) jsou celkové náklady na opravu 

a sešrotování materiálu. Tedy 3,34 Kč/ks. Navíc je nutné počítat i s již investovanými zdroji 

na prvotní výrobu, která se nepodařila a vznikl tak neshodný výrobek (7,52 Kč/ks). Celkem 

náklady na výrobu vadných výrobků, jejich opravu a sešrotování odstraněného materiálu jsou 

10,86 Kč/ks. 
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Stanovení nákladů, které vznikají v případě, že regulační diagram chybně signalizuje 

působení vymezitelné příčiny (falešný alarm): 

Tento bod zahrnuje náklady, které vznikají díky špatné signalizaci regulačního 

diagramu, že je proces mimo kontrolu. Jsou to náklady spojené se zastavením procesu. Tudíž 

náklady spojené s prostoji zaměstnanců, s vyhledáváním zjistitelné příčiny v procesu a ztrátou 

způsobenou neprodukcí. V některých případech může dojít k takovému zpoždění výroby, že 

je firmě uděleno penále za nedodání požadovaného množství výrobků včas. 

V případě, že je potřeba proces přerušit a vyhledávat příčinu poměrně dlouhou dobu, 

je většinou připravena náhradní varianta výroby. Jednou z možností je přesun výroby výrobku 

na jiný stroj, výroba je tudíž pozastavena jen na dobu nezbytně nutnou pro přesun. Zamezí se 

tímto právě případným penalizacím za včasné nedodání výrobků. S touto variantou jsou ale 

spojeny další náklady, které vznikají právě přesunem výroby. Většinou jsou ve výrobě naplno 

využívány všechny stroje a v případně problémů, je potřeba některou výrobu pozastavit. 

Pozastavuje se taková výroba, jejíž zdržení nebude firmu mnoho stát a daná technologie se dá 

použít i pro výrobu právě důležitějšího procesu. Ovšem pro tuto případovou studii se nedají 

jednoduše určit náklady, které by vznikly při přerušení nějakého jiného procesu. A to 

z důvodu neznalosti nákladů na výrobu a přerušení právě vybraného přerušeného procesu. 

Proto se předpokládá, že se proces při vyhledávání zjistitelné příčiny zastaví až do doby, kdy 

se příčina odhalí a odstraní. 

Každé odhalování jednotlivých příčin samozřejmě trvá různě dlouho. Někdy se jedná 

o banální nedostatky, které se dají odstranit do 5-ti minut, ale jsou i nedostatky, jejichž 

odhalení nebo odstranění může trvat i několik dnů. Pro tyto účely bylo podle zkušeností 

pracovníků stanoveno vyhledávání příčiny v průměru na 30 min. Náklady na vyhledávání 

poruchy v procesu jsou složeny ze ztrát způsobených nevýrobou (70 Kč), prostoji výrobního 

dělníka (75 Kč), prací seřizovače (75 Kč) a pracovníka kontroly (85 Kč).  

Kontrolor překontrolovává již vyrobené výrobky, které byly vyrobeny v době mezi 

kontrolou naposledy zhotovené podskupiny, kterou je signalizován bod mimo meze a časem, 

ve kterém byl proces pozastaven. Jelikož se jedná o falešný alarm, který seřizovač odhalí 

průměrně po 30 minutách, tak dá vědět pracovníkovi kontroly, že dále kontrolovat nemusí, že 

se jedná o falešný alarm. Tudíž kontrolor překontrolovává výrobky v průměru 30 minut.  



55 

 

Celkové náklady jsou ve výši 305 Kč za 30 minut. Co se týká penalizace, tak měla 

společnost sepsánu smlouvu, že nedodání výrobků v požadovaném množství znamená pokutu 

ve výši 25 % ze způsobené ztráty, kterou to způsobí zákazníkovi. Tento problém se ale 

nevyskytl. 

 

Stanovení nákladů na vyhledávání poruchy v procesu: 

Jsou zde opět zahrnuty náklady spojené s analýzou příčin vzniku vady. Proces se tedy 

zastaví a vznikají stejné náklady jako ty, které jsou popsány v předešlém bodě. Náklady jsou 

složeny ze mzdových nákladů výrobního dělníka, seřizovače a kontrolora, dále ztráty 

z důvodu přerušení výroby. Navíc jsou zde náklady na vadné výrobky, které tentokrát 

opravdu vznikly, a náklady na jejich opravu.  

Mzdové náklady jsou 75 Kč/30 minut výrobního dělníka, stejná částka ještě na práci 

seřizovače. Pracovník kontroly nás v této situaci stojí 96 Kč, protože provádí stoprocentní 

kontrolu již vyrobených kusů, jejichž jakostí si nemůžeme být jisti. Počet těchto kusů je 201, 

protože kontroly probíhají v 30 minutových intervalech a přerušit proces výroby jsme schopni 

za 12 minut. V tomto čase 42 minut bylo vyrobeno právě 201 ks, které musejí být 

zkontrolovány.  

Ztráty způsobené přerušením výroby jsou 70 Kč/30 minut. Předpokládám, že porucha 

v procesu se vyskytla v polovině doby mezi plánovanými výběry. Bylo tak vyrobeno 72 

neshodných výrobků a dalších 57 ks neshodných výrobků se stihlo vyrobit ve 12 minutách, 

než bylo rozhodnuto o přerušení procesu. Náklady na doposud vyrobených 129 neshodných 

výrobků jsou 970 Kč a náklady na jejich opravu jsou 431 Kč. Celkové náklady na vyhledání 

poruchy v procesu (316 Kč), náklady na doposud vyrobené neshodné výrobky a náklady na 

opravu vadných výrobků jsou 1 717 Kč. 

 

Stanovení nákladů na opravu procesu – uvedení procesu do původního stavu: 

Náklady, které musejí být vynaloženy na veškeré opravy procesu tak, aby byl uveden 

do provozu a produkoval opět shodné výrobky. Mohou to být náklady na opravu formy nebo 

nové součástky, které jsou potřebné k obnově výroby. Tyto náklady se pohybují od řádově 

tisíců korun až po miliony. Pro tuto studii byly zvoleny náklady na opravu procesu ve výši 

40 000 Kč. Před začátkem obnovení výroby je vždy nutná výroba určitého množství výrobků 
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(200 ks), které jsou potřeba pro nastavení stroje, vyčištění šneku, zjištění, zda je v pořádku 

forma a proces produkuje shodné výrobky. Náklady na výrobu zkušebních kusů jsou 

1504 Kč.  

Vychází se z předpokladu, že průměrná oprava poruchy trvá 2 hodiny. Mzdové 

náklady výrobního dělníka, který v tuto dobu nepracuje, jsou 300 Kč/120 minut. Stejná částka 

připadá na práci seřizovače.  

Ztráty způsobené přerušením výroby jsou 280 Kč/120 minut.  

Veškeré náklady a jejich vyčíslení jsou názorně a přehledně uvedeny v tab. 4. 

 

Tab. 4 – Jednotlivé kategorie nákladů u procesu s neměřitelným znakem jakosti 

Náklady na kategorii Cena 

Provedení odběru daného počtu podskupin 368 Kč 

Měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti u všech 

jednotek v podskupinách 
453 Kč 

Výroba vadných výrobků, jejich případná oprava či likvidace 10,86 Kč/ks 

Regulační diagram chybně signalizuje působení vymezitelné příčiny (falešný 

alarm) 
305 Kč 

Vyhledávání poruchy v procesu 1 717 Kč 

Oprava procesu – uvedení procesu do původního stavu 42 384 Kč 

 

Náklady na realizaci odběru všech podskupin a měření, záznam a vyhodnocování 

hodnot zvoleného znaku jakosti u všech jednotek v podskupinách jsou vyhodnoceny na jednu 

směnu. Jelikož se produkce neshodných výrobků může každou směnu lišit, jsou náklady 

spojené s výrobou neshodných výrobků a jejich případnou opravou vyčísleny na jeden kus. 

Taktéž chybná signalizace regulačního diagramu se s největší pravděpodobností nevyskytuje 

každou směnu. Proto je tato položka nákladů vyčíslena na jeden výskyt této situace. Náklady 

na vyhledávání poruchy v procesu a náklady na uvedení procesu do původního stavu jsou 

opět vypočteny a jednu takovouto situaci.  
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3.5.1 Čtyři scénáře a náklady na jejich realizaci – SPC srovnáváním 

Popis čtyř scénářů podle Lorenzena a Vance (1986) a náklady, které se vztahují 

k procesu výroby západky (část zámku sedačky v automobilu). 

Proces začíná ve stavu, kdy je pod kontrolou. 

S1 - vzniká poplachový signál v regulačním diagramu před plánovaným časem na údržbu. 

Tento signál je falešný, tedy proces je stále pod statistickou kontrolou. Dá se v tomto 

případě provést náhradní údržba. Musíme zde počítat s náklady, které vzniknou 

hledáním příčiny signálu (falešného signálu) a s náklady na náhradní údržbu. 

Náklady na scénář S1 jsou ve výši 305 Kč. Náklady na falešný signál činí 230 Kč 

a náklady na náhradní údržbu jsou 75 Kč. 

S2 - nastává zjistitelná příčina v intervalu mezi k-tou a k+1-ní inspekcí. Proces je tedy 

mimo kontrolu. Proces stále produkuje výrobky, nicméně regulační diagram 

nesignalizuje stav mimo kontrolu až do (k+i)-té inspekce. V okamžiku, kdy regulační 

diagram signalizuje stav mimo kontrolu, ověřením signálu se zjistí identifikovatelná 

příčina a provede se reaktivní údržba. Náklady v tomto případě budou obsahovat krom 

nákladů na vlastní inspekci a vyhodnocení jejich výsledků i náklady na vyhledávání 

příčiny signálu a náklady na reaktivní údržbu. 

Scénář S2 bude firmu stát 42 700 Kč. Náklady na inspekci, na její vyhodnocení 

a vyhledání poruchy v procesu jsou 316 Kč. Reaktivní údržba je velmi drahá, a to 42 384 Kč. 

S3 - proces zůstává po celou dobu ve stavu pod kontrolou. Nedojde-li k signálu, po    k-té 

inspekci (na konci) k+1 výběrového intervalu, provede se plánovaná kontrola. Ta 

zabraňuje poruše v procesu. Činnosti spojené s plánovanou údržbou jsou méně 

náročné na finanční zdroje, než náklady spojené s reaktivní údržbou. Po plánované 

údržbě se proces obnovuje. 

Náklady na plánovanou údržbu jsou oproti reaktivní údržbě nízké – 1 225 Kč. 

S4 - proces se dostal do stavu mimo kontrolu, ale regulační diagram nevysílá žádný signál. 

Předpoklad je, že posun procesu do stavu mimo kontrolu nastal v j-té intervalu mezi 

inspekcemi. Proces nebyl přerušen, protože regulační diagram nesignalizuje stav 

mimo kontrolu. V k+1 výběrovém intervalu začala údržba a identifikoval se stav 
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mimo kontrolu. Provedla se reaktivní údržba, jelikož se proces dostal do stavu mimo 

kontrolu před plánovanou údržbou a časové ztráty byly zapříčiněny identifikací 

a odstraňováním zjistitelné příčiny. 

Náklady na tento scénář jsou ve výši 43 398 Kč. Reaktivní údržba stojí 41 804 Kč, 

protože plánované kontroly probíhají během víkendů, kdy se nevyrábí, a tudíž nevznikají 

náklady na mzdu výrobnímu pracovníkovi a ztráty způsobené nevýrobou. Vzniklé mzdové 

náklady jsou pouze na seřizovače, který provádí reaktivní údržbu a přivolaného kontrolora. 

Předpokladem je, že tato oprava trvá 2 hodiny a mzdové náklady seřizovač tak jsou 300 Kč. 

 Dále se vychází z předpokladu, že se porucha v procesu vyskytla po kontrole 

12 podskupiny. Do doby plánované údržby tak bylo vyrobeno 575 neshodných výrobků. Je 

potřeba přivolat pracovníka kontroly, který musí překontrolovat výrobky vyrobené poslední 

směnou, aby separoval neshodné výrobky od výrobků splňujících požadavky. Tato kontrola 

trvá 7,5 hodiny. Jeho mzdové náklady činí 1 594 Kč, jelikož musí dostat příplatek ve výši 

25 % za práci o víkendu. 

Následující obrázek 14 zobrazuje všechny čtyři scénáře a náklady na jejich realizaci. 

 

 

Obr. 14 – Náklady na jednotlivé scénáře u procesu s neměřitelným znakem jakosti 
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3.6 Měření nákladů na SPC v případě měřitelného znaku jakosti 

Cenová kalkulace jednoho kusu západky je totožná s předešlým příkladem. Je tudíž 

uvedena v tabulce č. 3.  

Při výrobě těchto výrobků je využívána statistická regulace měřením. Měřitelným 

znakem jakosti je tloušťka plastu, kterým je zálisek (kovový díl) zaplastován. Využívá se 

regulačních diagramů pro výběrový průměr a výběrové rozpětí. Délka kontrolního intervalu je 

15 min., rozsah výběru 10 ks. 

 

Výchozí a předpokládané údaje: 

 výroba 2 300 ks za směnu; 

 výroba jede na dvě směny; 

 jedna směna 8 hodin; 

 10 výrobků je velikost jedné podskupiny; 

 kontrolní interval je 15 minut, tzn. 32 podskupin za směnu; 

 náklady na výrobu 1 ks jsou 7,52 Kč, tyto náklady bez přímých mzdových 

nákladů jsou 6,84 Kč/ks; 

 zisk z 1 ks je 0,48 Kč; 

 kontrola zvoleného znaku jakosti a záznam dat jedné podskupiny trvá 4 

minuty;  

 záznam dat do PC a vyhodnocování RD trvá 120 minut za směnu; 

 rozhodnutí o přerušení výroby se dá realizovat nejdříve za 8 minut po kontrole 

naposledy provedené podskupiny. 

 

Další předpoklady jsou totožné s předešlým příkladem. Stále trvá předpoklad, že když 

regulační diagram signalizuje proces mimo kontrolu, tak proces skutečně produkuje neshodné 

výrobky. 

Některé body stanovování nákladů na statistickou regulaci měřením a srovnáváním se 

shodují. Například výroba vadných výrobků a jejich případná oprava či likvidace se při této 

výrobě neliší. Jak vada „nedolitý výlisek“, tak „malá či velká tloušťka plastu“ se opravují 

stejnou metodou a to odplastováním a opětovným zaplastováním. 
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Změny oproti předchozímu příkladu jsou v bodech: 

Stanovení nákladů na provedení odběru daného počtu podskupin: 

Podskupiny se vybírají každých 15 minut o rozsahu 10 ks, tzn. 32 podskupin za 

směnu. Čas potřebný na odběr jedné podskupiny je 4 minuty. Náklady na provedení odběru 

jedné podskupiny, zjištění parametrů zvoleného znaku jakosti jsou 11 Kč. Mzdové náklady 

kontrolora na provedení odběru všech podskupin a na záznam naměřených hodnot činí 

352 Kč na směnu.  

 

Stanovení nákladů na měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti u 

všech jednotek v podskupinách: 

Na kontrolu tohoto znaku jakosti se používá digitální posuvné měřidlo, jehož 

pořizovací náklady jsou 1 000 Kč a náklady na kalibraci jsou 310 Kč za rok. Tyto náklady na 

rok výroby jsou 0,0059 Kč/ks. 

Pracovník kontroly po každé naměřené podskupině zaznamenává data do PC 

a vyhodnocuje je. Předpokladem je, že zaznamenání dat do počítače a jejich vyhodnocování 

trvá 120 min. za celou směnu, tudíž 340 Kč. Celkové náklady na kontrolu výrobků a záznam 

dat (352 Kč), plus náklady na vyhodnocení dat (340 Kč) jsou 692 Kč na směnu.  

 

Stanovení nákladů na vyhledávání poruchy v procesu: 

Změna, která je v tomto bodě oproti totožnému bodu v kapitole 3.5 je v nákladech na 

neshodné výrobky a ve mzdových nákladech pracovníka kontroly. 

 Dalším předpokladem je čas 8 minut, za který jsme v tomto případě schopni přerušit 

produkci výrobků. Za tuto dobu se vyrobí 38 výrobků. 

Pracovník kontroly provádí stoprocentní kontrolu 110 výrobků (za 15 minut – což je 

interval mezi výběry, se vyrobí 72 ks a za 8 minut – doba do přerušení procesu od zjištění 

změny v procesu, 38 ks), jejichž kontrola trvá 44 minut. Mzdové náklady tohoto pracovníka 

jsou 125 Kč. 
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Výchozí předpoklad je, že porucha v procesu se vyskytla v polovině doby mezi 

plánovanými výběry. Bylo tak vyrobeno 72 neshodných výrobků. Náklady na výrobu těchto 

72 kusů jsou 541 Kč a náklady na jejich opravu jsou 240 Kč. Celkové náklady na vyhledání 

poruchy v procesu (345 Kč), náklady na doposud vyrobené neshodné výrobky a náklady na 

opravu vadných výrobků jsou 1 126 Kč. 

V tabulce 5 jsou přehledně zobrazeny vyčíslené náklady na SPC měřením. 

Tab. 5 – Jednotlivé kategorie nákladů u procesu s měřitelným znakem jakosti 

Náklady na kategorii Cena 

Provedení odběru daného počtu podskupin 352 Kč 

Měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti u 

všech jednotek v podskupinách 
692 Kč 

Výroba vadných výrobků, jejich případná oprava či likvidace 10,86 Kč/ks 

Regulační diagram chybně signalizuje působení vymezitelné příčiny 

(falešný alarm) 
305 Kč 

Vyhledávání poruchy v procesu 1 126 Kč 

Oprava procesu – uvedení procesu do původního stavu 42 384 Kč 

 

Náklady na odběr daného počtu podskupin jsou v tomto případě nižší o necelých 5 %, 

i když kontrolovaný počet podskupin je dvakrát tak vysoký. Je to způsobeno nižším rozsahem 

výběru (nižší o 75 %) a délkou trvání jedné kontroly, která trvá polovinu času než v případě 

neměřitelného znaku jakosti. 

Náklady na měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti u všech 

jednotek v podskupinách jsou oproti neměřitelnému znaku jakosti vyšší o 53 %. Je to logické, 

protože v případě měřitelného znaku jakosti se každý výrobek měří měřidlem, což je tedy 

spojeno s delším časem potřebným na kontrolu jednoho výrobku a také měřidlo není zadarmo. 

Navíc zaznamenávání naměřených dat trvá o 75 % déle, než v předchozím případě. 

Náklady na výrobu a opravu neshodných výrobků jsou totožné, jelikož takový výrobek 

musí být úplně stejně odplastován a kovový díl očištěn. Tyto operace trvají a tudíž i stojí 

naprosto stejně ve všech případech oprav, ať už je neshoda jakákoliv.  

Náklady spojené s chybnou signalizací regulačního diagramu se neliší, jelikož podle 

zkušeností pracovníků bylo stanoveno vyhledávání příčiny v průměru na 30 min. A ať už jde 
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o poruchu vyhledávanou kvůli signalizaci regulačního diagramu pro počet neshodných 

jednotek v podskupině nebo tento signál vysílá jeden z RD pro výběrový průměr či výběrové 

rozpětí trvá vyhledávání poruchy stejnou dobu a vyžaduje stejné náklady. 

Mzdové náklady a ztráty způsobené přerušením výroby jsou u vyhledávání poruchy 

v procesu v obou případech totožné, protože se vychází z předpokladu, že toto vyhledávání 

poruchy trvá půl hodiny. Tyto náklady jsou 220 Kč. Rozdílné jsou náklady na mzdu 

pracovníka kontroly, který provádí stoprocentní kontrolu již vyrobených kusů, jejichž jakostí 

si nemůžeme být jisti. Pro každou situaci je tento počet kusů rozdílný. Rozdíl je způsoben 

délkami intervalů mezi výběry a časem, za který jsme schopni výrobu přerušit. Dalším 

faktorem je doba, kterou trvá kontrola výrobků. 

Rozdíly v počtu kusů mezi SPC pro neměřitelný znak jakosti a SPC pro měřitelný 

znak: 

 v případě neměřitelného znaku jakosti proběhne kontrola 201 ks – mzdové 

náklady jsou 96 Kč; 

 v případě měřitelného znaku jakosti proběhne kontrola 110 ks – mzdové 

náklady jsou 125 Kč. 

Dále se předpokládá, že se porucha v procesu vyskytla v polovině doby mezi 

plánovanými výběry. Rozdíly mezi oběma situacemi jsou v počtu vyrobených neshodných 

výrobků: 

 v případě neměřitelného znaku jakosti tak bylo vyrobeno 129 neshodných 

výrobků, jejichž výroba a následná oprava stojí 1 401 Kč; 

 v případě měřitelného znaku jakosti bylo vyrobeno 72 neshodných výrobků, 

jejichž výroba a následná oprava stojí 781 Kč. 

Z předchozích údajů je tedy patrné, že i když statistická regulace měřením je 

nákladnější na kontrolu, tak se díky kratším intervalům mezi výběry nestihne vyrobit tolik 

neshodných výrobků, se kterými jsou pak spojeny další náklady. Náklady na statistickou 

regulaci pro neměřitelný znak jakosti jsou o necelých 53 % vyšší, než stejné náklady pro 

měřitelný znak.  

Poslední náklady, které se stanovují, jsou náklady na uvedení procesu do původního 

stavu. Tyto náklady jsou pro obě dvě situace identické. Jelikož náklady na opravu formy nebo 

náklady na nové součástky nejsou vázané na to, jaký je charakter sledovaného znaku jakosti. 
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3.6.1 Čtyři scénáře a náklady na jejich realizaci – SPC měřením  

S1 -  Náklady na falešný signál a náklady na náhradní údržbu jsou 305 Kč.  

S2 - Náklady na reaktivní údržbu činí 42 384 Kč, náklady na ověření signálu 

a vyhledání identifikovatelné příčiny jsou 345 Kč. Celkové náklady na tento 

scénář jsou 42 729 Kč. 

S3 - Náklady na plánovanou údržbu jsou 1 225 Kč. 

S4 - Náklady na tento scénář jsou ve výši 43 398 Kč. Výpočet je totožný jako 

u stejného scénáře v případě neměřitelného znaku jakosti. Jedinou změnou je 

počet vyrobených neshodných výrobků, který je 288 ks. Protože k posunu 

v procesu došlo po kontrole 28 podskupiny, což je další předpoklad. Proces 

tudíž nebyl pod kontrolou následující hodinu. 

 

Výše nákladů na jednotlivé scénáře jsou uvedeny na obr. 15. 

 

Obr. 15 – Náklady na jednotlivé scénáře u procesu s měřitelným znakem jakosti 
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3.6.1 Proces výroby západek před zavedením SPC 

Změna oproti výrobě, ve které se používá statistická regulace procesu, je v kontrole. 

Kontrola je v tomto případě namátková. Popis takto kontrolovaného procesu výroby je 

zobrazen pomocí vývojového diagramu (viz obr. 16). 

Vyrobené výrobky jsou po ochladnutí umisťovány do plastové přepravky, odkud se 

provádí výběr. Tento výběr obsahuje 60 ks, u kterých se provádí vizuální kontrola. 

Sledovaným znakem jakosti je dotečení materiálu v požadované ploše výlisku. Výběrová 

kontrola probíhá v hodinových intervalech.  

Až po nalezení 25 neshodných kusů ve výběru, se musí výroba přerušit. V tomto 

okamžiku začíná vyhledávání zjistitelné příčiny. Aby mohla být tato příčina odhalena 

a opravena, je nutné přivolat seřizovače (opraváře). Ten provádí opravu stroje či nástroje, 

podle toho, kde zjistí příčinu produkce neshodných výrobků. Kontrolor mezitím provádí 100 

% kontrolu již vyrobených výrobků, které byly vyprodukovány během předešlé hodiny. Tyto 

zjištěné neshodné výrobky oddělí a předá k odplastování a následnému sešrotování 

odstraněného materiálu. Čisté zálisky (kovové díly) vrací do výroby k novému zaplastování. 

Po opravě zařízení se opět spouští výroba. 
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Obr. 16 – Vývojový diagram průběhu kontroly u výrobního procesu bez SPC 

Mzdy pracovníků a nákladové kalkulace jsou uvedeny v tab. 3.  

A opět platí: 

 výroba 2 300 ks za směnu; 

 výroba jede na dvě směny; 

 jedna směna 8 hodin; 
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 náklady na výrobu 1 ks jsou 7,52 Kč, tyto náklady bez přímých mzdových 

nákladů jsou 6,84 Kč/ks; 

 zisk z 1 ks je 0,48 Kč;  

 čas potřebný na oděr 60 vzorků je 15 minut;  

 za 15 minut se dá vydat rozhodnutí o přerušení výroby; 

 průměrná doba vyhledávání poruchy v procesu je 30 minut; 

 průměrná doba opravy poruchy v procesu trvá 2 hodiny; 

 odplastování 10 ks trvá 5 minut; 

 šrotace 20 kg plastového odpadu trvá 30 minut; 

 plastový odpad z jednoho kusu váží 3dkg; 

 náklady přípravku na odplastování 20 000 ks jsou 3 500 Kč; 

 náklady na odplastování a sešrotování materiálu 1,5 Kč/ks; 

 náklady na plánovanou údržbu jsou 1 225 Kč. 

 

Stanovení nákladů na provedení odběru daného počtu podskupin: 

 Vyrobené kusy jsou shromažďovány u výrobního lisu v plastové přepravce. Kontrola 

je opět vizuální. Sledovaným znakem jakosti je dotečení materiálu v požadované ploše 

výlisku. Jde tedy o kontrolu, ve které nedochází k porušení vyrobených výrobků, tudíž zde 

nebudou započítány náklady, které by byly spojeny s destrukčními zkouškami. 

Kontrola je tedy v tomto případě namátková, vybírá se 60 ks co hodinu. Čas potřebný 

na odběr 60 vzorků je 15 minut. Kontrolor během této doby krom výběru vzorků provádí 

jejich kontrolu a záznam údajů. Náklady na kontrolu 60 ks jsou 43 Kč. Podskupin je za směnu 

zkontrolováno osm. Tyto náklady na jednu směnu jsou 344 Kč. 

 

Stanovení nákladů na měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti u 

všech jednotek v podskupinách: 

 Opět se ke kontrole nepoužívají žádná měřidla, jde o neměřitelný znak jakosti. Proto 

se nepočítají žádné náklady spojené s měřidly. Náklady na záznam a vyhodnocování dat jsou 

zahrnuty v předešlém bodě. Data se vyhodnocují při každém výběru celé podskupiny. 
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Stanovení nákladů na výrobu vadných výrobků, jejich případnou opravu či likvidaci: 

Tyto náklady jsou počítány stejně jako v odpovídajícím bodě kapitoly 3.5. Všechny 

vadné výrobky jsou opravitelné.  

Náklady na odplastování a sešrotování materiálu plus náklady na znovu výrobu 

nového kusu jsou 3,34 Kč/ks. Celkem náklady na výrobu vadných výrobků, jejich opravu 

a šrotaci odplastovaného materiálu jsou 10,86 Kč/ks. 

 

Stanovení nákladů, které vznikají v případě, že regulační diagram chybně signalizuje 

působení vymezitelné příčiny (falešný alarm): 

Tyto náklady na falešný alarm zde neexistují. Nerealizují se regulační diagramy, tudíž 

se nemá falešný alarm jak vyskytnout. Zásah do procesu je tak vždy oprávněný. 

  

Stanovení nákladů na vyhledávání poruchy v procesu: 

Až po nalezení 25 neshodných kusů ve výběru, se výroba přeruší a volá se seřizovač 

(opravář). Za 60 minut, což je interval mezi výběry, se vyrobí 288 výrobků a dalších 72 ks se 

vyrobí během 15 minut, za které se může vydat rozhodnutí o přerušení procesu. Je tak 

vyrobeno 360 ks, které musejí být zkontrolovány 100 % kontrolou, aby se vyseparovaly 

neshodné výrobky. Čas potřebný na kontrolu těchto kusů je 90 minut. Náklady na kontrolu 

331 vyrobených kusů jsou 255 Kč. Prostoje výrobního dělníka nás stojí 75 Kč/30 minut. 

A mzdové náklady seřizovače jsou taktéž 75 Kč/30 minut. S přerušením výroby jsou spojeny 

ztráty 70 Kč/30 minut, což je ušlý zisk. 

Zjistilo se, že do doby odhalení 25 vadných kusů, se v průměru vyrobí dalších 

60 vadných kusů. Náklady na výrobu všech těchto 85 neshodně vyrobených kusů jsou 

639 Kč. Náklady na opravu, která se skládá z nákladů na odplastování a nového zaplastování 

činí 284 Kč. 

Náklady na vyhledání poruchy v procesu jsou 475 Kč a zdroje potřebné na výrobu 

a opravu neshodných výrobků jsou 923 Kč. 
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Stanovení nákladů na opravu procesu – uvedení procesu do původního stavu: 

Náklady na opravu procesu a na uvedení procesu do provozuschopného stavu jsou 

totožné s výpočtem těchto nákladů v kapitole 3.5.  

V následující tabulce 6 jsou uvedeny jednotlivé kategorie nákladů na kontrolu výrobků 

a jejich hodnoty.  

 

Tab. 6 – Jednotlivé kategorie nákladů u procesu, na který se SPC neaplikuje 

 

Výhodou této metody je, že není žádný prostředek či nástroj, který by mohl vyvolávat 

falešný signál. Tudíž zde nemohou vznikat žádné zbytečné náklady spojené s tímto falešným 

signálem.  

Náklady na odběr vzorků, jejich měření, záznam a vyhodnocování zjištěných hodnot 

jsou oproti situacím, kdy se aplikuje statistická regulace procesu nejnižší. Jsou nižší o 24 Kč 

(6,5 %) na směnu oproti SPC u neměřitelného znaku jakosti a o 8 Kč (2 %) na rozdíl od SPC 

u měřitelného znaku. 

Náklady na výrobu vadných výrobků a jejich opravu jsou opět 10,86 Kč na jeden kus. 

Taktéž náklady na opravu procesu jsou totožné s odpovídajícími náklady u obou druhů 

statistické regulace procesu. 

Náklady na vyhledávání poruchy v procesu jsou nákladnější než v případě měřitelného 

znaku jakosti a to o 19,5 %. Ale o více jak 22 % méně nákladné než u neměřitelného znaku 

jakosti. 

  

Náklady na kategorii Cena 

Provedení odběru daného počtu podskupin 344 Kč 

Měření, záznam a vyhodnocování hodnot zvoleného znaku jakosti u všech 

jednotek v podskupinách 
344 Kč 

Výroba vadných výrobků, jejich případná oprava či likvidace 10,86 Kč/ks 

Regulační diagram chybně signalizuje působení vymezitelné příčiny (falešný 

alarm) 
0 Kč 

Vyhledávání poruchy v procesu 1 398 Kč 

Oprava procesu – uvedení procesu do původního stavu 42 384 Kč 
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Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout postup stanovení nákladů v oblasti statistické regulace 

procesů. Tento postup umožňuje firmám vyčíslit náklady, které budou nebo jsou vynakládány 

na statistickou regulaci procesu.  

V rámci této práce byla zpracována případová studie, ve které byly zjišťovány náklady 

na statistickou regulaci procesu, jak pro měřitelný, tak pro neměřitelný znak jakosti. Pro 

porovnání nákladů byla vypracována také část, ve které jsou vyčísleny náklady na provádění 

kontroly, kdy není využíváno statistické regulace procesu. Případová studie slouží jako 

příklad, jak by bylo příhodné postupovat při stanovování nákladů na SPC v případě, kdy se 

tento nástroj již využívá.  

Případová studie byla vypracována na příkladu výroby západky, která se využívá 

v zámku sedačky automobilu. Tato část se zaplastovává z důvodu odhlučnění zámku. 

Zaplastování probíhá technologií vstřikování plastů, která je v této studii také popsána.  

Díky realizaci případové studie, bylo odhaleno, že se stanovené náklady nedají 

vyjádřit jako náklady na celou statistickou regulaci procesu na určité období. Jelikož např. 

náklady na odběr vzorků jsou uvedeny na směnu, kdežto náklady na odhalování příčiny 

poruchy v procesu jsou vyčísleny na danou situaci. Nedá se totiž přesně říci, jestli se vyskytne 

porucha procesu v každé směně a budou se tudíž vyčíslovat náklady na odhalování příčiny 

poruchy.  

Z této případové studie vyplynulo, že v tomto konkrétním případě vychází levněji 

provádění statistické regulace v případě měřitelného znaku jakosti. Rozdíl v nákladech na obě 

varianty není velký, liší se jen minimálně.   

Účelem případové studie bylo předvést na konkrétním případě stanovování nákladů na 

statistickou regulaci procesu.  

Každá společnost, která využije navržené metodiky, si bude muset vždy sama spočítat 

a zjistit veškeré náklady na provádění SPC. Tato metodika jí pomůže, aby některé druhy 

nákladů neopomněla. Je určitým návodem, který může pomoci pracovníkům, kteří budou toto 

stanovování nákladů provádět. 
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