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Anotace 

Analýza způsobilosti procesu v organizaci z oblasti elektrotechnického průmyslu 

 

Hlavním cílem této práce je analýza způsobilosti vybraného procesu výroby ve 

společnosti OEZ.s.r.o. 

V první části, která je teoretická, je proveden rozbor poznatků z oblasti analýzy 

způsobilosti procesu. Druhá část obsahuje vysvětlení indexů způsobilosti a jejich 

vzájemné porovnání.  

V praktické části je analyzována způsobilost procesu výroby táhla bimetalu. 

Analýza je provedena pomocí základních nástrojů řízení jakosti s využitím vhodných 

statistických metod. V závěru praktické části jsou na základě získaných poznatků 

navržena vhodná opatření pro zlepšení procesu výroby a zavedení hodnocení způsobilosti 

procesu.  

 

Klíčová slova: Paretova analýza, Ishikawův diagram, způsobilost procesu, statistická 

stabilita procesu, normalita dat.   

 

Anotation 

Capability Analysis in electro-technical industry organization 

The main objective of this thesis is to analyse the capability of a selected 

manufacturing procedure in the company OEZ s.r.o. 

The first part which is theoretical studies the knowledge from the area of the 

procedure capability analysis. The second part contains the explanation of capability 

indexes and their mutual comparisons. 

The practical part involves the analysis of the procedure capability for the bimetal 

rod manufacturing. The analysis is done by means of the basic instruments for quality 

management using appropriate statistical methods. At the end of the practical part, based 

on gained knowledge, suitable measures are proposed in order to improve manufacturing 

process and to implement the evaluation of procedure capability. 

 

Key words: Paret analysis, Ishikaw diagram, procedure capability, statistical stability of 

process, data normality. 
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Úvod 

V současnosti je hlavním cílem podniků vyrábět produkty přesně podle požadavků 

zákazníků a být tak konkurenceschopný. Pro dodržení těchto požadavků je důležité, aby 

byl výrobní proces nastaven tak, aby vznikalo co nejméně nevyhovujících produktů. 

Všechny dosavadní zkušenosti potvrzují fakt, že maximalizace míry spokojenosti 

zákazníků a minimalizace nákladů jsou garantovány vysokou kvalitou práce odborníků. 

Tito odborníci se orientují zejména na návrh a vývoj výrobků, služeb a procesů. Díky 

tomu získává velký význam plánování jakosti, které zahrnuje velkou škálu nástrojů pro 

hodnocení a zlepšování jakosti. Právě předvýrobní fáze se na výsledné jakosti produktů 

podílejí až z osmdesáti procent, a proto je plánování jakosti velice výhodným nástrojem 

pro snižování nákladů. Odstraňování možných neshod ještě v předvýrobních etapách 

zabraňuje vzniku neshodných výrobků a tím minimalizuje náklady na opravy těchto 

neshodných výrobků.  

Mezi nástroje plánování jakosti zahrnujeme i hodnocení způsobilosti procesu, které 

slouží k zajištění a ověření schopnosti plnit požadavky kladené na daný proces. 

Způsobilost procesu je velmi důležitá pro plánování a zlepšování jakosti produktů, ale je i 

velmi významným ukazatelem pro zákazníka. Podává totiž důkaz o tom, zda je produkt 

zhotoven ve statistiky stabilních podmínkách zabezpečujících požadovanou úroveň 

jakosti. Jestliže podnik neposkytne zákazníkovi důkaz o tom, že produkty vyrobí podle 

stanovených požadavků, může se zákazník obrátit na jiného výrobce. Hodnocení 

způsobilosti procesu je tedy výhodné jak pro samotný podnik, tak i pro jeho zákazníky. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav hodnocení způsobilosti 

procesu. Použitím vhodných nástrojů bude analyzována způsobilost vybraného procesu 

výroby v podniku OEZ.s.r.o. a zhodnoceno, zda je podnik schopný plnit stanovené 

požadavky na daný proces. 
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1 Problematika analýzy způsobilosti procesu 

Analýza způsobilosti procesů slouží ke zjištění a ověření schopnosti plnit 

požadavky kladené na proces. Způsobilost procesu je určena kolísáním, které je 

způsobeno působením náhodných vlivů. Proces sledovaný pomocí statistické regulace 

můžeme postupným zlepšováním ustálit ve statisticky stabilním stavu – to znamená, že 

můžeme počítat s tím, že se nemění charakteristika polohy ani charakteristika variability. 

Díky tomu můžeme chování procesu předpovídat a můžeme tak odhadnout s jakou 

pravděpodobností bude proces produkovat neshodné výrobky. 

Každý proces se může nacházet v jednom ze čtyř stavů, jak je znázorněno v tabulce 

1. Ve stavu 1 je proces statistický stabilní a jeho schopnost plnit požadavky je přijatelná. 

Tento stav považujeme za nejideálnější. Ve stavu 2 je proces statisticky stabilní, ale jeho 

kolísání způsobené náhodnými příčinami je příliš velké, a musí být sníženo. Ve Stavu 3 je 

kolísání v tolerančních mezích, ale proces není statisticky stabilní. V tomto případě na 

proces působí i vymezitelné vlivy a je nutné tyto vlivy odhalit a odstranit. Ve stavu 4 

proces není ani statisticky stabilní ani přijatelný z hlediska způsobilosti. Musíme omezit 

působení náhodných i vymezitelných vlivů a tím zlepšit výkonnost procesu. [3] 

Tabulka 1: Stav procesu 

 
Stav stability procesu 

Splnění požadavků 
Statisticky 
stabilní 

Statisticky 
nestabilní 

Přijatelné Stav 1 Stav 3 

Nepřijatelné Stav 2  Stav 4  

 

Hodnocení způsobilosti by mělo předcházet několik kroků, které zaručí spolehlivost 

vypočtených indexů způsobilosti. Nejprve bychom měli definovat všechny vlivy, které 

mohou negativně ovlivnit kvalitu výrobku, a to například použitím Ishikawova diagramu 

a poté vybrat hlavní příčiny použitím Paretovy analýzy. Měli bychom zajistit trvalou 

kontrolu nad procesem a jeho stabilitu pomocí regulačních diagramů a poté může 

následovat hodnocení způsobilosti procesu. [2] 
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1.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram je důležitým grafickým nástrojem pro analýzu všech příčin 

určitého problému. Označuje se také jako diagram příčin a následků nebo diagram rybí 

kosti. S jeho pomocí lze odhalovat vztahy mezi příčinami a následky problému. Tento 

nástroj se používá v týmu, je snadno pochopitelný a lze jej rychle uplatnit při řešení 

vzniklého problému.[7] V prvním kroku je nutné jednoznačně definovat následek 

(problém s jakostí), který budeme analyzovat. Následek napíšeme na velký arch papíru na 

pravou stranu do obdélníku tak, aby z levé strany do něj vcházela vodorovná čára. Nyní 

musíme za pomoci týmu definovat hlavní kategorie příčin, které mohou vyvolat daný 

následek. Často používáme kategorie materiál, zařízení, metody, lidé, prostředí a ty se do 

diagramu zakreslí na vedlejší větve (viz Obrázek 1.1). 

 

Poté tým pomocí brainstormingu určí všechny možné příčiny daného následku. Pro 

vyhodnocování můžeme příčiny vzniku následku bodově hodnotit. Každý člen týmu 

dostane určitý počet bodů, například 5, 3 a 1 bod, a ty v jednotlivých kolech rozděluje 

mezi příčiny, které jsou podle něho nejvýznamnější při vzniku následku. Celkové bodové 

hodnocení jednotlivých příčin pak charakterizuje jejich důležitost ve vztahu k řešenému 

následku a představuje výchozí údaje pro provedení Paretovy analýzy. [1;7] 

 

Obrázek 1.1: Struktura Ishikawova diagramu 
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1.2 Paretova analýza 

Nejvíce se Paretovy analýzy využívá ve spojení s Ishikawovým diagramem. 

Nástrojem Paretovy analýzy je Paretův diagram. V oblasti plánování jakosti je považován 

za nejvýznamnější běžně dostupný a snadno aplikovatelný rozhodovací nástroj. Paretův 

diagram je odvozen od tzv. Paretova principu, kde 80% následků je způsobeno 20% 

příčin.[7] Jednotlivé položky uspořádáme podle bodového hodnocení od nejvyššího 

k nejnižšímu, stanovíme kumulativní četnost položek a dále tyto součty vyjádříme 

v procentech, kde jsou výsledkem relativní kumulativní součty.[1] Nyní již sestrojíme 

Paretův diagram (viz. Obrázek 1.2). 

Vlastní sestrojení vypadá následovně[4]: 

a) Osu x rozdělíme na rovnoměrné díly tak, že jejich počet odpovídá počtu 

jednotlivých položek, 

b) na hlavní ose y znázorníme jednotlivé četnosti, 

Obrázek 1.2: Paretův diagram s identifikací životně důležité menšiny a užitečné většiny 

při platnosti pravidla 80/20 
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c) na vedlejší ose y vyznačíme stupnici od 0 % do 100 % a zakreslíme 

kumulativní četnost v procentech, 

d) sestrojíme sloupcový graf, kde jeden sloupec odpovídá jedné položce, 

e) sestrojíme křivku kumulovaných četností v procentech, která je spojnicí bodů, 

jež jsou pravými horními rohy jednotlivých sloupců (tzv. Lorenzova křivka). 

f)  Nyní určíme životně důležitou menšinu. Za životně důležitou menšinu se 

označují malé skupiny příčin, které však tvoří většinu problému s jakostí. 

K určení životně důležité menšiny se používají dva druhy kritérií[1]: 

 Určitá zvolená hodnota relativního kumulativního součtu v procentech 

 Průměrná hodnota příspěvku na jednu příčinu 

 

1.3 Způsobilost procesu 

K hodnocení způsobilosti procesů používáme indexy (ukazatele) způsobilosti, které 

slouží k porovnání předepsané přípustné variability hodnot danou tolerančními mezemi se 

skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky zvládnutého 

procesu. Velmi důležité pro správné vyhodnocení způsobilosti procesu jsou omezující 

podmínky, které musíme dodržet. Důležitý je již samotný sběr údajů o procesu. Další 

podmínkou je, aby hodnocený proces byl ve statisticky zvládnutém stavu a aby rozdělení 

sledovaného znaku jakosti bylo (při použití standardních vztahů) z normálního rozdělení.  

Nejčastěji požívané indexy pro hodnocení způsobilosti procesu jsou indexy Cp a Cpk, pak 

indexy Cpm, Cpm
*
 a Cpmk. 

1.3.1 Doporučený postup pro hodnocení způsobilosti procesu: 

 Volba znaku jakosti 

 Analýza systému měření 

 Shromáždění údajů 

 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 
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 Ověření normality sledovaného znaku jakosti 

 Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

1.3.1.1 Volba znaku jakosti 

Způsobilost procesu hodnotíme vzhledem k určitému znaku jakosti vyráběného 

produktu nebo meziproduktu. Zvolený znak by měl odrážet úspěšnost sledovaného 

procesu a být pro daný výrobek rozhodující, ať již je kritický z hlediska vlastního 

produktu, z hlediska návaznosti na další technologický postup, nebo je specifikován 

samotným zákazníkem. Je nezbytné, aby pro zvolený znak byla předepsána kritéria 

jakosti, například v podobě tolerančních mezí doplněných o cílovou hodnotu. Pokud 

bychom chtěli u jednoho výrobku sledovat více znaků jakosti, musíme způsobilost 

hodnotit u každého znaku zvlášť. [1] 

1.3.1.2 Analýza systému měření 

Před samotným sběrem údajů je potřebné provést analýzu systému měření 

zvoleného znaku jakosti. Ověříme tak jeho přijatelnost a případně odhalíme nevyhovující 

systém měření, který by mohl vést k nesprávným výsledkům hodnocení způsobilosti 

procesu. Systém měření posuzujeme podle jeho statistických vlastností. Mezi ty 

nejdůležitější patří shodnost, strannost, opakovatelnost a reprodukovatelnost. [1] 

1.3.1.3 Shromáždění údajů 

Sběr dat o zvoleném znaku jakosti by měl být prováděn z probíhajícího procesu a 

v průběhu časového období, které by mělo být dostatečně dlouhé, tak aby se v něm 

projevily všechny běžné zdroje variability. V průběhu sběru dat by mělo docházet ke 

změně obsluhy, vlastností zpracovávaného materiálu, vlastností prostředí, k běžné údržbě, 

technologických parametrů, seřizování výrobního zařízení atd. V takto vymezeném 

období odebíráme z procesu určitý předem stanovený počet vyrobených výrobků a 

zaznamenáváme u nich hodnoty sledovaného znaku jakosti. Měli bychom získat 

informace minimálně o 25 podskupinách. Podle normy ČSN ISO 8258 by podskupinu 

mělo tvořit čtyři nebo pět výrobků. [1] 
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1.3.1.4 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

Shromážděné údaje musí odpovídat statisticky zvládnutému procesu, tedy stavu, 

kdy je variabilita sledovaného znaku jakosti vyvolána pouze působením náhodných vlivů. 

V tomto případě hodnotíme tzv. „pravou“ způsobilost procesu, která charakterizuje jeho 

přirozené chování. K ověření statistické zvládnutosti procesu využíváme regulačních 

diagramů. Ty nám umožní odlišit změny znaku jakosti vyvolané vymezitelnými příčinami 

od změn vyvolaných náhodnými příčinami. 

Mezi nejčastěji používané regulační diagramy pro měřitelné znaky jakosti patří: 

        - regulační diagram pro výběrový průměr a rozpětí je vhodný pro malé 

rozsahy podskupin 

        - regulační diagram pro výběrový průměr a směrodatnou odchylku je 

vhodný pro větší rozsahy podskupin a tam, kde lze data zpracovávat na počítači 

        – regulační diagram pro výběrový medián a rozpětí je alternativou k 

regulačnímu diagramu        s jednoduššími záznamy a výpočty. Je vhodný 

především pro podskupiny s lichým počtem záznamů. 

           regulační diagram pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí je 

vhodný především tam, kde je vysoká homogenita v podskupině a tam, kde nelze 

získat v poměrně krátkém časovém intervalu větší počet hodnot sledovaného 

znaku jakosti než jednu 

V případech kdy analýza regulačního diagramu vede k závěru, že proces není 

statisticky zvládnutý, je nutné postupnou analýzou odstranit působení vymezitelných 

vlivů. Podskupiny, na kterých se projevily vymezitelné vlivy, můžeme odstranit. Při 

odstranění více podskupin, je nutné provést nové měření, kde již nebudou působit 

vymezitelné vlivy, které se projevili v předchozím měření.[4] Pokud je proces statisticky 

zvládnutý můžeme přejít k dalšímu kroku pro hodnocení způsobilosti procesu. Pokud 

proces podle regulačního diagramu stále není statisticky zvládnutý a nemáme k dispozici 

informace pro analýzu a odstranění vymezitelných vlivů, ani nemůžeme provést nový 

sběr dat, nemůžeme hodnotit „pravou“ způsobilost procesu.[5] V takovémto případě 

můžeme stanovit pomocí stejných vztahů jako pro výpočet indexů způsobilosti výkonnost 

procesu (indexy Pp, Ppk, Ppm, Ppm
*
 Ppmk). Ta s ohledem na stanovenou jakost charakterizuje 

aktuální chování procesu, ale nelze ji využít pro další předpověď chování procesu. 
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1.3.1.5 Ověřování normality sledovaného znaku jakosti 

Základním podmínkou pro hodnocení způsobilosti procesu je předpoklad, že 

shromážděné údaje pocházejí z normálního rozdělení. Pokud tento předpoklad neplatí a 

přesto se k výpočtu indexů způsobilosti použijí standardní vztahy, může být získaná 

informace bezcenná. Ověření normality dat můžeme provést graficky nebo použitím testu. 

a) Grafické metody 

o Histogram 

o Box-plot 

o Pravděpodobnostní síť 

 

Tímto způsobem však hodnotíme normalitu dat sledovaného znaku jakosti pouze 

přibližně. Pokud má sestrojený histogram přibližně zvonovitý tvar, jeden vrchol a je 

symetrický, lze očekávat, že data pocházejí z normálního rozdělení. Dalším způsobem je 

použití pravděpodobnostní sítě, do níž je transformována distribuční funkce normálního 

rozdělení. Do této sítě vynášíme údaje o relativní kumulativní četnosti hodnot a 

posuzujeme, jak dalece vynášené body respektují přímkovou závislost, jež odpovídá 

normálnímu rozdělení. Díky Box-Plotu získáme představu o rozložení dat, odklonu od 

symetrie případně identifikujeme odlehlé hodnoty. Graf je znázorňován jako obdélníkové 

pole buď vodorovně, nebo svisle a zobrazuje minimum, maximum, medián, ale i dolní a 

horní kvartil. [9;1] 

 

b) Testy 

    (chí-kvadrát) test 

 Shapiro-Willkův test 

Obrázek 1.3: Histogram zvonovitého tvaru 
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 Kolmogorov-Smirnovův test 

 Test výběrové šikmosti 

 Test výběrové špičatosti 

 Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti 

Použití testu pro posouzení normality dat sledovaného znaku jakosti je přesnější. 

 

Jestliže rozdělení sledovaného znaku jakosti neodpovídá normálnímu rozdělení, a 

přesto chceme hodnotit způsobilost procesu, máme několik možností jak se zachovat. 

Prvním způsobem je nalezení jiného modelu rozdělení a k výpočtu indexů způsobilosti 

využít jiné vztahy. Druhým způsobem je transformace dat k dosažení normality a poté 

použití základních vztahů pro výpočet indexů způsobilosti. Třetím způsob spočívá 

v aproximaci dat. Tento způsob se využívá, když není splněna podmínka normality dat a 

současně nevíme jaké rozdělení má sledovaný znak jakosti. [8] 
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2 Indexy způsobilosti procesu 
 

Jak již bylo uvedeno, k hodnocení způsobilosti využíváme indexů způsobilosti. 

Nejčastěji používáme indexy Cp a Cpk, které posuzují potencionální a skutečnou 

schopnost procesu poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. Méně se pak 

používají indexy Cpm,  Cpm
*
, Cpmk. Ty navíc posuzují schopnost procesu dosahovat cílové 

hodnoty u sledovaného znaku jakosti. [1] 

Index způsobilosti je v podstatě numerický souhrn hodnot, který srovnává chování 

procesu s ohledem na jeho specifikace. Navzdory široké možnosti využití indexů 

způsobilosti je stále mnoho nejasností týkajících se jak samotného výkladu těchto indexů, 

tak i jejich použití. Existuje mnoho typů indexů způsobilosti. Liší se způsobem výpočtu, 

vlastnostmi a podmínkami použitelnosti, jejich princip je však stejný. Vždy se jedná o 

poměr předepsané tolerance a dosažené variability procesu. [6;9] 

2.1 Index způsobilosti Cp 

Index způsobilosti Cp je mírou potencionální schopnosti procesu zajisti, aby 

sledovaný znak jakosti ležel uvnitř tolerančních mezí. Můžeme ho použít pouze v případě, 

kdy máme stanovenou horní i dolní toleranční mez. Jeho hodnota je potom poměrem 

přípustné a skutečné variability hodnot bez ohledu na umístění v tolerančním poli. [1] 

Počítáme ho podle vztahu: 

   
       

  
 (2.1) 

 

kde: USL  je horní toleranční mez 

 LSL  je dolní toleranční mez 

 σ  je směrodatná odchylka   
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 Skutečná variabilita sledovaného znaku jakosti je vyjádřena hodnotou 3σ na obě 

strany od středu tolerančního pole. To znamená, že zhruba 99,7% hodnot bude 

v tolerančních mezích. [10] 

 

 Hodnota směrodatné odchylky základního souboru většinou není k dispozici a tak 

se nahrazuje vhodným odhadem. Vzhledem k tomu, že s odhadem variability hodnot 

pracujeme již v regulačních diagramech, lze směrodatnou odchylku odhadnout pomocí 

těchto vztahů [1;10]: 

   
  

  
  (2.2) 

nebo 

   
  

  
 (2.3) 

případně 

    
   

  
   

 
 (2.4) 

kde      je průměrné variační rozpětí v podskupinách 

     je průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách 

        jsou konstanty závislé na rozsahu podskupin 

     je výběrová směrodatná odchylka hodnot v j-té podskupině 

 k  je počet podskupin 

 

Obrázek 2.1: Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu způsobilosti Cp 
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Ve skutečnosti tedy stanovujeme pouze odhad indexů způsobilosti Cp a to nejčastěji podle 

vztahu: 

    
       

  
  

  

 (2.5) 

2.2 Index způsobilosti Cpk 

Index způsobilosti Cpk zohledňuje jak variabilitu, tak i umístění hodnot sledovaného 

znaku jakosti v tolerančním poli. Díky tomu charakterizuje skutečnou schopnost procesu 

dodržovat předepsané toleranční meze na rozdíl od indexu Cp, který zohledňuje pouze 

variabilitu sledovaného znaku a již nebere v úvahu umístění hodnot sledovaného znaku 

jakosti v tolerančním poli. Hodnotu indexu Cpk lze počítat v případě, kdy máme jak 

oboustranné, tak i jednostranné toleranční meze. Pro výpočty používáme tyto vztahy 

v nichž µ je střední hodnota sledovaného znaku jakosti[1]: 

 

Vztah pro výpočet indexu se stanovenou dolní toleranční mezí: 

         
     

  
 (2.6) 

  

Vztah pro výpočet indexu se stanovenou horní toleranční mezí: 

         
     

  
 (2.7) 

  

Vztah pro výpočet indexu se stanovenou dolní i horní toleranční mezí: 

                  (2.8) 

Obrázek 2.2: Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu způsobilosti Cpk 
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Hodnota indexu Cpk může nabývat i záporných hodnot a to v případě, že střední 

hodnota sledovaného znaku jakosti překročí některou z tolerančních mezí.  

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

mezi hodnotami indexů se zvětšuje tím více, čím více se hodnota střední hodnoty 

sledovaného znaku vzdaluje od středu tolerančního pole. Rovnosti obou indexů je 

dosaženo jen v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku jakosti leží přesně ve 

středu tolerančního pole. [1] 

2.3 Index způsobilosti Cpm 

Index způsobilosti Cpm porovnává maximálně přípustnou variabilitu sledovaného 

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

(optimální) hodnoty T. Tento index tady zohledňuje jak variabilitu hodnot sledovaného 

znaku jakosti, tak míru dosažení optimální hodnoty. Lze ho stanovit pouze v případě 

oboustranné tolerance a měl by být používán tehdy, když cílová hodnota leží uprostřed 

tolerančního pole. [1] 

Počítá se podle vztahu: 

 

    
       

            
 (2.9) 

  

Kde:  T  je cílová (optimální) hodnota 

 

Obrázek 2.3: Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu Cpm 
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Pro odhad indexu způsobilosti Cpm pak lze doporučit vztah: 

 

     
       

    
  

  
 
 

        

  (2.10) 

2.4 Index způsobilosti Cpm
*
 

Pro případy, kdy cílová hodnota neleží uprostřed tolerančního pole nebo je 

specifikována jednostranná tolerance, je zaveden index Cpm
*
. Tento index porovnává 

vzdálenost cílové hodnoty sledovaného znaku od bližší toleranční meze s polovinou 

skutečné variability sledovaného znaku kolem této cílové (optimální) hodnoty. 

Vypočteme ho podle vztahu[1]: 

 

   
      

     

            
 

     

            
  (2.11) 

 

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

Cpm
*
 hodnotě indexu Cpm. Používá se tedy v případech, kdy cílová hodnota neleží ve 

středu tolerančního pole. 

 

Pro odhad indexu způsobilosti Cpm
*
 pak lze použít vztah: 

 

    
 
    

 
 
 

 
 

     

    
  

  
 
 

        

 
     

    
  

  
 
 

        

 
 
 

 
 

 (2.12) 

 

2.5 Index způsobilosti Cpmk 

Index způsobilosti Cpmk porovnává vzdálenost střední hodnoty sledovaného znaku 

jakosti k bližší toleranční mezi s polovinou variability znaku kolem cílové hodnoty. 

Vypočteme ho podle vztahu [1]: 

         
     

            
 

     

            
  (2.13) 
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V případě oboustranné tolerance, kdy se dají stanovit indexy Cp a Cpm lze předchozí vztah 

převést na: 

     
       

  
 (2.14) 

 

Pro odhad indexu způsobilosti Cpmk pak lze doporučit vztah: 

 

         

 
 
 

 
 

      

    
  

  
 
 

        

 
      

    
  

  
 
 

        

 
 
 

 
 

 (2.15)  

 

Tento index je v podstatě kombinací výše uvedených indexů. Využívá dobré 

vlastnosti indexu Cpk, zejména jeho schopnost ohodnotit, zda hodnoty sledovaného znaku 

jakosti skutečně leží uvnitř tolerance, které kombinuje s mírou dosažení stanovené cílové 

hodnoty. 

 

2.6 Požadavky na způsobilost procesu a vztahy mezi indexy 

Požadavky na způsobilost procesu se většinou vztahují k hodnotě indexu Cpk, který 

charakterizuje reálnou způsobilost procesu udržovat sledovaný znak jakosti 

v předepsaných tolerančních mezích. Proces může být považován za způsobilý, když 

hodnota indexu způsobilosti dosahuje hodnoty 1,33           . Řada firem 

v současnosti má požadavky na způsobilost ještě přísnější. Požadují, aby hodnota indexu 

způsobilosti dosahovala minimálně hodnoty 2        . [1] 

 

V případě, že máme stanoveny obě toleranční meze, lze stanovit všechny indexy 

způsobilosti. Přesto, že každý index způsobilosti poskytuje poněkud jinou informaci, je 

dobré vědět, jak spolu hodnoty souvisejí. 

 

Z uvedených vztahů vyplývá, že: 
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Rozdíl mezi hodnotou indexu Cpk a hodnotou indexu Cp je tím vyšší, čím více je 

hodnota sledovaného znaku jakosti vzdálena od středu tolerančního pole. Tedy rovnosti 

těchto indexů dojde pouze v případě, že střední hodnota sledovaného znaku jakosti leží 

právě ve středu tolerančního pole. 

 

Mezi indexy způsobilosti Cp a Cpm platí vztah: 

 

       

 

Rovnosti těchto indexů je dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného 

znaku jakosti leží uprostřed tolerančního pole. 

 

Mezi indexy způsobilosti Cpmk a Cpk platí vztahy: 

 

        

 

Rovnosti těchto indexů je dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného 

znaku jakosti leží uprostřed tolerančního pole. 

 

Mezi indexy způsobilosti Cpmk a Cpm platí vztah: 

 

         

 

Rovnosti těchto indexů je dosaženo pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného 

znaku jakosti leží uprostřed tolerančního pole. 

 

 Z výše uvedených vztahů můžeme shrnout, že mezi jednotlivými indexy 

způsobilosti platí nerovnosti: 
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Z uvedených vztahů vidíme, že každý index způsobilosti charakterizuje proces 

jiným způsobem a pro komplexní posouzení způsobilosti by vždy měli být uváděny ve 

vhodné kombinaci. [1,4] 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 1941 v Kyšperku (v roce 1950 byl přejmenován na 

Letohrad). V roce 1953 se v názvu poprvé objevují tři písmena OEZ – Orlické 

elektrotechnické závody. Dynamický rozvoj firmy se projevil v roce 1994 kdy společnost 

přešla do soukromého vlastnictví šesti českých občanů, a v roce 1995 byla založena 

dceřiná společnost OEZ Slovakia, spol.s r.o pro výhradní prodej výrobků na slovenském 

trhu. V roce 2001 se společnost přejmenovala z OEZ Letohrad s.r.o. na OEZ s.r.o. Rok 

2002 byl významný z důvodu získání tzv. „Zlatého certifikátu“ za završení procesů 

kvality (ČSN EN ISO 9001), ochrany životního prostředí (ČSN EN ISO 14001) a 

bezpečnosti práce (ČSN OHSAS 18001). V roce 2003 byly založeny dceřiné společnosti 

v Polsku, na Ukrajině a v Rusku. V roce 2007 vstoupil do společnosti strategický partner 

– skupina Siemens. Rok 2008 byl ve znamení rozvoje společnosti a jejich výrobních 

kapacit a s tím spojená výstavba dvou nových výrobních hal. V březnu letošního roku 

byla otevřena nová výrobní hala, kam byla v rámci koncernu Siemens přesunuta výroba 

z Berlína. 

 

3.2 Profil společnosti 

Společnost OEZ je předním výrobcem na elektrotechnickém trhu ve 

středoevropském regionu. Produkty nachází široké uplatnění v průmyslu, energetice, 

infrastruktuře i bytové výstavbě. Je tedy komplexním dodavatelem produktů a služeb 

v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. OEZ v současnosti 

zaměstnává přibližně 1800 zaměstnanců. 

Výrobky OEZ je zárukou vysoké kvality, kterou definují certifikáty jakosti a řízení 

kvality a produktové certifikáty.  

Modulární přístroje Minia jsou jistící, spínací a podobné přístroje určené pro 

montáž do elektrických rozvaděčů. Jedná se především o jističe, proudové chrániče, 

přepěťové ochrany a ostatní přístroje. Jejich hlavní uplatnění je v bytové výstavbě a 

administrativních budovách. Používají se však i v průmyslových instalacích. 
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Kompaktní jističe Modeion jsou určeny pro jištění elektrických zařízení se 

jmenovitými proudy od 12 A až do 1600 A. Chrání před přetížením i zkratem. Jsou 

vhodné pře řešení velice náročné aplikace v průmyslových aplikacích. 

Vzduchové jističe Arion jsou určeny pro jištění elektrických zařízení se 

jmenovitými proudy od 100 A až do 6300 A. Chrání zařízení před přetížením a zkratem. 

Tyto jističe lze ovládat přes datovou komunikaci a můžou také měřit elektrické veličiny 

v obvodu. Jističe jsou proto schopny pracovat i ve vysoce automatizovaných provozech. 

Pojistkové systémy Varius spadají do pojistkového programu, který zahrnuje řady 

nízkonapěťových pojistkových vložek pro jištění distribučních a průmyslových sítí.  

Dále mezi sortiment patří přístroje pro spínání a ovládání Conteon, které jsou 

určené pro průmyslové použití. Společnost má také ve svém sortimentu rozvodnice a 

rozvaděčové skříně, které jsou vhodné především pro domovní, bytové a podobné 

instalace, avšak dají se používat i v průmyslových rozvodech. 

3.3 Cíle společnosti 

Cílem společnosti je spokojenost zákazníků a jejich maximální komfort. Nabízí 

zákazníkům řadu servisních služeb a širokou škálu technické podpory. OEZ rozsáhle 

podporuje inovace a vývoj produktového portfolia a neustále se snaží o jeho rozšíření a 

zlepšení stávajících výrobků. 

 

3.4 Systém managementu jakosti 

Společnost OEZ s.r.o. je od roku 2001, jako první firma na území České republiky 

držitelem certifikátu integrovaného systému managementu řízení. Sdružení pro certifikaci 

systémů jakosti v České republice CQS udělilo společnosti „Zlatý certifikát“, který 

dokládá úspěšné zavedení systémů řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2009, 

environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 : 2005 a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ČSN OHSAS 18001 : 2008. Všechny uvedené normy jsou certifikovány 

do 15. 4. 2013. 

Prodej výrobků na našem území i v zahraničí výrazně podporují certifikáty od 

nezávislých akreditovaných laboratoří v České republice, v Německu, na Slovensku, ve 

Velké Británii, v Rusku či na Ukrajině. 
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3.5 Hodnocení způsobilosti procesu 

V současné době se hodnocení způsobilosti procesu provádí zhruba u čtrnácti 

vyráběných dílců. Hodnocení způsobilosti procesu se provádí podle podnikové směrnice 

PI_6012 kde je popsaný přesný postup pro vyhodnocování způsobilosti procesu. Zařazení 

dílce do hodnocení způsobilosti předchází vyhodnocení způsobilosti stroje, nástroje, 

preventivní prohlídky a analýza stability procesu výroby daného dílce. Vhodnost dílce je 

posuzována i z pohledu sériovosti výroby. 

 

3.6 Způsob kontroly jakosti výrobků 

Na dílcích, které jsou zařazeny do hodnocení způsobilosti procesu, se ve většině 

případů kontroluje jednou za dvě hodiny 5 kusů výrobků. Po odebrání vzorku a naměření 

hodnot daných sledovaných znaků jakosti je měření automaticky uloženo do podnikového 

systému a do karty výrobku je zaznamenána kontrola s daným výsledkem. Četnost 

kontroly je závislá na druhu kontrolovaného výrobku, na vyráběném množství a 

požadované kvalitě hotového výrobku.  

 

3.7 Proces výroby táhla bimetalu 

Výroba táhla bimetalu probíhá na lisu s označením Talo-25. Jako materiál pro 

výrobu se používá nerezový drát o průměru 1 mm dodávaný ve svitcích. Materiál nejdříve 

prochází vyrovnávacím zařízením, kde se odstraňuje případná deformace materiálu a jeho 

zkrut. Materiál se poté posouvá k nástroji, který provádí sekání a ohýbání do výsledného 

tvaru. Uštipovací razník se brousí po 200 000 kusech, jak ukládá daný technologický 

postup. Táhlo se po výrobě musí odhrotovat, to probíhá omíláním po dobu jedné hodiny 

v zařízení ROSLER, kdy průměrná vsázka činí zhruba 20 000 ks. Obsluha stroje 

kontroluje každý svitek materiálu a seřízení stroje. Vyrobená táhla se odchytávají do 

menší nádoby a po provedené kontrole se přesypávají do větší sběrné bedny. 
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4 Analýza způsobilosti procesu 

4.1 Volba znaku jakosti 

Před sběrem dat pro hodnocení způsobilosti procesu je nutné zvolit znak jakosti, 

který pro daný proces vypovídá o jeho úspěšnosti. Pro analýzu způsobilosti procesu byl 

vybrán proces výroby táhla bimetalu, jehož schéma je uvedeno na obrázku 4.1. 

 

Obrázek 4.1: Táhlo bimetalu s uvedenými rozměry 

 

Jako nejdůležitější byl zvolen hlavní rozměr táhla, tedy 15,5 mm s tolerancí ±0,15 

mm. Tento rozměr je nejdůležitější pro správnou funkci výsledného výrobku. 

 

4.2 Analýza procesu 

Hodnoty zvoleného znaku jakosti může ovlivnit mnoho faktorů, proto před 

samotných sběrem údajů byla provedena analýza procesu pomocí Ishikawova diagramu 

ve spojení s Peretovou analýzou. Cílem bylo identifikovat faktory ovlivňující sledovaný 

znak jakosti a zjistit jejich míru s jakou ovlivňují výslednou jakost výrobku. 
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4.2.1 Ishikawův diagram 

Analyzovaný problém „Délka táhla mimo toleranci“ jsem zapsala na velký arch 

papíru na pravou stranu do rámečku. Tým byl složen z vedoucího měřícího servisu 

výroby, technického zástupce vedoucího výroby a pracovníka technické přípravy výroby. 

Pomocí týmu jsme stanovili hlavní kategorie: lidé, prostředí, materiál, metody a zařízení. 

Tyto kategorie byly zaznačeny nad hlavní větve diagramu navazující na centrální čáru, 

která vede do obdélníku s definovaným problémem. Postupně jsme pro každou z kategorií 

stanovili možné příčiny a subpříčiny, které mohou způsobit vznik definovaného 

problému.  

Z diagramu uvedeného na straně 23 je patrné, že příčiny působící na proces jsou 

rozloženy do všech hlavních kategorií. Proto každý člen týmu měl k dispozici 9 bodů, 

které ve třech kolech (tedy v prvním kole 5 bodů, ve druhém 3 body a ve třetím kole 1 

bod) rozdělil mezi tři nejzávažnější příčiny. Jednotlivé hodnocení je znázorněno v tabulce 

2. Tím jsme vymezili nejdůležitější příčiny vzniku definovaného problému a k dalšímu 

hodnocení můžeme využít Paretův diagram. 

 

Tabulka 2: Příčiny s přiděleným bodovým hodnocením 

Příčina 
Kódové 
písmeno 

Bodové 
hodnocení 

Špatné podání materiálu A 3,1 

Nevhodný nástroj B 5,3 

Záměna materiálu C 5,5 

Nedodržený průměr drátu D 1 

Tupý razník E 3 

Nestálá teplota stroje F 1 
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brázek 4.2: Ishikawův diagram pro daný znak jakosti 
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4.2.2 Paretův diagram 

Nejprve jsem seřadila vybrané příčiny podle přiděleného bodového hodnocení a 

tabulku jsem doplnila o potřebné informace pro konstrukci Paretova diagramu (tedy 

kumulované bodové hodnocení a kumulované bodové hodnocení v % viz. Tabulka 3) 

 

Tabulka 3: Seřazené příčiny s bodovým hodnocením 

Příčina 
Kódové 
písmeno Body 

Kumulativní 
bodové 
hodnocení 

Kum. 
bodové 
hodnocení v 
% 

Záměna materiálu C 10 10 37,04 

Nevhodný nástroj B 8 18 66,67 

Špatné podání materiálu A 4 22 81,48 

Tupý razník E 3 25 92,59 

Nedodržený průměr drátu D 1 26 96,30 

Nestálá teplota stroje F 1 27 100,00 

 

Sestrojený Paretův diagram jsem doplnila o Lorenzovu křivku, která zobrazuje 

kumulované bodové hodnocení v % jednotlivých příčin. Paretův diagram s Lorenzovou 

křivkou je znázorněn na obrázku 4.3. 

 

 

Obrázek 4.3: Paretův diagram 
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Pro vymezení životně důležité menšiny jsou používány dva způsoby. Při použití 

pravidla, že 80% neshod vzniká v důsledku 20% příčin, v našem případě nezískáme 

životně důležitou menšinu. Proto jsem použila druhou možnost, a to průměrnou hodnotu 

příspěvku na jednu příčinu. Tu vypočteme tak, že kumulativní součet bodů vydělíme 

počtem příčin. Příčiny, které mají větší bodové hodnocení, než vypočtený parametr 

spadají do životně důležité menšiny. 

 

  
 

 
 

  

 
     (4.1) 

kde: n je součet bodů 

 k  je počet příčin 

 

Z této vypočtené hodnoty vyplývá, že do životně důležité menšiny spadají příčiny C 

a B tj. záměna materiálu a nevhodný nástroj. Do užitečné většiny spadají všechny ostatní 

příčiny tj. A, E, D, F. 

 

4.3 Shromáždění údajů 

Shromáždění údajů pro hodnocení způsobilosti procesu probíhalo od prosince 2010 

do března 2011, ale nebyl dodržen pravidelný odběr kusů. Při výrobě se jednotlivé kusy 

odchytávali do menší krabice, ze které bylo náhodně vybráno vždy 5 kusů vyrobených 

táhel. U těchto pěti kusů obsluha stroje kontrolovala hlavní rozměr, tedy 15,5mm ±0,15 

mm posuvným digitálním měřidlem napojeným na podnikový systém určený k těmto 

účelům. Za dobu kontroly bylo provedeno 71 takovýchto měření. Celkem tedy bylo 

zkontrolováno 355 kusů táhla. Naměřené hodnoty s datem a přesným časem měření jsou 

uvedeny v příloze 1.  

 

4.4 Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

4.4.1 Volba vhodného regulačního diagramu 

Vzhledem k tomu, že znakem jakosti je měřitelná veličina, budeme vybírat 

z regulačních diagramů pro měřitelné znaky. Velikost podskupiny n=5 a proto volíme 

dvojici regulačních diagramů (    ). Tato dvojice regulačních diagramů je v praxi 

používána nejčastěji a je vhodná pro menší rozsah podskupin (2 – 10 jednotek).  
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Před samotným výpočtem regulačních mezí musíme vypočíst výběrové 

charakteristiky pro každou podskupinu. Pro každou podskupinu jsem vypočetla výběrový 

průměr (  ) a výběrové rozpětí (R) podle vztahů: 

 

   
          

 
 (4.1) 

a 

              (4.2) 

 

kde x1,x2…xn jsou jednotlivé hodnoty uvnitř podskupiny 

 xmax, xmin  největší a nejmenší hodnota v podskupině 

 n je rozsah podskupin 

 

Regulační diagram R 

Pro výpočet regulačních mezí v diagramu R je nutné znát průměrné výběrové 

rozpětí     , které počítáme podle vztahu:  

 

   
   
 
   

 
 (4.3) 

 

kde  k  je počet podskupin 

 

Regulační meze pro diagram R, tedy centrální přímka (CL), horní a dolní regulační mez 

(UCL, LCL), se počítají podle vztahů: 

 

      
   

 
   

 
 

          

            (4.4) 

 

kde D3,D4 jsou konstanty měnící se podle rozsahu podskupiny 
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Regulační diagram    

Pro výpočet regulačních mezí v diagramu    je nutné znát průměr procesu     , který 

počítáme podle vztahu: 

   
    
   

 
  (4.5) 

 

Regulační meze pro diagram   , tedy centrální přímka (CL), horní a dolní regulační meze 

(UCL,LCL), se počítají podle vztahů: 

 

      
    

   

 
 

             

              (4.6) 

 

4.4.2 Výpočet regulačních mezí a konstrukce regulačních diagramů 

 

Regulační diagram R 

 

      
   

 
   

 
 

    

  
        

                              

                     

Obrázek 4.4: Regulační diagram R 
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Ze sestrojeného regulačního diagramu R na obrázku 4.4 vyplývá, že 4 podskupiny 

jsou mimo regulační meze a proces není statisticky stabilní z hlediska variability. 

Podskupiny, které jsou mimo regulační meze, bychom měli po analýze příčin vzniku vad 

vyloučit a sestrojit nový regulační diagram. 

 

 

Regulační diagram    

 

      
    

   

 
 

       

  
         

                                          

                                          

 

Ze sestrojeného regulačního diagramu     na obrázku 4.5 je patrné, že velké 

množství podskupin je mimo regulační meze. Proces tedy není statisticky stabilní ani 

z hlediska polohy. Z regulačního diagramu je vidět, že od 9 do 36 podskupiny došlo 

k posunu střední hodnoty. Hodnoty v těchto podskupinách byly podle záznamů naměřeny 

od 10.1.2011 do 2.7.2011, je tedy pravděpodobné, že pro výrobu táhla byl použit materiál 

s jiným složením. Jelikož mimo regulační meze leží velké množství podskupin, není 

možné všechny tyto podskupiny vyloučit. Hodnoty jsem tedy rozdělila do dvou skupin a 

to tak, že hodnoty s posunutou střední hodnotou budou hodnoceny zvlášť. Získáme tak 

Obrázek 4.5: Regulační diagram    

Regulační diagram
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dvě skupiny dat, první bude obsahovat 43 podskupin (Data 1) a druhá 28 podskupin (Data 

2). Posun střední hodnoty v souboru dat by mohl ovlivnit i normalitu dat a data by tak 

nemuseli mít normální rozdělení, proto bude vhodné data hodnotit každá samostatně. 

Nyní vyhodnotíme regulační diagramy pro obě skupiny dat. 

 

Regulační diagram R pro Data 1 

 

      
   

 
   

 
 

    

  
        

                              

                     

 

 

Z hlediska variability je proces statisticky stabilní, protože všechny podskupiny leží 

v regulačních mezích, nevyskytují se zde žádné trendy ani nenáhodná seskupení. Můžeme 

přejít ke konstrukci regulačního diagramu   .  

 

Regulační diagram    pro Data 1 

 

      
    

   

 
 

        

  
         

                                          

                                          

 

Regulační diagram R
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Obrázek 4.6: Regulační diagram R pro Data 1 
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Z hlediska polohy je proces statisticky stabilní, protože všechny podskupiny leží 

v regulačních mezích, nevyskytují se zde žádné trendy ani nenáhodná seskupení. Na 

proces působí pouze náhodné příčiny variability. 

 

Regulační diagram R pro Data 2 

 

      
   

 
   

 
 

    

  
        

                              

                     

Obrázek 4.8: Regulační diagram    pro Data 1 

Obrázek 4.7: Regulační diagram R pro Data 2 
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Z hlediska variability je proces statisticky stabilní, protože všechny podskupiny leží 

v regulačních mezích, nevyskytují se zde žádné trendy ani nenáhodná seskupení. Můžeme 

přejít ke konstrukci regulačního diagramu   .  

 

Regulační diagram    pro Data 2 

 

      
    

   

 
 

        

  
         

                                          

                                          

 

Z hlediska polohy je proces statisticky stabilní, protože všechny podskupiny leží 

v regulačních mezích, nevyskytují se zde žádné trendy a ani nenáhodná seskupení. Na 

proces působí pouze náhodné příčiny variability. 

 

 

4.5 Ověření normality dat 

Podmínkou pro hodnocení způsobilosti procesu je, aby data pocházela z normálního 

rozdělení. Proto jsem provedla ověření normality dat několika způsoby. 

 

Obrázek 4.9: Regulační diagram    pro Data 2 

Regulační diagram
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4.5.1 Posouzení normality dat pomocí Box-plotu 

Z Box-plotu sestrojeného v programu Statgraphics vidíme, že data jsou rozloženy 

rovnoměrně a medián leží uprostřed souboru dat. Data pocházejí z normálního rozdělení.  

4.5.2 Posouzení normality dat pomocí    testu 

Použití    testu v našem případě není vhodné. Naměřená data jsou s přesností na 

dvě desetinná místa a díky tomu data můžeme rozdělit do malého množství skupin. Díky 

tomu je test zkreslený a jeho pomocí by nebylo možné normalitu dat ověřit. Bude tedy 

vhodné použít jiný druh testu. 

 

4.5.3 Posouzení normality dat pomocí testu výběrové šikmosti, výběrové špičatosti 

a kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti 

Výběrový test šikmosti a výběrový test špičatosti je vhodný pro soubor dat kde 

   . Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti je vhodný pro soubor dat o 

velikosti          .  Bude tedy vhodným testem k ověření normality dat v našem 

případě.  

Test výběrové šikmosti pro Data 1 

 

1) Stanovení hypotéz  

H0:  x1, x2,....,xn je náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

H1: x1, x2,....,xn není náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

 

Box - Plot

15,48 15,5 15,52 15,54 15,56 15,58

Obrázek 4.10: Box-Plot 
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2) Testovací kritérium  

          

Ua je výběrová šikmost a tuto hodnotu jsem získala z programu Statgraphics v úloze 

Describe   Numeric Data   One-Variable Analysis. 

 

3) Kritická hodnota 

 
  

 
 
        

    

 
 je kvantil normovaného normálního rozdělení. 

 

4) Výsledek testu 

    
  

 
 
   

Přijímáme hypotézu H0. Potvrzujeme tak, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test výběrové špičatosti pro Data 1 

 

1) Stanovení hypotéz  

H0:  x1, x2,....,xn je náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

H1: x1, x2,....,xn není náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

 

2) Testovací kritérium 

          

Ue je výběrová špičatost a tuto hodnotu jsem získala z programu Statgraphics v úloze 

Describe   Numeric Data   One-Variable Analysis 

 

3) Kritická hodnota 

 
  

 
 
        

    

 
 je kvantil normovaného normálního rozdělení. 

 

4)  Výsledek testu 

    
  

 
 
   

Přijímáme hypotézu H0. Potvrzujeme tak, že data pocházejí z normálního rozdělení.  
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Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti pro Data1 

 

1) Stanovení hypotéz  

H0:  x1, x2,....,xn je náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

H1: x1, x2,....,xn není náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

 

2) Testovací kriterium 

     
    

                         

 

3) Kritická hodnota 

    
            

 

4)  Výsledek testu 

       
     

Přijímáme hypotézu H0. Data ze souboru Data 1 pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test výběrové šikmosti pro Data 2 

 

1) Stanovení hypotéz  

H0:  x1, x2,....,xn je náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

H1: x1, x2,....,xn není náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

  

 

2) Testovací kritérium  

          

Ua je výběrová šikmost a tuto hodnotu jsem získala z programu Statgraphics v úloze 

Describe   Numeric Data   One-Variable Analysis. 

 

3) Kritická hodnota 

 
  

 
 
        

    

 
 je kvantil normovaného normálního rozdělení. 
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4) Výsledek testu 

    
  

 
 
   

Přijímáme hypotézu H0. Potvrzujeme tak, že data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Test výběrové špičatosti pro Data 1 

 

1) Stanovení hypotéz  

H0:  x1, x2,....,xn je náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

H1: x1, x2,....,xn není náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

 

2) Testovací kritérium 

           

Ue je výběrová špičatost a tuto hodnotu jsem získala z programu Statgraphics v úloze 

Describe   Numeric Data   One-Variable Analysis. 

 

3) Kritická hodnota 

 
  

 
 
        

    

 
 je kvantil normovaného normálního rozdělení. 

 

4)  Výsledek testu 

    
  

 
 
   

Přijímáme hypotézu H0. Potvrzujeme tak, že data pocházejí z normálního rozdělení.  

 

 

Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti pro Data1 

 

1) Stanovení hypotéz  

H0:  x1, x2,....,xn je náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 

H1: x1, x2,....,xn není náhodný výběr z rozdělení N(μ,σ
2
) 
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2) Testovací kriterium 

     
    

                               

 

3) Kritická hodnota 

    
            

 

4)  Výsledek testu 

       
     

Přijímáme hypotézu H0. Data ze souboru Data 2 pocházejí z normálního rozdělení. 

 

Máme tady splněny všechny podmínky pro výpočet indexů způsobilosti. 

 

4.6  Výpočet indexů způsobilosti 

Pro výpočet indexů způsobilosti jsem použila výběrové rozpětí     a výběrový 

průměr    z příslušných  vypočtených regulačních diagramů. 

 

 

Indexy způsobilosti pro Data 1 
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Indexy způsobilosti pro Data 2 
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4.7 Navrhovaná opatření 

I přes velmi dobré výsledky provedeného hodnocení způsobilosti procesu bude 

vhodné zavést statistickou regulaci procesu. Vzhledem k tomu, že přímo na pracovišti je 

složité využívat výpočetní techniku a počet kontrolovaných výrobků je stanoven vždy na 

5 kusů, je vhodné využít regulační diagramy pro výběrový medián      a výběrové rozpětí 

(R), který umožňuje snadné ruční vedení diagramu přímo u stroje na pracovišti. 

Vzhledem k výsledkům z regulačních diagramů by bylo vhodné zamezit posunu 

střední hodnoty. To bylo s  největší pravděpodobností způsobeno použitím materiálu s 

jinou tažností nebo použitím jiného materiálu, jak bylo zjištěno za spolupráce pracovníků 

podniku při analýze procesu pomocí Ishikawova diagramu a Paretovy analýzy. Bylo by 

tedy vhodné zamezit záměně materiálu a zaručit stejnou tažnost dodávaného materiálu, 

ze kterého se táhlo vyrábí a zamezit tak posunu střední hodnoty jak k tomu došlo 

v průběhu měření.  Po zamezení posunu střední hodnoty od středu tolerance bude proces 

výroby táhla stabilnější a bude dosahovat lepších výletků při hodnocení způsobilosti 

procesu. 
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5 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí základních nástrojů managementu jakosti 

a s pomocí základních statistických metod provést analýzu způsobilosti vybraného 

procesu výroby ve společnosti OEZ.s.r.o. 

 

V první části, která je teoretická, je proveden rozbor poznatků z oblasti analýzy 

způsobilosti procesu a některých nástrojů plánování jakosti. 

V druhé části jsou popsány samotné indexy způsobilosti procesu, jejich vztahy pro 

výpočet a jejich hodnocení. 

Ve třetí části je popsán proces výbory táhla bimetalu a současné používané postupy 

při hodnocení způsobilosti procesu. Je zde popsána společnost samotná i její výrobkový 

sortiment. 

 

V praktické části je jako první zvolen znak jakosti vyráběného táhla bimetalu, a tím 

je hlavní rozměr táhla, tedy 15,5 mm s tolerancí ±0,15 mm. Jelikož tento rozměr může být 

ovlivněn velkým množstvím příčin, byla provedena analýza procesu pomocí Ishikawova 

diagramu a díky tomu byly nalezeny všechny možné příčiny vzniku neshod. Z Paretovy 

analýzy vyplývá, že nejčastěji se neshody vyskytují při použití nesprávného materiálu a 

při použití nevhodného nástroje. Následně byl proces hodnocen z hlediska statistické 

stability pomocí dvojice regulačních diagramu pro výběrový průměr      a výběrové 

rozpětí (R). Z prvního regulačního diagramu bylo patrné, že v procesu výroby došlo 

v období od 10.1.2011 do 7.2.2011 s posunu střední hodnoty. Data jsem tedy rozdělila do 

dvou skupin a hodnotila statistickou stabilitu opětovně. Obě skupiny dat byly statisticky 

stabilní, proto následovalo ověření normality dat. K hodnocení ověření normality dat 

nebylo možné použít test    (chí kvadrát), protože data jsou s přesností na dvě desetinná 

místa a tak data můžeme rozdělit do malého počtu skupin. Vhodnější je použití testu 

výběrové šikmosti, testu výběrové špičatosti a kombinovaného testu výběrové šikmosti a 

špičatosti. Výsledky všech testů potvrdili, že data z obou skupin pocházejí z normálního 

rozdělení a je možné požít standardní vztahy pro výpočet indexů způsobilosti. 

 

Hodnoty indexů způsobilosti pro daný znak jakosti jsem hodnotila pro každou 

skupinu dat zvlášť. Pro skupinu Data 1 indexy způsobilosti procesu činily:          , 



40 

 

          ,           ,            . Pro skupinu Data 2 indexy způsobilosti 

procesu činily:          ,           ,           ,            .  

Jako výsledky pro nás určující musíme považovat výsledky vypočtené pro skupinu 

Data 2, jelikož hodnoty indexů způsobilosti dosahují nižších hodnot. Z rozdílu mezi 

hodnotami Cp a Cpk je patrné, že došlo k posunu střední hodnoty sledovaného znaku 

jakosti zhruba o dvě směrodatné odchylky. Velký rozdíl mezi hodnotami Cp a Cpm značí 

také posun od stanovené cílové hodnoty.  

Z vypočtených hodnot indexů způsobilosti vidíme, že ve skupině Data 2, kde došlo 

k posunu střední hodnoty, vyšly indexy způsobilosti horší než u první skupiny. I přes 

horší výsledky splňují stanovené požadavky na způsobilost daného procesu a celý proces 

výroby vzhledem ke sledovanému znaku jakosti můžeme považovat za způsobilý. 

 

V závěru praktické části jsem na základě získaných poznatků navrhla opatření na 

zlepšení a zavedení statistické regulace procesu. 
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Příloha 1: Naměřené hodnoty doplněné o datum a čas měření 

Č. 
podskupiny 

Hod1 Hod2 Hod3 Hod4 Hod5 Datum Čas 

1 15,49 15,50 15,49 15,50 15,49 13.12.2010 17:58:00 

2 15,50 15,50 15,48 15,49 15,50 13.12.2010 20:30:00 

3 15,50 15,50 15,50 15,50 15,48 14.12.2010 8:56:00 

4 15,50 15,49 15,50 15,50 15,49 14.12.2010 12:00:00 

5 15,48 15,49 15,50 15,49 15,50 14.12.2010 16:46:00 

6 15,51 15,48 15,50 15,50 15,49 14.12.2010 19:22:00 

7 15,50 15,49 15,49 15,50 15,48 15.12.2010 9:00:00 

8 15,50 15,48 15,50 15,50 15,50 15.12.2010 9:01:00 

9 15,52 15,53 15,52 15,51 15,52 10.1.2011 12:12:00 

10 15,52 15,53 15,54 15,54 15,53 10.1.2011 13:05:00 

11 15,54 15,53 15,51 15,54 15,53 10.1.2011 14:44:00 

12 15,54 15,54 15,54 15,50 15,54 10.1.2011 16:05:00 

13 15,53 15,54 15,53 15,53 15,53 10.1.2011 19:19:00 

14 15,53 15,54 15,53 15,53 15,53 11.1.2011 4:50:00 

15 15,53 15,53 15,52 15,51 15,52 11.1.2011 5:23:00 

16 15,53 15,51 15,52 15,52 15,52 11.1.2011 10:40:00 

17 15,53 15,52 15,52 15,52 15,52 11.1.2011 13:18:00 

18 15,53 15,53 15,52 15,52 15,52 11.1.2011 14:45:00 

19 15,51 15,52 15,52 15,53 15,53 11.1.2011 17:43:00 

20 15,54 15,53 15,53 15,52 15,53 11.1.2011 19:27:00 

21 15,53 15,53 15,51 15,52 15,51 12.1.2011 8:03:00 

22 15,53 15,52 15,53 15,51 15,51 12.1.2011 8:54:00 

23 15,51 15,52 15,51 15,53 15,51 12.1.2011 10:28:00 

24 15,53 15,52 15,53 15,53 15,52 14.1.2011 4:56:00 

25 15,53 15,52 15,52 15,51 15,52 14.1.2011 7:44:00 

26 15,52 15,55 15,53 15,53 15,53 14.1.2011 11:06:00 

27 15,52 15,55 15,53 15,53 15,52 14.1.2011 17:30:00 

28 15,52 15,52 15,54 15,53 15,52 14.1.2011 17:52:00 

29 15,53 15,53 15,53 15,52 15,53 15.1.2011 5:05:00 

30 15,50 15,50 15,54 15,53 15,53 15.1.2011 7:43:00 

31 15,54 15,53 15,53 15,51 15,51 15.1.2011 11:15:00 

32 15,52 15,53 15,53 15,53 15,53 16.1.2011 6:52:00 

33 15,52 15,50 15,53 15,52 15,54 16.1.2011 8:23:00 

34 15,51 15,51 15,52 15,51 15,52 16.1.2011 11:32:00 

35 15,52 15,50 15,53 15,52 15,52 7.2.2011 4:56:00 

36 15,52 15,51 15,52 15,53 15,52 7.2.2011 8:07:00 

37 15,50 15,49 15,50 15,49 15,49 19.2.2011 10:55:00 

38 15,49 15,50 15,49 15,49 15,49 19.2.2011 12:12:00 

39 15,49 15,50 15,50 15,51 15,49 19.2.2011 14:41:00 

40 15,50 15,50 15,50 15,49 15,49 19.2.2011 15:41:00 
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Č. 
podskupiny 

Hod1 Hod2 Hod3 Hod4 Hod5 Datum Čas 

41 15,50 15,50 15,49 15,49 15,49 19.2.2011 19:40:00 

42 15,50 15,50 15,51 15,50 15,50 20.2.2011 6:48:00 

43 15,50 15,51 15,51 15,50 15,50 20.2.2011 10:15:00 

44 15,51 15,50 15,51 15,51 15,50 20.2.2011 10:49:00 

45 15,50 15,50 15,51 15,50 15,49 20.2.2011 13:16:00 

46 15,49 15,50 15,50 15,51 15,50 20.2.2011 15:19:00 

47 15,49 15,49 15,50 15,49 15,49 20.2.2011 19:17:00 

48 15,51 15,50 15,50 15,51 15,49 21.2.2011 7:08:00 

49 15,50 15,50 15,51 15,51 15,52 21.2.2011 11:21:00 

50 15,50 15,50 15,50 15,51 15,50 21.2.2011 13:39:00 

51 15,50 15,50 15,51 15,51 15,51 3.3.2011 12:59:00 

52 15,52 15,50 15,51 15,49 15,50 3.3.2011 19:10:00 

53 15,50 15,50 15,50 15,50 15,51 3.3.2011 19:26:00 

54 15,51 15,51 15,50 15,50 15,50 4.3.2011 7:57:00 

55 15,51 15,50 15,50 15,50 15,50 4.3.2011 21:57:00 

56 15,51 15,50 15,50 15,50 15,50 7.3.2011 15:39:00 

57 15,50 15,50 15,49 15,50 15,50 8.3.2011 13:23:00 

58 15,48 15,49 15,50 15,50 15,50 8.3.2011 16:34:00 

59 15,49 15,52 15,50 15,50 15,50 9.3.2011 13:19:00 

60 15,51 15,50 15,51 15,50 15,50 10.3.2011 11:20:00 

61 15,51 15,50 15,50 15,50 15,50 11.3.2011 16:10:00 

62 15,50 15,51 15,51 15,50 15,49 11.3.2011 19:26:00 

63 15,49 15,50 15,49 15,52 15,49 11.3.2011 20:51:00 

64 15,50 15,50 15,50 15,51 15,51 11.3.2011 22:01:00 

65 15,51 15,50 15,50 15,50 15,50 12.3.2011 9:19:00 

66 15,51 15,51 15,50 15,51 15,51 12.3.2011 15:50:00 

67 15,47 15,48 15,49 15,49 15,51 12.3.2011 20:53:00 

68 15,51 15,50 15,50 15,50 15,50 13.3.2011 15:43:00 

69 15,50 15,50 15,50 15,50 15,51 13.3.2011 17:49:00 

70 15,52 15,50 15,50 15,49 15,50 13.3.2011 20:22:00 

71 15,50 15,51 15,50 15,52 15,50 14.3.2011 8:23:00 

 


