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ANOTACE  
 

Předloţený text disertační práce je vypracován na téma „Ekonomické aspekty volby 

vybraných nástrojů řízení jakosti“.  V první části práce je provedena analýza současných 

přístupů k řešení nákladů v oblasti kvality. Druhá část je věnována průzkumu přístupů 

organizací k vyhodnocování ekonomických aspektů u nástrojů managementu kvality. Ve třetí 

části jsou uvedeny skutečnosti, které ovlivňují stanovení nákladů u různých nástrojů z oblasti 

managementu kvality. Poslední tři kapitoly jsou věnovány konkrétnímu nástroji z oblasti 

managementu kvality – regulačnímu diagramu. První z nich popisuje vývoj ekonomických 

modelů, které stojí na principech Duncanova základního modelu. Druhá je věnována 

stanovení úrovně nákladů při volbě různých parametrů u vyuţívání regulačního diagramu. 

Poslední část je věnována praktickému ověření ekonomického modelu.  

 

 

Klíčová slova: náklady, regulační diagram, Monte Carlo, ekonomický model  

 

The present text is a thesis on "Economic Aspects of the selection choicen quality 

management tools." In the first part is an analysis of current approaches to solving the cost of 

quality. The second part is devoted to research of organizations approach  to evaluating the 

economic aspects of quality management tools. In the third part are presented the facts that 

influence the determination of the costs of different tools of quality management. The last 

three chapters are devoted to specific tools of quality management – control chart. The first of 

them describes the development of economic models, which stands on the principles of 

Duncan  model. The second is devoted to the determining of the costs in choosing the 

different parameters for the using control chart. The last part is devoted to the practical 

validation of the economic model. 

Key words: cost, control chart, Monte Carlo, economic model  



Úvod 
 

Tématem disertační práce jsou ekonomické aspekty volby vybraných nástrojů řízení 

jakosti. Co lze chápat pod pojmem „ekonomické aspekty nástrojů řízení jakosti“? 

 

 

Prvně lze tento pojem chápat z trţního pohledu. Cílem ziskové organizace 

(existují i neziskové organizace, které ale nejsou hlavním předmětem zkoumání) je mj. 

generovat zisk, který lze jednoduše definovat jako rozdíl mezi přínosy a náklady. V tomto 

duchu můţeme vnímat i vyuţívání konkrétního nástroje nebo metody z oblasti managementu 

kvality. Na jedné straně budou náklady na zavedení a vyuţívání konkrétního nástroje nebo 

metody managementu kvality, na straně druhé budou přínosy, které budou plynout 

z vyuţívání konkrétního nástroje nebo metody (Obr 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1: Implementace nástroje nebo metody managementu kvality 

 

Ve své disertační práci se budu v první fázi věnovat nákladům na zavedení a vyuţívání 

vybraných metod a nástrojů managementu kvality. Řešení přínosů implementace jednotlivých 

nástrojů a metod není ţádným z mých cílů v disertační práci.  
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Druhý pohled je spíše matematický. U vybraných matematických nástrojů 

managementu kvality, lze najít parametry, které ovlivňují náklady na jejich pouţívání. U 

některých nástrojů, lze sestavit i nákladový model, kde zásadní úlohu hraje právě volba 

úrovně daných parametrů. Následně můţeme model chápat jako optimalizační úlohu, kdy se 

snaţíme najít minimální úroveň nákladů při volbě parametrů ovlivňujících úroveň nákladů. 

Minimalizaci vícerozměrné funkce lze řešit pomocí vhodných numerických metod (metoda 

alternujících proměnných, simplexová metoda, apod.).  
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1 Cíle disertační práce 
 

 

1. Analýza současného stavu přístupů k ekonomickým aspektům metod a nástrojů 

managementu kvality. 

Výsledkem provedené analýzy bude identifikace současných přístupů a pohledů 

k vyhodnocování ekonomických aspektů metod a nástrojů zabezpečování kvality, 

odhalení slabých míst ve vyhodnocování ekonomických aspektů jednotlivých metod a 

nástrojů.  

 

2. Návrh modelu ohodnocení nákladů na zavedení a pouţívání vybraných nástrojů 

managementu jakosti.  

Pro splnění tohoto cíle budou nejdříve přiřazeny přibliţné náklady na zavedení metod 

a nástrojů a náklady na jejich pouţívání. Získané informace budou vyuţity k sestavení 

nákladového modelu vybraných nástrojů a metod managementu kvality. Tento model 

bude slouţit organizacím jako praktická ukázka pro snadnější vyuţití obecné 

metodiky.  

 

3. U vybraných matematických nástrojů managementu kvality ukázat, které 

parametry ovlivňují náklady na jejich pouţití.  

Výsledkem bude nalezení vhodných parametrů, které ovlivňují náklady na pouţívání 

daného matematického nástroje managementu kvality. 

 

4. Vyčíslení nákladů na uţívání u vybraných matematických nástrojů pomocí 

exaktních matematických metod a jejich minimalizace. 

Výsledkem bude vyhodnocení nákladového modelu vycházejícího z exaktních 

matematických postupů pro vybrané metody a nástroje, zejména pro regulační 

diagram.  

 

 

5. Ověření funkčnosti a aplikovatelnosti modelu a metodiky v podmínkách reálné 

praxe. 
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V praxi by měla být ověřena aplikovatelnost navrţeného metodiky, a v rámci zpětné 

vazby by mělo být vyuţito informací z ověřování k odstranění nedostatků a 

optimalizování výsledného návrhu pro jeho obecné vyuţití.  
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2 Nástroje vyuţívané v oblasti managementu kvality 

V této kapitole jsou představeny vybrané nástroje z oblasti managementu kvality.  

 

2.1 Úloha nástrojů a jejich postavení v oblasti managementu 
kvality 

 

Kaţdý obor, kaţdá oblast (ekonomika, matematika, biologie..) má své nástroje, které 

vyuţívá k postupnému naplnění dílčích cílů, coţ je cesta k naplnění cíle hlavního. I oblast 

managementu kvality má své typické nástroje, které se dnes běţně vyuţívají.  Nástrojů 

managementu kvality dnes existuje velké mnoţství a je jen na volbě konkrétního člověka 

nebo týmu, který konkrétní nástroj zvolí.  

Pokud volíme nástroj jednoduchý, očekáváme od něj, ţe nás moţná dovede k cíli, 

nebo aspoň nám k němu ukáţe směr řešení. Při vyuţití lepšího, erudovanějšího nástroje 

očekáváme výsledek co nejlepší. Toto je všeobecně platné pravidlo, kdy kaţdý z nás očekává, 

ţe čím lepší nástroj pouţije, tím jeho práce bude snazší a efektivnější. Od jednoduchého 

nástroje tedy očekáváme daleko méně, neţ od nástroje erudovanějšího.  

Co ovšem nelze opomenout, je nutnost správného pouţití daného konkrétního nástroje. 

I sebelepší nástroj nám neposkytne ţádané výsledky, pokud jej neumím pouţít, nebo jej 

vyuţiji nevhodným způsobem. Potom veškerá snaha, bohuţel, můţe přijít vniveč.  

 

 

2.2 Nástroje vs. metody vs. přístupy managementu kvality 

 

Předešlá část byla věnována obecnému pojmu nástroj. V oblasti managementu kvality 

se vedle nástrojů managementu kvality objevují i metody, metodiky a přístupy managementu 

jakosti. Rozlišit a vymezit tyto pojmy je velmi obtíţné, jelikoţ se mnohdy zaměňují, jejich 

definice nemusí být jasné v oblasti managementu kvality a i výklad bývá různý. . [4] 

Nejobecnějším pojmem je přístup. Tímto pojmem lze charakterizovat celou filosofii, 

jak k danému problému přistoupit. Pod pojmem metoda si lze představit postup nebo návod 

nebo princip, jak získávat poznatky či informace, které potřebujeme. V metodě bývá většinou 

obsaţen i postup aplikace, v oblasti managementu kvality je to postup praktické aplikace. 

Nástrojem se v této oblasti většinou rozumí výsledek aplikace konkrétní metody. Hranice 

mezi všemi uvedenými pojmy není ovšem zcela striktní a neexistuje přesná hraniční čára, co 
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je nástrojem a co je metodou. Vţdy totiţ záleţí na konkrétním vnímání a úhlu pohledu 

konkrétního jedince, na jeho zkušenostech a znalostech.  

 

Pod pojmem přístupy managementu kvality zmínit aspoň tyto: 

 Six Sigma 

 KAIZEN 

 5S 

 Lean Production. 

Jak lze některé nástroje či metody managementu kvality rozdělit, je uvedeno 

v následující kapitole.  

 

2.3 Rozdělení nástrojů managementu kvality 

 

Nástrojů, které se vyuţívají v oblasti managementu kvality, je celá řada. Některé 

nástroje a metody jsou jednoduché, jiné sloţitější a existují i techniky, kdy k vyuţití těchto 

sloţitých nástrojů a metod potřebujeme speciálně vyškoleného pracovníka. Taktéţ i četnost 

uţívání nástrojů je rozdílná. Existují nástroje, které se vyuţívají dennodenně s naprostou 

rutinou, a naopak nástroje či metody, vyuţívající se jednou za půl roku.  

Moţností jak tyto nástroje a metody rozdělit je povícero. Uvedu některá hlediska, jak 

tyto nástroje a metody rozdělit: 

 

 

A. Rozdělení nástrojů a metod podle etapy jejich nasazení.  

Pokud vyjdeme z rozdělení, které je dodnes ţivé, existují tři základní procesy trilogie 

jakosti, tzv. Juranova trilogie (obr. 2). Tato v sobě zahrnuje tři základní procesy: [14] 

 Plánování jakosti; 

 Řízení jakosti; 

 Zlepšování jakosti 
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Obr. 2: Diagram Juranovy trilogie [23] 

 

Pokud vyjdeme z těchto úvah, jsou nástroje a metody, které se hodí pro kaţdou etapu 

více nebo méně. Dokonce existují i nástroje, které se mohou velmi vhodně aplikovat 

v rozdílných fázích.  

 Fáze plánování jakosti; 

 Metoda FMEA; 

 Metoda QFD; 

 Plánování experimentů; 

 Hodnocení způsobilosti procesu; 

 Fáze řízení jakosti; 

 Statistická regulace procesu; 

 Hodnocení způsobilosti procesu; 

 Fáze zlepšování jakosti; 

 Plánování experimentů; 

 Hodnocení způsobilosti procesu; 
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B. Rozdělení nástrojů a metod z pohledu vyuţívání statistických a matematických 

postupů. 

Jednotlivé nástroje a metody se liší v „míře“ vyuţití exaktních matematických a 

statistických postupů pouţitých k jejich (jednorázovému) sestavení nebo k jejich vyuţívání.  

 Nástroje a metody jednoduché; 

 Formulář pro sběr údajů; 

 Vývojový diagram; 

 Nástroje a metody vyuţívající základní matematické a statistické postupy; 

 Histogram; 

 Paretův diagram; 

 Nástroje a metody, u nichţ je základem sloţitější statistika; 

 Statistická regulace procesu; 

 Hodnocení způsobilosti procesu; 

 Plánování experimentů; 

 

C. Rozdělení nástrojů a metod podle četnosti vyuţívání. 

Existují nástroje a metody pouţívané dennodenně a nástroje, jejichţ vyuţívání je 

nepravidelné nebo nárazové, závisející na postupech řešení konkrétního jednorázového 

problému.  

 Nástroje a metody pouţívané pravidelně; 

 kaţdý den (rutinně); 

o Formulář pro sběr údajů; 

o Statistická regulace procesu; 

 pravidelně s vícedenní periodou; 

o Histogram; 

o Hodnocení způsobilosti procesu; 

 Nástroje a metody pouţívané nárazově; 

o Plánování experimentů;  

o Metoda QFD; 

 

 

Existuje jistě i celá řada dalších hledisek, jak rozčlenit nástroje a metody 

managementu kvality. Tato dělení budou v disertační práci nápomocná k volbě nástrojů 

managementu kvality, u kterých bude řešen jejich ekonomický aspekt.  
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V následující části je uvedena charakteristika těch metod a nástrojů, u kterých se 

předpokládá jejich aplikace a vyuţití v rámci disertační práce. 

 

2.4 Charakteristika některých nástrojů a metod 

 

2.4.1 Paretův diagram 

Je to nástroj umoţňující stanovit priority při řešení problému tak, aby byl dosaţen maximální 

efekt. Pojmenování tento nástroj získal podle italského ekonoma Vilfreda Pareta, který se 

zabýval rozloţením bohatství mezi obyvateli a dospěl k názoru, ţe velmi malé procento 

obyvatel vlastní vysoký podíl bohatství. Tento princip byl transformován do oblasti 

managementu kvality, kde se předpokládá, ţe většina problémů s kvalitou (asi 80% - 95%) je 

způsobena malým podílem (5% - 20%) činitelů (příčin), jeţ se na nich podílejí. Podle daného 

procentuálního vyjádření můţeme tento princip nazvat jako pravidlo 80/20. [4, 27] 

 

2.4.2 Histogram 

Histogram je sloupcový graf znázorňující rozdělení četnosti hodnot, ve vhodně zvolených 

intervalech (třídách). Je povaţován za základní grafický nástroj hodnocení shromáţděných 

dat, pomocí něhoţ můţeme získat podrobnější informace o „struktuře“ naměřených dat. 

Analýzou histogramů získáme představu o poloze charakterizované střední hodnotou 

sledovaného znaku, o variabilitě hodnot, případně o odhadu rozdělení daného sledovaného 

znaku. [9] 

 

2.4.3 Ishikawův diagram 

Jinak také nazýván diagramem příčin a následků, který slouţí k analýze všech 

moţných příčin určitého následku (většinou problému s kvalitou). Jde o systémový přístup 

k řešení problému s cílem nalézt nová nekonvenční řešení, a všechny tyto myšlenky a nápady 

zdokumentovat. [27, 18] 

 

2.4.4 Hodnocení způsobilosti procesu 

Způsobilosti procesů lze charakterizovat jako schopnost procesů poskytovat výrobky 

splňující poţadovaná kritéria kvality.  
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Hodnocení způsobilosti je zaloţeno na porovnání předepsané přípustné variability 

hodnot (poţadovaná úroveň jakosti), dané tolerančními mezemi, se skutečně dosahovanou 

variabilitou sledovaného znaku jakosti. Proces je povaţován za způsobilý, pokud je 

předepsaná přípustná variabilita hodnot minimálně o třetinu větší neţ skutečně dosahovaná 

variabilita sledovaného znaku jakosti.  

K hodnocení způsobilosti procesů se pouţívají indexy způsobilosti. Existuje celá řada 

indexů způsobilosti, kdy kaţdý z těchto indexů posuzuje způsobilost z jiného úhlu pohledu. 

Mezi nejznámější indexy způsobilosti patří indexy Cp a Cpk. [27] 

 

2.4.5 Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) neboli analýza moţnosti vzniku 

vad a jejich následků. Je to metoda, která se zabývá systematických týmovým zkoumáním 

moţných vad, které by se mohly projevit u produktu nebo při realizaci procesů, ohodnocení 

jejich rizika, a navrhnutí a realizace opatření ke zlepšení.  

Příčinou těchto vad můţe být přímo navrţená konstrukce produktu (FMEA návrhu 

produktu) nebo faktory působící v procesu jeho výroby (FMEA procesu). Analyzovaný objekt 

(produkt nebo proces) je rozkládán na jednotlivé prvky (produkt na jednotlivé díly, proces na 

jednotlivé operace) a ke kaţdému prvku jsou identifikovány moţné vady, jejich následky pro 

zákazníka a pravděpodobné příčiny. Jednotlivým vadám způsobených určitou příčinou je 

přiděleno tzv. rizikové číslo, které charakterizuje míru rizika vzniku moţných vad. U 

nejrizikovějších vad jsou navrţena opatření a následně realizovaná, tak aby vedla ke zlepšení 

jakosti návrhu. [27, 40] 

 

2.4.6 QFD  

Metoda QFD, neboli Quality Function Deployment, je metodou, která vyuţívá 

principu maticového diagramu, s jehoţ pomocí se postupně transformují poţadavky, potřeby a 

představy zákazníka do konkrétní podoby znaků jakosti produktu nebo sluţby. Posuzuje se 

také důleţitost jednotlivých znaků jakosti z hlediska vlivu na plnění stanovených potřeb a 

poţadavků. 

Metoda je zaloţena na týmové spolupráci pracovníků různých oddělení a útvarů 

zapojených do vývoje výrobku či sluţby.  

Pouţívaní metody, jejíţ základy byly poloţeny v roce 1966, přináší řadu výhod, mezi 

něţ patří orientace na zákazníka, zvyšování spokojenosti zákazníka, minimalizace 
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konstrukčních a technologických změn, zkrácení doby vývoje, méně problémů při rozběhu 

výroby, zlepšení jakosti, včasná identifikace problémových oblastí atd. [27] 

 

2.4.7 Regulační diagram 

Regulační diagram je grafický nástroj, jeţ umoţňuje odlišit variabilitu vyvolanou 

vymezitelnými (zvláštními) příčinami variability od variability vyvolané náhodnými 

příčinami. Náhodné příčiny variability jsou přirozeným rysem kaţdého procesu a působí 

vţdy. Působí-li na proces pouze náhodné příčiny variability, je chování procesu předvídatelné 

a charakter rozdělení sledovaného znaku jakosti se v závislosti na čase prakticky nemění. 

Nelze je odstranit, lze jen omezit jejich celkové působení a to pouze radikálními zásahy do 

výrobního procesu. Proces, který je ovlivňován pouze náhodnými příčinami variability se 

označuje jako statisticky zvládnutý. Naopak vymezitelné příčiny variability vyvolávají 

variabilitu, která vede k neţádoucí reálné změně ve výrobním procesu, jeţ se projeví změnou 

rozdělení sledovaného znaku jakosti.  

Regulační diagram umoţňuje vyhodnotit, zda dosahovaná variabilita sledovaného 

znaku jakosti je přirozeným chováním procesu (působí pouze náhodné příčiny variability) 

nebo je vyvolána i působením vymezitelných příčin variability. V případě, ţe je zjištěno 

působení náhodných i vymezitelných příčin variability, lze pomocí regulačního diagramu 

neţádoucí vymezitelné příčiny identifikovat a odstranit. [27] 

Regulační diagram je základním nástrojem statistické regulace procesu (SPC – 

Statistical Process Control). Jedná se o preventivní přístup k řízení kvality, kdy můţeme na 

základě včasného odhalení odchylek v průběhu procesu od předem stanovené úrovně, do 

procesu zasáhnout s cílem udrţet jej na poţadované stabilní úrovni. Jde tedy o průběţnou 

kontrolu procesu, která je zaloţena na statistickém vyhodnocení kvality produktů.   

Hlavním cílem statistické regulace je minimalizovat počet neshodných jednotek nebo 

počet neshod.  Chceme-li proces udrţet na poţadované stabilní úrovni, musíme nejdříve 

analyzovat chování procesu, zjišťovat, jak proces funguje, jaké jsou jeho nedostatky a k těmto 

nedostatků hledat příčiny. [21] 

 

2.4.8 DOE 

Metoda DOE (Design of Experiments), neboli plánování experimentů, vyuţívá 

přístupu japonského odborníka Dr. Taguchiho.  
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DOE jako nástroj nám umoţní řešit sloţité a komplexní úlohy, kdy konečný výrobek 

nebo proces je ovlivňován velkým počtem vlivů. Cílem této metody je nalézt kritické faktory 

a jejich úrovně, o nichţ můţeme tvrdit, ţe mají velký vliv na výsledný výrobek. Toto zjistíme 

pomocí cíleného experimentu, kdy tvoříme výrobky, jeţ jsou vyrobeny za určitého nastavení 

faktorů, nejčastěji na jejich dolní a horní úrovni. V této fázi samozřejmě shromaţďujeme data, 

která nám poslouţí k následné statistické analýze.  

Navrhování statistických experimentů se skládá ze dvou hlavních částí; a to z 

vlastního plánu experimentu a pak ze statistického vyhodnocení plánu, které bezprostředně 

závisí na návrhu plánu. 

Experimentem nazýváme ucelený souhrn pokusů či měření uspořádaných dle určitého 

schématu. Pokusem se míní jedna zkouška či měření provedené při určité kombinaci úrovní 

jednotlivých faktorů; jejichţ vliv se sleduje. Výsledek pokusu je konkrétní hodnota sledované 

náhodné veličiny téţ zvané závislá proměnná či odezva, která je charakteristikou jakosti. Na 

jakost výrobku působí celá řada různých veličin, které lze z hlediska navrhování experimentů 

rozdělit na náhodné a vymezitelné. Vymezitelnými veličinami (těmi explicitními) míníme 

hlavně vstupy do výrobního procesu. Těmto se v navrhování experimentů říká faktory. 

Náhodné vlivy (implicitní veličiny) způsobují variabilitu výsledků a jsou všudypřítomné.  

Vyhodnocování navrţeného experimentu končí rozhodnutím o existenci či neexistenci 

vlivu zkoumaných faktorů na sledované veličiny [12]. 

 

2.5 Volba a výběr nástrojů managementu kvality 

 

Jak jiţ bylo uvedeno nástrojů a metod, které se dají vyuţít v oblasti managementu 

kvality, je celá řada.  Vybrat vhodný nástroj nebo metodu je pro mnohé nelehký úkol.  

Jednotlivé organizace mají v dnešní době rozdílné důvody pro zavedení metod a 

nástrojů. Pokud vyjdeme z výzkumu, který byl proveden v oblasti metod plánování jakosti, v 

době od dubna do května 2004, hlavním impulsem pro zavedení daného nástroje byla snaha 

po zvyšování výkonnosti organizace. Hned na druhém místě se umístil impuls – poţadavek 

zákazníka a na třetím místě skončil jako důvod poţadavek systémového standardu. [40] 

V případě, ţe nástroj nebo metoda je zavedena na základě poţadavku zákazníka, je 

určen i konkrétní nástroj, který má být aplikován. Totéţ platí i v případě poţadavku 

systémového standardu. Pokud je ale impulsem snaha zvýšit výkonnost organizace, opět je 

zde problém volby vhodné metody nebo nástroje managementu kvality.  
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Domnívám se, ţe v současné době se nástroje a metody volí především na základě 

doporučení (vedení, kolegů, spolupracovníků, informací ve specializovaném periodiku), 

intuitivně, nebo na základě dostupnosti daného nástroje nebo metody. Pokud se podíváme na 

výsledky výzkumu, nejvyšší procento překáţek k vyuţívání metod plánování jakosti, je právě 

z důvodu nedostatečných znalostí metod. [8] Coţ můţe částečně potvrdit tyto mé domněnky.  

Jedním z moţných hledisek, jak vybírat nástroj nebo metodu managementu kvality, je 

i hledisko ekonomické. Jde tedy o zohlednění především nákladové stránky zavedení a 

pouţívání daného nástroje nebo metody.  
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3 Ekonomické aspekty v oblasti managementu jakosti 
 

Základním principem podnikání vycházejícího z definice ţivnostenského zákona, je 

generování zisku. Jde o všeobecně platnou formulaci dosáhnout maximum mezi poměrem 

přínosů a výdajů. Je to ekonomické dilema, které nutí firmy vydat se cestou maximalizace 

přínosů nebo minimalizace výdajů. V případě oblasti managementu jakosti do toho vstupuje 

faktor konečné jakosti výrobku, kdy zákazník mnohdy poţaduje maximální kvalitu.  

Pokud chceme, aby byly náklady v oblasti managementu kvality vyuţity co nejlépe, 

měly by vést ke zlepšení celkové kvality a potaţmo pomoci dosahovat dlouhodobých cílů 

v oblasti kvality. Tyto náklady by pak měly být skutečným měřítkem úsilí, a měly by být 

patrné z provedené analýzy nákladů na kvalitu. Taková dokonalá analýza: 

 Poskytuje hodnocení efektivnosti systému managementu kvality,  

 Je prostředkem u rčení problémových oblastí, nebo naopak můţe ukázat 

příleţitosti k růstu, či moţnosti, úspor.  

 

 

3.1 Výdaje vztahující se k jakosti  

 

Jistou formou, jak výdaje určit a kvantifikovat, je pomocí tzv. výdajů vztahujících se 

k jakosti. Jsou to výdaje, se kterými je nutné v systémech managementu jakosti počítat, 

protoţe jde o jediný finanční nástroj, který ve fázi plánování, prokazování i zlepšování jakosti 

můţeme pouţít. [23] 

Pod pojmem výdaje vztahující se k jakosti můţeme chápat: 

a) výdaje vztahující se k jakosti u výrobce, 

b) výdaje vztahující se k jakosti u uţivatele, 

c) společenské výdaje vztahující se k jakosti. 

Další část textu bude věnována pouze první kategorií a to výdajům vztahujícím se 

k jakosti u výrobce. 

Jde o výdaje organizace, které se vztahují k veškerým aktivitám managementu jakosti. 

Jejich sledování není jednoduché, jsou mnohdy povaţovány za důvěrné a systematicky se 

v podmínkách českých firem sledují jen minimálně.  

Moţností jak tyto náklady sledovat, je několik. Existují postupy a návody jak tyto 

náklady sledovat a vyhodnocovat. Stručně lze uvést následující: 
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 model PAF,  

 rozšířený model PAF,  

 model COPQ,  

 model procesních nákladů, 

 model sniţování výdajů pomocí Taguchiho metod. 

 

3.1.1 Model PAF 

 

Model PAF je nejstarším návodem, jak výdaje sledovat a vyhodnocovat. [23] Jeho 

podstatou je rozdělení výdajů vztahujících se k jakosti do čtyř skupin: 

 výdaje na interní vady,  

 výdaje na externí vady,  

 výdaje na hodnocení,  

 výdaje na prevenci. 

Pod výdaji na interní vady si lze představit výdaje na dodatečné přepracování 

opravitelných vad či neshod, ztráty za neopravitelné výrobky, náklady na odstranění chyb 

plynoucích ze špatného skladování, náklady na výrobu dodatečného výrobku, náklady na 

odstranění příčin vad, nebo ztráty plynoucí z nutnosti sníţit cenu díky niţší kvalitě výrobků.  

Výdaje na externí vady se týkají nákladů na reklamace včetně mzdových a cestovních 

nákladů, náklady na garanční opravy, penále z důvodu nedostačující kvality, náklady na 

soudní spory týkající se oblasti kvality, náklady na staţení nekvalitních výrobků z oběhu, 

nebo náklady spojené se zodpovědností za výrobek.  

Výdaje na hodnocení jsou spojeny s oblastí vstupní, mezioperační i výstupní kontroly 

materiálových a informačních vstupů, s výdaji na nákup a udrţování měřících zařízení, 

s kontrolou skladových zásob, s výdaji na externí a interní audity nebo s atestací hotových 

výrobků a vůbec s celou oblastí zkušebnictví.   

Výdaje na prevenci jsou spojené s návrhem, implementací a údrţbou systému 

managementu kvality. Mohou to být výdaje na průzkum trhu, zjištění a následnou analýzu 

potřeb zákazníků, výdaje na vybudování systému managementu kvality, a s tím i související 

certifikaci, výdaje na vzdělávání a školení zaměstnanců související s oblastí managementu 

kvality, výdaje související se zavedením a údrţbou informačního systému nebo výdaje na 

zjišťování a odstraňování příčin vad ve výrobě.  



 21 

Funguje zde logika minimalizace výdajů na externí a interní vady, které jsou ztrátou a 

optimalizace nákladů ve formě výdajů na hodnocení a prevenci.  

 

3.1.2 Rozšířený model PAF 

 

Tento rozšířený model v sobě zahrnuje, kromě čtyř výdajů v modelu PAF, i dvě 

skupiny výdajů, které zohledňují všechny zainteresované strany (nejen zákazníka), a to:  

 výdaje na promrhané investice a příleţitosti, 

 škody na prostředí. 

Mezi výdaje na promrhané investice a příleţitosti mohou patřit výdaje na zahájené, ale 

nedokončené projekty, náklady na materiál, který nelze spotřebovat, ztráty způsobené 

nevyuţíváním nakoupených zařízení, krádeţe či nedobytné pohledávky.  

Škody na prostředí v sobě zahrnutí náklady na léčení nemocí z povolání, pokuty za 

poškozování ţivotního prostředí, náklady spojené s odstraňováním škod  po ekologických 

haváriích, nebo náklady na recyklaci pouţitých materiálů. [23] 

 

3.1.3 Model COPQ 

 

Tento model byl vytvořen v České republice, kdy jeho smyslem bylo odhalovat 

příleţitosti ke sniţování celkových nákladů formou sledování významných ztrát, vyvolaných 

neschopností organizace plnit poţadavky zainteresovaných stran.  

Byly identifikovány čtyři skupiny výdajů:  

 výdaje na interní vady,  

 výdaje na externí vady,  

 výdaje na promrhané investice a příleţitosti, 

 škody na prostředí. 

Tento model ovšem nenalezl širší odezvu. [23] 

 

3.1.4 Model procesních nákladů 

Jde o moderní a velmi perspektivní přístup, protoţe nezkoumá, kolik nás stojí konečný 

produkt, ale proces samotný. A je třeba vzít v úvahu, ţe systémy managementu jakosti stojí 

právě na souboru na sebe navazujících procesů. 
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Procesní náklady, resp. náklady na proces, v sobě nesou informaci o sumě nákladů na 

realizaci daného procesu. Jde o výdaje: 

 výdaje na shodu, tj. celkové výdaje na přeměnu vstupů na výstupy v určitém 

procesu, která je realizována nejefektivnějším způsobem, 

 výdaje na neshodu, coţ jsou ztráty způsobené mrháním času, materiálu a dalších 

kapacit spojených se vznikem neshod v rámci daného procesu. [23] 

Podstata a postup aplikace modelu se dá ilustrovat pomocí desetikrokového algoritmu, 

který vychází z principů procesního přístupu: 

1) Definování procesu. 

2) Identifikace výstupů a zákazníků. 

3) Identifikace vstupů a dodavatelů. 

4) Identifikace zdrojů a regulátorů procesů. 

5) Popis činností v procesu prostřednictvím vývojového diagramu. 

6) Identifikace poloţek nákladů na shodu a nákladů na neshodu v procesu. 

7) Výpočet poloţek nákladů na shodu a nákladů na neshodu v procesu. 

8) Analýza příčin vzniku nákladů na shodu a nákladů na neshodu v procesu.  

9) Realizace projektu zlepšení výkonnosti procesů. 

 

3.1.5 Model sniţování výdajů pomocí Taguchiho metod 

 

Jde o přístup japonského odborníka Dr. Taguchiho, který vycházel při sestavování 

matematických vyjádření ze svých dlouholetých praktických zkušeností. Matematické vztahy 

tedy nebyly exaktně odvozeny, ale sestaveny. Proto se mohou lišit názory na jednotlivé části, 

případně na celé vztahy. Nicméně praxe prokázala, ţe tyto vzorce nejsou samoúčelové, a 

ačkoliv jsou jednoduché, přinášejí dobré výsledky. [23] 

Celkové výdaje vztahující se k jakosti L, například pro případ výběrové kontroly, lze 

spočítat na základě vztahu: [37] 
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kde,  A – ztráta při překročení tolerance d; 

B – cena kontroly výrobku; 
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C – cena opravy stroje; 

n – kontrolní interval; 

u – průměrný počet výrobků mezi opravami; 

d – funkční tolerance; 

D – výrobní tolerance; 

z – počet výrobků zhotovených během kontroly; 

sm – směrodatná odchylka při kontrole měření; 

A jednotlivé členy mají následující význam: 

n

B
- cena kontroly na kus; 

u

C
 - cena opravy na kus; 

3

2

2

D

d

A
 - ztráty způsobené nepřesností výroby (na kus) 

z
n

u

D

d

A

2

12

2
- ztráty z neshodných výrobků; 

2

2 ms
d

A
 - ztráty způsobené nepřesností měření.  

 

3.2 Výdaje vztahující se k jednotlivým nástrojům  

 

Zatímco předchozí kapitoly popisují známé a vyuţívané moţnosti vyhodnocování 

nákladů vztahujících se ke kvalitě jako celku, téma výdajů vztahujících se k jedné z moţných 

skupin výdajů – výdaje vztahující se k zavedení a uţívání jednotlivých nástrojů managementu 

kvality není zatím významně v literatuře popsáno. Přitom kaţdý manaţer, který má 

rozhodovat o volbě nástroje managementu jakosti a jeho zavedení, se zamýšlí nad dilematem 

„co mi tento nástroj přinese, a co mě bude stát“. 

Pokud chápeme výdaje k jednotlivým nástrojům jako náklad na jeden konkrétní 

nástroj managementu jakosti, můţeme náklady rozdělit na dvě základní skupiny: 

 náklady na zavedení konkrétního nástroje managementu jakosti, 

 náklady na běţné pouţívání konkrétního nástroje managementu jakosti.  

Je jasné, ţe tyto dvě poloţky se budou výrazně lišit, jak částkou, kterou bude nutné 

vynaloţit, tak i četností tvorby a výskytu nákladů konkrétních nástrojů. Náklady na zavedení 

konkrétního nástroje managementu jakosti, budou jednorázová investice, která by se 
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přeneseně dala přirovnat účetní kategorii fixních nákladů, zatímco náklady na pouţívání 

konkrétního nástroje budou opakované, a budou růst nebo klesat s intenzitou vyuţívání 

konkrétního nástroje.  

Na druhou stranu od zavedení konkrétního nástroje lze očekávat v dlouhodobém 

horizontu úsporu, oproti situaci, kdy tento nástroj nevyuţijeme. Jednotlivé nástroje 

managementu jakosti se různou formou snaţí sníţit počet neshodných výrobků v jednotlivých 

etapách managementu jakosti (plánování, řízení a zlepšování), ať uţ formou odhalení 

neshodného výrobku co nejdříve, nebo častěji pečovat o jakost  ve fázi návrhu, a tudíţ 

odstranit moţné příčiny vzniku neshodného produkt.  
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4 Průzkum přístupů organizací k vyhodnocování 
ekonomických aspektů u nástrojů managementu kvality 

 

Tato kapitola disertační práce je věnována dotazníkovému šetření, které bylo 

provedeno v rámci splnění cíle disertační práce. Cílem dotazníkového šetření bylo provést 

analýzu aplikace současných přístupů k vyhodnocování ekonomických aspektů metod a 

nástrojů oblasti managementu kvality.  

 

4.1 Metodika dotazníkového šetření 
 

Cílem výzkumu, jak jiţ bylo uvedeno, bylo provést analýzu současných přístupu a 

pohledu k vyhodnocování ekonomických aspektů v oblasti pouţívání metod a nástrojů 

z oblasti managementu kvality. Pro dosaţení tohoto cíle bylo zvoleno dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření bylo navrţeno a realizováno v období listopad 2009 – březen 2010.  

V prvé řadě byl stanoven cíl výzkumu a ten byl rozpracován do jednotlivých otázek. 

Poté proběhla fáze zpracování výzkumu ve firmách, následovala fáze zpracování a analýzy 

dat pomocí vhodných metod. V samotném závěru byla vypracována zpráva, která obsahovala 

veškeré výsledky a vyhodnocení.  

 

 

4.2 Vlastní dotazník 

 

Dotazník a jeho otázky byly voleny a zpracovány tak, aby byly zaměřeny především 

na firmy, které mají či zavádějí systém managementu kvality. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda 

společnosti, či jednotliví manaţeři kvality, sledují efektivitu zavedených / zaváděných 

nástrojů a jaký jim přisuzují úspěch. Otázky byly záměrně poloţeny tak, aby odráţely téma 

této práce, kterým jsou náklady vztahující se k oblasti zavádění a fungovaní nástrojů či metod 

z oblasti managementu kvality. Vzhledem ke zkušenostem autorky se zpracováním dat 

z oblasti průmyslu a managementu kvality si dovolím tvrdit, ţe nejvhodnějším vzorkem je 

reprezentativní vzorek firem z oblasti automobilového průmyslu. V těchto společnostech se 

nejčastěji vyskytují různé nástroje pro sledování kvality výroby, a proto je tato skupina 

nejvíce relevantním vzorkem. Ovšem pro objektivitu je v dotazníkovém šetření zohledněn 

názor také 20% společností z jiných průmyslových oborů. Dotazníková forma byla zvolena 
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zejména proto, aby bylo moţno pracovat s exaktními daty. Pro pochopení odpovědí manaţerů 

/ majitelů firem byl s mnohými z nich veden i osobní rozhovor. Názory a informace získané 

z těchto pohovorů je vyuţit v komentářích u jednotlivých otázek. 

Kompletní dotazník obsahoval tři části. V první části bylo cílem získat podrobnější 

informace o konkrétní společnosti. Pro oblast managementu kvality mnohdy stačí, aby se 

dotyčná firma zařadila do oblasti spolupracující s automobilovým průmyslem, nebo naopak 

do oblasti mimo automobilový průmysl. Počet zaměstnanců byl vyuţit k roztřídění souboru 

dle velikosti dané firmy.  

Celý dotazník je v příloze č. 1.  

 

4.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

V této části jsou představeny jednotlivé otázky vytvořeného dotazníku, které jsou 

doplněny o komentáře jednotlivých manaţerů firem, kteří se na výzkumu podíleli. Bohuţel, 

ne všichni byli ochotni vystoupit z anonymity. Oslovených firem bylo celkem 80, z čehoţ 

bylo relevantně a plně vyplněno 56 dotazníků (návratnost 70%). Tyto odpovědi jsou zahrnuty 

do průzkumu. 

 

Otázka 1 – Kolik má Vaše firma zaměstnanců 

Zde se ukazuje, ţe naprostá většina (80,36 %) jsou firmy s třiceti a více zaměstnanci. 

Toto odráţí fakt, ţe zákazníci v automobilovém průmyslu nejsou ochotni spolupracovat 

s malými firmami, hlavně pro vysoké riziko nespolehlivosti dodávek z důvodu malé garance 

stability. Je běţné, ţe při dodavatelských auditech musí organizace dokazovat minimálně 

tříletou historii včetně účetních výkazů a jiných citlivých dat. Další podmínkou je nutnost 

prokázat reference v oblasti automobilového průmyslu, například dlouhodobými dodávkami 

pro jiné odběratele. Coţ ve výsledku tvoří tzv. začarovaný kruh, ţe společnost nemá reference 

jak získat, ale bez referencí se nemůţe dále rozvíjet. Nejen z tohoto důvodu spousta majitelů 

firem silně zvaţuje, zda jsou dodávky pro automobilový průmysl pro ně dlouhodobě výhodné. 

Na počátku je potřeba velkých investic nejen do strojního vybavení, ale právě i do zavádění 

řízení kvality. Zda-li tyto náklady tvoří taktéţ poloţku při rozhodování, uvidíme 

v následujících odpovědích. 
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Jiná situace je u společností, které byly zaloţeny s cílem dodávat nebo vyrábět pro 

automobilový průmysl. Zde se se zaváděním a udrţováním řízení jakosti počítá automaticky, 

a to jak u českých společností, tak i u zahraničních firem s pobočkou v České republice. 

 

 

Obr 3 Graf četností pro otázku č. 1 – Kolik má Vaše firma zaměstnanců 

 

 

Otázka 2 – Vyrábí Vaše firma výrobky pro automobilový průmysl 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, mnoho organizací, které se zajímají o oblast 

managementu kvality, jsou spojeny s automobilovým průmyslem či jiným přísně sledovaným 

odvětvím, např. v lodním či leteckém průmyslu. Tato otázky byla poloţena z důvodu 

dokreslení situace, o skladbě organizací, odpovídající na vytvořený dotazník.  
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Obr 4 Graf četností pro otázku č. 2 –Vyrábí Vaše firma výrobky pro automobilový průmysl 
 

 

Otázka 3 - Vyrábí Vaše firma výrobky pro automobilový průmysl 

Vysoký podíl dotázaných, kteří jsou zaměření hlavně na automobilový průmysl, jsou 

z velké části pobočky zahraničních společností. Druhou moţností je zřízení speciálních s.r.o. / 

a.s., kdy velké společnosti vyvedou výrobu do nově, speciálně vytvořené firmy. K tomu je 

vedou zejména dva důvody, prvním jsou velká specifika tohoto odvětví, která mohou narušit 

jinou / stávající výrobní i administrativní část mateřské společnosti a druhým důvodem je 

snazší připravenost firmy k prodeji případným nadnárodním řetězcům za předpokladu 

úspěšného etablování na trhu. Většina společností, která, byť jen částečně, zavádí nutné 

systémy managementu kvality, aby splňovala kritéria pro automobilový průmysl, se nad 

těmito nástroji váţně zamýšlí, uvaţuje o jejich efektivitě a moţné aplikaci i pro své jiné 

výrobní programy. To se jeví jako dobrý přístup, protoţe vede ke zlepšení povědomí o 

nástrojích kvality. Tyto se poté při kaţdodenním pouţívání stávají prakticky rutinními, coţ 

následně má efekt vyšší konkurenceschopnosti dané firmy. Důkazem je při benchmarkingu 

lepší hodnocení společností se zavedenými nástroji oblasti managementu kvality oproti 

konkurenčním firmám z téhoţ oboru.  
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Obr 5   Graf četností pro otázku č. 3 -  Vyrábí Vaše firma většinu produkce pro automobilový 

průmysl.  

 

 

Otázka 4 - Které nástroje nebo metody z oblasti managementu kvality ve firmě vyuţíváte 

Z dlouholetých zkušeností s vedením diplomových či bakalářských práce jsem zvolila 

následující nástroje, které jsou standardně vyuţívány. U Paretova diagramu jistě není 

překvapením, ţe jej vyuţívá téměř 70% organizací (obr.6). Je to nástroj, jeţ vyuţívá obecně 

platné pravidlo, ţe 80% vad je způsobeno 20% příčinami. Široké uplatňování tohoto nástroje 

je způsobeno zejména jeho snadností a velkou vypovídací schopností při minimálních 

nákladech na aplikaci.  

Histogram je taktéţ hojně vyuţívaným nástrojem v oblasti managementu kvality. 

Z průzkumu plyne, ţe se jedná o druhý nejvyuţívanější nástroj (73,21%) hned po vývojovém 

diagramu. I přesto více neţ 85% firem, které tento nástroj vyuţívají, patří do oblasti 

automobilového průmyslu.  Zavedení tohoto nástroje není ekonomicky náročné, protoţe 

vstupní data jsou k dispozici i z průběhu standardní výroby.  

Vývojový diagram je aplikován zejména tak, kde je nutné přesně popsat postup 

rozhodování při dané situaci. Vývojový diagram je vhodný k názornému grafickému 

zobrazení a posloupnosti dílčích kroků určitého procesu. Tento nástroj je vyuţíván téměř 

v 86% firem, sic ne všechny pouţívají standardizované symboly uvedené v normě ČSN ISO 

5807.  Pokud bychom začlenili do této kategorie i vizualizaci pracovních postupů, dovolím si 

tvrdit, ţe pouţívání tohoto nástroje se blíţí 100%.  
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Obr 6  Graf četností pro otázku č. 4 -  Které nástroje nebo metody z oblasti managementu kvality ve firmě 

vyuţíváte 

 

 

Diagram příčin a následků je také nazýván diagramem rybí kosti, nebo Ishikawovým 

diagramem dle japonského odborníka, který jej poprvé vyuţil. S tímto nástrojem se 

setkáváme především u společností, které se snaţí systematicky přistupovat k řešení 

problémů, či zlepšování, protoţe přináší náměty, které vedou k novým nekonvenčním 

řešením. Ve výzkumu odpovědělo 60% organizací, ţe jej pouţívají. Coţ poukazuje na 
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zvyšující se podíl kreativního myšlení a nových nápadů pro zvýšení kvality nejen výroby, ale 

i administrativních procesů.  

Hodnocení způsobilosti procesu je zaloţeno na porovnání předepsané přípustné 

variability hodnot dané tolerančními mezemi. Způsobilostí procesu rozumíme schopnost 

realizovat produkt tak, aby byly splněny poţadavky na kvalitu daného produktu. Ze šetření 

vyplývá, ţe nástroj je vyuţíván pouze v 62% firem. Běţnou praxí je, ţe tento nástroj je nutné 

pouţívat zejména pro výstupní kontrolu v dodávkách pro automobilový průmysl, a bývá 

součástí dodavatelských auditů či přímo předávacích protokolů s dodávkou. Coţ dokazuje, ţe 

všechny firmy, které mají zavedený tento nástroj, jsou z automobilového průmyslu.  

FMEA (Failure and Effect Analysis) analýza moţností vzniku vad a jejich následků. 

Nejčastěji se vyuţívá při vývoji nových produktů, případně modifikaci stávající výroby, 

například při změně technologického postupu či materiálu. Tato metoda se vyznačuje 

vysokou nákladností, protoţe kaţdý hodnocený proces je nutno rozebrat na kaţdý dílčí krok a 

proto je potřeba tuto analýzu provádět v týmu za účasti všech angaţovaných lidí. Pro svou 

schopnost redukovat počet vad a identifikovat veškerá rizika je pouţívána téměř v 50% všech 

dotázaných společností a ve více neţ 90% firem z automobilového průmyslu.  

 

Metoda DOE (Design of Experiments), plánování experimentů umoţňuje zajistit 

nejvýznamnější vlastnosti produktu jiţ ve fázi přípravy a plánování kvality produktu. I přes 

svou velkou časovou a finanční náročnost pouţívá tento nástroj jen 20% firem. Všechny 

z těchto firem spadají do oblasti automobilového průmyslu, jelikoţ v tomto oboru si jiţ 

manaţeři uvědomují přínosnost výsledků této metody.  

Regulační diagram, jinak grafický nástroj, který umoţňuje odlišit variabilitu procesu 

vyvolanou vymezitelnými příčinami variability od variability vyvolané náhodnými příčinami. 

Tento nástroj je pouţíván zejména u sériové výroby, kde nám dokáţe rychle a přehledně 

zobrazit náhodné a vymezitelné vlivy na variabilitu. Nástroj je pouţíván v 60% organizací, 

z toho většina (85%) jsou firmy z oblasti automobilového průmyslu.  

 

 

 

Otázka 5- Jak často tyto metody nebo nástroje z oblasti managementu kvality vyuţíváte 

 

Tato otázka hlouběji zkoumá pouţívané analytické nástroje v jednotlivých 

společnostech a četnost jejich vyuţívání. Jak jsem jiţ poznamenala v komentáři k otázce číslo 
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3, je patrné, ţe sofistikované a náročné metody nejsou aplikované tak často. To je způsobeno 

vysokými poţadavky jak na vstupní data, tak pro provedení samotné analýzy, kdy i bez 

podrobného ekonomického rozboru manaţeři nejeví velký zájem o pouţití těchto nástrojů. Při 

rozhodování o pouţití nástrojů z oblasti managementu kvality je také silným argumentem 

finanční stránka věci. Tím je myšleno to, ţe se manaţeři rozhodují, jaký obnos vloţí do 

realizace metod v poměru k následným úsporám na menším počtu vadných kusů. Vzhledem 

k prozatímní nerovnováze mezi těmito dvěma faktory je rozhodnutí většinou záporné. 

Bohuţel jak je zřejmé z další části dotazníku, toto rozhodování je nejčastěji pouze intuitivní a 

spíše poukazuje na obecnou neochotu věnovat úsilí novým věcem. Nutno zde podotknout, ţe 

situace se stále zlepšuje ve prospěch znalostí a zavádění moderních a progresivních metod 

z oblasti managementu kvality. 

Z průzkumu nám vyplývá, ţe i přes proklamaci pouţívání nástrojů managementu 

kvality, nejsou tyto nástroje vyuţívány dennodenně a rutinně. Jak je patrné z obrázku 5 pouze 

regulační diagramy a oblast hodnocení způsobilosti procesů přesahuje 10-ti procentní hranici 

častého pouţívání v intervalech několikrát za týden. Na druhou stranu nákladné metody jako 

je plánování experimentů nebo FMEA jsou pouţívány velmi zřídka, zpravidla při zavádění 

nové výroby či výrobku. Pro rozhodování o zvýšení kvality se často rozhoduje dle Paretova 

principu či za pouţití histogramů. Vzhledem k povaze vývojového diagramu je logické, ţe 

jeho vyuţití je hlavně nárazové, či jen v nutných případech. Toto deklaruje 75-ti procentní 

podíl četnosti jeho vyuţívání.  
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Obr 1 Graf četností pro otázku č. 5 -  Jak často tyto metody nebo nástroje z oblasti managementu kvality 

vyuţíváte? 
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Otázka 6 - Myslíte si, ţe Vám daná metoda nebo nástroj, pomohla ke sníţení zmetkovitosti 

nebo ke sníţení nákladů ve výrobě 

 

 

Obr 2 Graf četností pro otázku č. 6 -  Myslíte si, ţe Vám daná metoda nebo nástroj, pomohla ke sníţení 

zmetkovitosti nebo ke sníţení nákladů ve výrobě? 

 

 

Tato otázka byla poloţena pro zjištění „pocitu“ efektivity aplikace jednotlivých 

nástrojů, čili to zdali vidí ekonomický přínos v zavedené metodě nebo nástroji managementu 

kvality. Viditelné to je především u nástroje Paretův diagram, kdy tento je nejčastěji vyuţíván 
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právě ve spojitosti se zmetkovitostí, která pro většinu znamená hlavní zdroj neefektivity 

výroby. Navíc zmetkovité kusy jsou většinou tím hlavním, velmi viditelným neúspěchem ve 

výrobě. Nejniţším přínosem byly označeny metody DOE a bodový diagram (obě pod 6%). 

Tuto nízkou hodnotu můţeme u plánovaného experimentu přičíst zejména neznalostí tohoto 

nástroje. Coţ nemůţeme říct o bodovém diagramu, který je však pouţíván pouze nárazově a 

tudíţ jeho ekonomický přínos se zdá být nízký. Ovšem můţe to být způsobeno i 

nedostatečným vyuţitím výsledků, které z některých metod a nástrojů získáme.  

 

Otázka 7 - Co Vás vedlo k tomu, ţe jste tyto nástroje a metody z oblasti managementu kvality 

začali pouţívat 

Tuto otázku jsem zvolila proto, abych dokázala jak relevantní je obecně vnímaný 

názor na „zbytečnost“ aplikace nástrojů a metod z oblasti managementu kvality. Odpovědi 

nám jasně říkají, ţe naprostá většina společností dospěla k rozhodnutí na základě doporučení 

zákazníka či mateřské společnosti.  

 

 

Obr 3 Graf četností pro otázku č. 7 -  Co Vás vedlo k tomu, ţe jste tyto nástroje a metody z oblasti 

managementu kvality začali pouţívat 

 

 

Na tuto otázku bylo moţno označit více neţ jednu odpověď. A to zejména proto, ţe 

vlastní rozhodnutí je často ovlivněno přáním či doporučením zákazníka, popřípadě mateřské 

společnosti.  
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Otázka 8 - Uvaţovali jste někdy o tom měřit náklady na kvalitu? 

 

Tato otázka byla poloţena proto, abych zjistila, zda majitelé či manaţeři firem se 

zabývají nákladovostí vztahující se ke kvalitě. Jak je patrné z obrázku téměř 80% dotázaných 

společností, se touto otázkou ani nezabývalo. Necelá 4 % firem jiţ náklady na kvalitu 

analyzuje.  

 

 

Obr 4 Graf četností pro otázku č. 8 -  Uvaţovali jste někdy o tom měřit náklady na kvalitu? 

 

 

 

Otázka 9  - Uvaţovali jste někdy o tom měřit náklady na jednotlivé nástroje nebo metody z 

oblasti managementu kvality 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích částech, mnohé z nástrojů a meto z oblasti 

managementu kvality vyţadují nemalé investice ať uţ času nebo přímých investičních 

nákladů.  

Přesto je s podivem, ţe téměř ¾ respondentů ani neuvaţovalo o měření či 

monitorování nákladů spojených s jednotlivými metodami či nástroji oblasti managementu 

kvality. Je velmi pravděpodobné, ţe jednotlivé nástroje jsou aplikovány aţ po zjištění 

negativních výsledků, následně je nutné problém vyřešit a ekonomická stránka nehraje aţ 

takovou roli. Coţ můţe poukazovat na nesystematičnost fungování managementu kvality 

v jednotlivých firmách. Naopak necelá 4% firem, které tyto náklady řeší, je s výslednými daty 

velice spokojena a pomáhají jim v rozhodování při volbě vhodného nástroje pro daný proces.  
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Obr 5 Graf četností pro otázku č. 9 -  Uvaţovali jste někdy o tom měřit náklady na jednotlivé nástroje nebo 

metody z oblasti managementu kvality 

 

 

Otázka 10 - Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na zavedení některé z metod nebo nástroje z 

oblasti managementu kvality? 

Vzhledem k tomu, ţe naprostá většina firem zavádí jednotlivé metody na základě 

doporučení zákazníka či mateřské společnosti, nevidí manaţeři často nutnost vyjádřit náklady 

na zavedení nové metody. Druhým důvodem můţe být neznalost metodiky výpočtu.  

 

 

 

Obr 6 Graf četností pro otázku č. 10 -  Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na zavedení některé z metod nebo 

nástroje z oblasti managementu kvality? 
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Otázka 11 - Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na provoz a fungování některé z metod nebo 

nástroje z oblasti managementu kvality 

Společnosti, které jiţ mají zavedeny rozličné nástroje či metody managementu kvality 

zpravidla nejsou schopny kvantifikovat samotný provoz jednotlivých nástrojů. Ve firmách se 

v kalkulacích na výrobu občas vyskytuje poloţka, která určuje, ţe například kaţdý 100. 

výrobek musí být odeslán na destruktivní zkoušky. Jeho cenu je teď potřeba rozpočítat mezi 

99 bezvadných a tudíţ prodejných výrobků. 

 

 

Obr 7 Graf četností pro otázku č. 11 -  Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na provoz a fungování některé z metod 

nebo nástroje z oblasti managementu kvality 

 

 

Otázka 12 - Pokud byste věděli, jak tyto náklady změřit a vyčíslit, pokusili byste se o to? 

 

Tato otázka byla zvolena proto, abych zjistila, zdali je zájem o vyčíslení nákladů na 

jednotlivé nástroje či metody z oblasti managementu kvality. Jasně se ukazuje, ţe náklady 

zajímají kaţdou společnost. Šestnáct procent negativních odpovědí můţeme přičíst 

společnostem nebo firmám, které jsou zřízeny pouze jako výrobní závod mateřské 

společnosti, a ekonomiku či efektivitu nemají jako prioritní cíl.  
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Obr 8 Graf četností pro otázku č. 12 -  Pokud byste věděli, jak tyto náklady změřit a vyčíslit, pokusili byste se o 

to? 

 

 

Otázka 13 - Pokud zavádíme do výroby nový nástroj nebo metodu z oblasti managementu 

kvality povaţujete to za náklady navíc 

Naprostá většina společností má náklady, např. na opakované kontroly začleněné 

v kalkulacích na výrobek, sérii, či produkci. Více neţ polovina společností náklady na zvýšení 

kvality své výroby nepovaţuje za náklad navíc. Coţ je pozitivní ze strany vnímání kvality 

jako nedílné součásti kaţdého procesu.  Naopak dvě sedminy firem toto povaţuje za 

vícenáklady. Zde je s podivem, ţe to ačkoliv jsou to pro ně náklady navíc, neumí či nechtějí je 

přesně vyjádřit.  

 

 
Obr 9 Graf četností pro otázku č. 13 -  Pokud zavádíme do výroby nový nástroj nebo metodu z oblasti 

managementu kvality povaţujete to za náklady navíc 
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Otázka 14 - Máte aspoň nějakou představu o tom, za jak dlouho by se Vám zavedená metoda 

nebo nástroj mohli vrátit 

Zde se ukázalo, ţe pouze společnosti, které umí náklady vyčíslit, mohou spočítat i 

návratnost dané investice. Naopak téměř 90% firem nekalkuluje s návratností na zavedení 

metod a nástrojů z oblasti managementu kvality.  

 

 
 

Obrázek 14  Graf četností pro otázku č. 14 -  Máte aspoň nějakou představu o tom, za jak dlouho by se Vám 

zavedená metoda nebo nástroj mohli vrátit 
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5 Skutečnosti ovlivňující stanovení nákladů nástrojů 
managementu kvality 

 

 Pro maximální efektivitu aplikace nástroje managementu kvality je důleţité zkoumat 

náklady na zavedení a pouţívání daného nástroje. Samozřejmě ve výsledku je ideální tyto 

kvantifikované vynaloţené náklady poměřit s dosaţeným výsledkem, aby přínosy 

managementu kvality byly zřejmé a opodstatnitelné i pro akcionáře společnosti. Protoţe 

kaţdá nákladová poloţka, která ukrajuje z moţného zisku, je podrobována zevrubnému 

zkoumání. Aby bylo moţno určit nakolik je daný nástroj managementu kvality efektivní je 

potřeba nejprve znát náklady na tento nástroj. Druhou stranu – tedy výhody (vyšší 

konkurenceschopnost, zvýšení produktivity práce, lepší reputace na trhu atd.) nejsou 

předmětem zkoumání v této práci. 

 

 Na počátku kaţdého rozhodování je potřebné definovat cíle. Tedy pokud zavedení 

nástroje managementu kvality aplikujeme, protoţe chceme sníţit například zmetkovitost ve 

výrobě, je nutné říci, s jakým cílovým stavem budeme spokojeni. Dobré stanovení cílového 

stavu je nutné znát uţ na začátku procesu, protoţe můţe velmi významně ovlivnit náklady 

opatření vedoucí k poţadovanému cílovému stavu. Například pokud si stanovíme, ţe se bude 

přeměřovat kaţdý vyrobený výrobek, je nutno připočítat čas, který je nutný pro daný úkon a 

případně i vymezený prostor, kde se bude daná činnost vykonávat. Pokud bude potřeba 

investic do měřícího zařízení, také bude potřeba definovat s jakou přesností se zákazník 

spokojí a dle toho určovat tolerance přesnosti měření i oddělení kvalitních a nekvalitních 

výrobků. 

 

 V následujícím popisu nákladů budeme rozlišovat náklady na zavedení a náklady na 

pouţívání nástroje managementu kvality. Tyto dva druhy nákladů je potřeba rozlišovat, 

protoţe náklady na zavedení jsou jednorázové, kdy pořízením například nutných zařízení, 

strojů, softwaru či jiných nutných investic si jednorázově splníme tuto část. Naopak náklady 

na pouţívání nástroje managementu kvality mohou být opakované. Při opakovaném nebo 

stálém pouţívání je potřeba je zanést do kalkulace daného výrobku. Například pokud budeme 

muset vyřadit kaţdý 10. výrobek na destruktivní zkoušky, samozřejmě nám výrobní cena 

sériového výrobku stoupne o 10%. Dále při pouţívání je potřeba počítat s časem, který je 

nutný pro vykonání daných úkolů plynoucích z aplikace nástroje managementu kvality, a je 

tedy nutně časem započitatelným do celkového výrobního času. Toto se nemusí týkat jen 
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výrobního procesu. Tyto vyčíslitelné náklady existují i u administrativních procesů, jako 

můţe být například evidence dokumentů, kontrolní mechanizmy pro schvalovaní dokumentů 

a podobně.  

 

 Náklady, se kterými potřeba uvaţovat, jsou podrobně rozepsány v následujících 

kapitolách. Přičemţ velký vliv na celkový úspěch a nákladovost má i vhodná volba nástroje. 

 

 

 

5.1 Výběr vhodného nástroje z oblasti managementu kvality 

 

 Výběrem vhodného nástroje, který nemusí být jen z oblasti managementu kvality, 

můţeme výrazně ovlivnit celkový úspěch projektu zavedení a pouţívání nástroje. Je nutné si 

uvědomit, ţe nástrojů z oblasti managementu kvality je velké mnoţství. Kaţdý z těchto 

nástrojů oblasti managementu kvality je vhodný pro různé fáze procesu. Je jen na volbě 

konkrétního člověka nebo týmu, který konkrétní nástroj zvolí.  Ať uţ je to proces plánování 

kvality, řízením kvality a zlepšování kvality (Juranova trilogie). Základním předpokladem je 

dobrá znalost všech těchto nástrojů managementu kvality, abychom mohli správně 

rozhodnout, který nástroj je pro aplikování řešeného problému nejvhodnější.  

 

 Nástroj volíme takový, o kterém jsme přesvědčeni, ţe nás pravděpodobně dovede 

k cíli, nebo aspoň nám k němu ukáţe cestu, či směr. Při vyuţití erudovanějšího nástroje 

očekáváme lepší výsledek. Toto je všeobecně platné pravidlo, kdy kaţdý z nás očekává, ţe 

čím lepší nástroj pouţije, tím výsledek jeho práce bude lepší. Správným výběrem nástroje 

managementu kvality můţeme předcházet moţným budoucím problémům v rámci procesu. 

Můţe to být například špatné definování potřeb zákazníků. Pokud pouţijeme špatný nástroj, 

který nám nepřinese očekávaný výsledek, není zpravidla chyba v systému, ale právě 

nevhodně zvolený, či aplikovaný nástroj. 
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5.2 Náklady spojené s lidskými zdroji – zavedení nástroje 
managementu kvality 

 

 Při výpočtu nákladů na zavedení nástroje managementu kvality je významnou 

poloţkou nákladovost zúčastněných osob. Lidský kapitál zpravidla patří ve firmách k tomu 

nejcennějšímu, čím disponují. Na druhou stranu práce s lidským potenciálem je během na 

dlouhou trať a loajálnost nelze nařídit, pokud opomineme konkurenční doloţky u 

manaţerských smluv. 

 

 Jakmile začneme kalkulovat náklady na zavedení nástroje managementu kvality, 

musíme brát na  zřetel, zda firma disponuje potřebným znalostním kapitálem. Pokud daný 

člověk je dostatečně kvalifikovaný je potřeba zjistit kolik času bude na zavedení daného 

nástroje potřeba. A následně tento časový fond v pracovním vytíţení personálu nalézt nebo 

vytvořit. Nabízí se čtyři varianty řešení.  

 

 První je, ţe jiţ ve stávající struktuře společnosti je pracovník, který má na starosti 

právě problematiku managementu kvality. Bude mu tedy přidělen daný úkol, který by měl 

v rámci svých schopností a pracovního vytíţení zvládnout. Dle náročnosti úkolu a 

poţadované rychlosti vyřešení můţeme určit, zda pouţije celých 100%, či pouze poměrnou 

část ze svých pracovních kapacit. Pokud se to jiţ vylučuje díky stávajícím pracovním úkolům, 

které aktuálně zpracovává, a je potřeba úkol vyřešit rychle bude nutno danou část jeho 

pracovních kapacit uvolnit tím, ţe tento díl jeho povinností delegujeme na jiného pracovníka. 

V této variantě tedy kalkulujeme pouze mzdové náklady.  

 

 Druhou moţností je, ţe oddělení managementu kvality je sice personálně dostatečně 

silné, ale nedisponuje poţadovanými znalostmi. V této situaci bude potřeba daného člověka, 

čí více pracovníků vyškolit a naučit je potřebné znalosti a dovednosti. Po úspěšném 

absolvování školícího programu lze dotyčné osoby pověřit vyřešením poţadovaného úkolu. 

V této variantě je nutné počítat s náklady na školení, které ovšem nezahrnují jen samotné 

kurzovné. Je potřeba počítat s uvolněním pracovníka nebo pracovníků z pracovního procesu, 

kde je potřebujeme adekvátně nahradit. A to je moţné buď z drahých přesčasových hodin, 

nebo dočasným zastoupením jiným pracovníkem. Pokud není školení dostupné v místě 

bydliště, či výkonu práce přidáváme k nákladovým poloţkám cestovné, ubytování a další 

výdaje spojené se sluţební cestou dle platných předpisů. Tato varianta můţe být i pozitivně 
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vnímána samotnými pracovníky, protoţe zvyšujeme jejich znalosti a můţeme tímto krokem 

prohloubit loajalitu k firmě. Tento faktor však není exaktně kvantifikovatelný a patří spíše do 

oblasti lidských zdrojů. 

 

 Třetí variantou je moţnost přijetí nové pracovní síly, která bude disponovat 

dostatečnými znalostmi a dovednostmi. Zde jde však o zásadní krok a měl by zapadat do 

celkové strategie rozvoje společnosti a jejich cílů nejen v oblasti managementu kvality. Pokud 

se bude jednat o jednorázový úkol nebo časově omezený je tato varianta zdaleka nejdraţší. Na 

druhou stranu můţe být nový pohled přínosem pro firmu a neotřelé pohledy do stávajícího 

systému dávají naději na inovativní přístupy k dané problematice. A to nejen pro stávající 

úkoly, ale i pro řešení budoucích výzev. 

 

 Poslední moţnou variantou je oslovení specializované firmy. V tomto případě si 

můţeme být jisti nejvyšší moţnou profesionalitou, kterou by měla konzultantská společnost 

disponovat. Také je velmi pravděpodobné, ţe se setkáme s nabídkou maximálně erudovaných 

nástrojů managementů kvality. Dalším pozitivem můţe být pohled třetí strany, která není 

zatíţena stereotypem a setrvačností firemních procesů. V tomto ohledu můţeme opravdu 

nalézt řešení, která nám do tohoto okamţiku připadla jako nemoţná, či nerealizovatelná. 

Nevýhodou je, ţe potřebné znalosti a dovednosti nezůstanou ve firemním znalostním kapitálu 

a tudíţ se dále mohou rozvíjet jen velmi těţce. Naopak náklady jsou snadno 

kvantifikovatelné, protoţe by měly být jasně definované ve smlouvě s poradenskou 

společností. 

 Ať uţ se rozhodneme pro kteroukoliv z výše popsaných variant řešení a tudíţ 

stanovení nákladů na zavedení nástroje managementu kvality musíme vzít v úvahu i další 

faktory, které ovlivňují celkovou nákladovost. V této kapitole se zabýváme vstupními 

jednorázovými náklady spojené s lidskými zdroji. Kaţdý člověk můţe nový úkol vzít ze dvou 

různých pohledů. První, optimistický, si je vědom, ţe zvládnutí daného úkolu jej můţe i 

osobnostně posunout dále. Bohuţel naprostá většina zaměstnanců se k zavádění jakýchkoliv 

novot staví negativně. Tady je třeba vzít v úvahu nakolik je daná firma inovativní, změny 

obecně a management kvality je vnímán všemi zaměstnanci jako priorita. Pokud v této oblasti 

management firmy pracuje dlouhodobě, pak je situace snazší a zaměstnanci jsou připraveni se 

nové výzvy ujmout s pozitivním očekáváním. V případě, ţe firma je teprve na začátku této 

etapy vzdělávání pracovníků, můţe očekávat v této fázi zavádění nástroje managementu 

kvality další náklady. Určitě chce předejít negativním ohlasům, které jsou zpravidla spojeny 
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s tlakem na vyšší výkon, učení se nových věcí a bourání jimi zavedených stereotypů v práci. 

Tady je potřeba započítat i náklady na přesvědčení o prospěchu daného kroku pro všechny 

zaměstnance. A to buď interním školením, případně najmutím externí firmy. Řešením můţe 

být i direktivní nařízení, které však zpravidla k dlouhodobé efektivitě nevede a v důsledku 

fluktuace zaměstnanců můţe být výrazně draţší.  

 

 Pokud naopak firma disponuje dostatečným počtem pracovníků, kteří uvaţují takto 

inovativně a perspektivně,  musí počítat se zvýšenými náklady. Zaměstnanec, který více umí 

je na pracovním trhu draţší a více poptávaný. Tudíţ roste jeho cena a bude třeba zvýšit jeho 

ohodnocení v kterékoliv sloţce mzdy. Ať jiţ základní, či výkonnostní. Při zavádění bychom 

měli brát i v úvahu motivační sloţku odměny pro zúčastněné osoby, které se podílejí na řešení 

zavádění nástroje managementu kvality. 

 

 

5.3 Vstupní náklady – zavedení nástroje managementu kvality  

 

 Do nákladové stránky je nutné připočítat i jednorázové náklady, které je potřeba 

vynaloţit na zavedení kaţdého nástroje managementu kvality. Do této kategorie zařazujeme 

náklady, které budeme potřebovat, abychom byli schopni splnit cíle dané při první etapě, tedy 

dosaţení poţadovaného výsledku. Jiţ při definování cíle je nutno mít na paměti i tuto kapitolu 

nákladů, protoţe je potřeba aby celkové náklady nepřekročily benefit z poţadovaného 

cílového stavu. Je třeba mít stále na mysli, ţe kvantifikujeme náklady na zavedení daného 

nástroje managementu kvality, ne při jeho pouţívání a opakování. 

 

 Prvními náklady, které spadají do této kategorie, budou pořizovací náklady na 

navrhované měřící a analytické nástroje, či zařízení. Zde musíme počítat s cenou, která 

zahrnuje nejen jednorázový nákup, ale i zprovoznění a instalaci daného zařízení. Mnohdy tyto 

náklady převyšují samotnou cenu pořízení. Je tedy na zváţení řešitelského týmu, zda se 

rozhodne potřebné zařízení nakoupit za zvýhodněnou cenu, například v e-shopu. Nebo se 

obrátí na specializovanou firmu, která bude zároveň garantovat úspěšnou instalaci a 

stoprocentně funkční zprovoznění. Při nákupu speciálního softwarového vybavení je také 

potřebné analyzovat, zda je aplikovatelné do stávajícího hardwarového vybavení. Pokud ne, 

zváţíme, na kterých strojích, či počítačích jej budeme potřebovat instalovat a připočítat zde 
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náklady na poţadovaný upgrade. Samozřejmostí je zváţení, zda neexistuje méně náročná 

aplikace, která by splňovala naše poţadavky a byla pouţitelná i pro stávající pracovní stanice. 

 

 Pokud pro zavedení nástroje managementu kvality uvaţujeme se zřízením nové 

pracovní pozice, počítáme náklady na tuto pozici. V této kapitole nekalkulujeme náklady na 

lidské zdroje, ty jsou obsahem předchozí statě. Pracovní místo je nezbytné vybavit potřebnou 

technikou. Zde, mimo tradiční počítač a telefon, uvaţujeme také náklady na nový pracovní 

prostor, předpokládané náklady na spotřebované energie při instalaci. Nemusí se vţdy jednat 

pouze o zřízení místa ve stávající kanceláři, ale například zcela nové testovací centrum, které 

bude investičně zcela jistě nákladnější. 

 

 Další kapitolou, spadající do této části nákladů spojených se zavedením nástroje 

managementu kvality, je nákladovost administrace celého tohoto procesu. Zde zahrnujeme 

projektovou dokumentaci, která nemusí být nutně jen stavební, ale také i administrativní a 

provozní, kde určený koordinátor bude vykazovat náklady, které vedou k úspěšnému 

zvládnutí procesu zavedení nástroje managementu kvality. Tato funkce můţe být vykonávána 

určeným vnitrofiremním pracovníkem, nebo externí firmou, která bude garantem úspěšného 

zvládnutí tohoto kroku. U externí společnosti se náklady dají sledovat snadněji, avšak při 

dobré formě vnitrofiremního účetnictví by neměla být kvantifikace těchto nákladů obzvlášť 

komplikovaná. 

 

 Jiţ při volbě nástroje managementu kvality a při hodnocení jeho celkové nákladnosti 

je nutné kalkulovat, do jaké míry ovlivníme plynulost výroby, či jiného zkoumaného procesu. 

Pokud bude nutné zastavit částečně nebo zcela dotčenou část procesu, pak zde neodmyslitelně 

patří náklady na znovuobnovení procesu a také ušlý zisk z času, kdy není moţno vytvářet 

v procesu přidanou hodnotu. Také je potřeba uvaţovat, zda instalace například měřícího 

zařízení do výrobní linky bude z ověřené technologie, nebo se jedná o unikátní prototyp, a 

tudíţ bereme v úvahu i pravděpodobnost neúspěchu při prvním pokusu. Následně další čas, 

tudíţ i náklady, bude stát odladění daného zařízení a opětovná zkouška v ostrém provozu.  

 

 Po tomto úspěšném kroku zavedeme nultou, ověřovací sérii, kde analyzujeme, zda 

nově instalovaný instrument neovlivní plynulou sériovou produkci. Zde kalkulujeme 

v pesimistické variantě s tím, ţe tato série bude následně nepouţitelná. Při pohledu z druhé 
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strany nám však můţe ukázat vhodnost navrţeného instrumentu a dílčím způsobem přispět 

k celkovému úspěchu zavedení nástroje managementu kvality.  

 

 K této kapitole nákladů také patří díl, který je úzce spjatý s náklady spojenými 

s lidskými zdroji. Je však vhodné je oddělit, protoţe je na daném pracovníkovi nezávislý a 

přetrvává ve firmě nezávisle na fluktuaci. Zařazujeme zde například náklady na potřebná 

prezentační místa, kde vhodnou formou seznamujeme členy i nečleny řešitelského týmu, jak 

je daný nástroj potřebný, jak se celý projekt vyvíjí a v důsledku jak můţe pozitivně ovlivnit 

kaţdého pracovníka ve společnosti. Začleňujeme zde cenu také za pronájem místností, kde se 

bude scházet řešitelský tým, náklady na pořízení potřebné techniky, jako je výpočetní 

technika, prezentační technika a podobně. 

 

5.4 Náklady na lidské zdroje – používání nástroje managementu 
kvality 

 

 

 V předchozích kapitolách jsme popsali souhrn nákladů, které jsou nutné pro zavedení 

zvoleného nástroje managementu kvality. V následujících třech kapitolách budeme definovat 

náklady, které jsou nezbytné pro pouţívání daného nástroje managementu kvality. Tedy 

náklady, které musíme uvaţovat po aplikování po celou dobu pouţívání zvoleného nástroje. 

Součet těchto nákladů nezpochybnitelně musíme promítnout i do kalkulace pro daný proces. 

Protoţe jiţ budou po celou dobu nedílnou součástí, pokud uvaţujeme, ţe daný nástroj bude 

pouţíván kontinuálně, nebo se nebude pravidelně aplikovat. 

  

 Tak jako při kalkulaci nákladů při zavádění nástroje managementu kvality, i zde 

budou náklady na lidské zdroje několika druhů. První část tvoří mzdové náklady na všechny 

pracovníky, kteří se na pouţívání nástroje managementu kvality podílejí. Pokud je pro 

pouţívání daného nástroje vyčleněn pracovník, který nevykonává ţádnou jinou funkci, je 

nutné započítat celou jeho odměnu. Pokud se věnuje dané činnosti jen například týden za 

měsíc, kalkulujeme samozřejmě pouze poměrnou část jeho celkové odměny. Dále je třeba vzít 

v úvahu, zda danou pozici obsadíme stávajícím zaměstnancem, nebo přijmeme novou 

pracovní sílu. V druhém případě je třeba mít na paměti zvýšené náklady spojené se 

zaškolením pracovníka do firemních standardů a riziko rozvázání pracovního poměru ve 

zkušební době. 
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 Druhou částí těchto nákladů, které je potřeba kvantifikovat je změna pracovního 

vytíţení. Zde počítáme, kolik času (tedy nákladů na lidské zdroje) je potřeba vynaloţit 

v souvislosti s pouţíváním nástroje managementu kvality. Tedy, zda budou pracovníci 

vykonávat práci navíc. Budou v tomto případě ochotni pracovat přesčas, nebo část jejich 

pracovního vytíţení budeme muset přesunout mezi ostatní? Východiskem můţe být zvýšení 

pracovních kapacit, případně zefektivnění pracovních procesů.  

 

 Dalším aspektem, který se projeví na nákladové straně, je prodlouţení výrobního, či 

administrativního procesu, na který aplikujeme nástroj managementu kvality. Zde je potřeba 

do technologických kalkulací výrobního času přidat čas, který zabere samotné vykonávání 

úkonu spojeného s pouţitým nástrojem. Tímto časem jsme následně schopni kvantifikovat 

náklady, které  narostou oblasti lidských zdrojů. Například, pokud v rámci výrobního cyklu 

přidáme mezioperační krok, ve kterém provádíme měření výrobku, je nutno tento čas přidat 

k výrobnímu času, sic se samotné výroby přímo netýká. Tento postup je analogicky 

aplikovatelný i na jakýkoliv administrativní či jiný sledovaný proces ve společnosti.   

 

 

5.5 Náklady spojené s měřením a záznamem – používání nástroje 
managementu kvality  

 

  

 V této kapitole jsou zařazeny náklady, které nesouvisí s nákupem spojené s pořízením 

poţadovaného měřícího zařízení, nebo činnosti, která měření provádí. Pokud jsme při nákupu 

zařízení nepočítali pořizovací náklady na celý ţivotní cyklus (LCC – Life Cycle Costs), 

musíme do této kategorie zařadit veškeré náklady spojené s provozem daného zařízení či 

činnosti. Tady můţeme zařadit cenu za nutnou i preventivní údrţbu, náklady na aktualizaci 

software, přepokládané vylepšování technických stránek či parametrů. Analogicky lze 

aplikovat i na netechnické zařízení. 

 

Pokud nástroj managementu kvality, nebo jeho část aplikujeme do výrobního procesu, 

a zkoumáme konkrétní výrobek, prodlouţíme výrobní dobu, přičemţ čas, kdy je na něm 

vytvářena přidaná hodnota se nemění. Je tedy potřeba do výrobní doby zakalkulovat i tento 

čas. Je třeba počítat s tím, ţe tyto kroky mohou způsobit i zpomalení výrobního procesu. Díky 
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výskytu nekvality, kdy při kontrole zjistíme odchylku mimo toleranci, můţe dojít i 

k zastavení celého výrobního cyklu. V tomto případě velmi záleţí na dobře nastavených 

parametrech a technologických moţnostech.  

 

 Zde započítáváme také náklady, které souvisí se zkouškami daného výrobku. Jednak 

nákladovou poloţku tvoří samotná cena daného testu a k tomu připočítáme i hodnotu 

výrobku, který po destruktivních zkouškách je dále nepouţitelný. V případě, ţe se jedná o 

nedestruktivní zkoušení, je nutné brát úvahu, kdy se testovaný výrobek můţe vrátit zpět do 

výrobního procesu. 

 

 Do této kapitoly nákladů na pouţívání nástroje managementu kvality řadíme také 

náklady na prezentaci dosahovaných výsledků. Jednak zde započítáváme náklady na 

samotnou přípravu a výrobu těchto prezentací a také samotnou prezentaci. Jedná se o 

zveřejňování dosaţených výsledků například prostřednictvím intranetu, vnitrofiremních 

novin, či časopisů, pravidelnými prezentacemi pro všechny zúčastněné zaměstnance nebo 

velmi oblíbeným a nejlevnějším způsobem – nástěnky v prostorách společnosti. Tyto způsoby 

je samozřejmě moţno kombinovat, pak kalkulujeme součet všech těchto nákladů. 

 

Dalším druhem nákladů, které řadíme do této kapitoly je administrace, která je spojená 

s pouţíváním nástroje managementu kvality. Dle nastavených vnitrofiremních předpisů, 

případně definovaným způsobem, data archivujeme. Na archivaci dat bude potřeba místo a 

náklady na archivaci dle archivačního řádu firmy. Pokud se jedná o archivaci elektronických 

dat, počítáme náklady na datové nosiče, speciální data racky a podobně. 

 

 

 

5.6 Náklady spojené s kvalifikací a odpovědností pracovníků – 
používání nástroje managementu kvality 

 

 V průběhu pouţívání kaţdého nástroje managementu kvality je nutné brát v úvahu i 

náklady, které souvisí s kvalifikací a odpovědností pracovníků. Zde řadíme náklady, které 

souvisejí se školením, která pořádáme opakovaně. V rámci těchto nákladových poloţek 

nemůţeme počítat jen samotnou cenu školícího kurzu – ať uţ je konán interně, nebo s pomocí 

externí firmy. Je potřeba počítat také s vyčleněním času zúčastněných pracovníků, který bude 
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nutné nahradit. Pokud bude nezbytné, můţe dojít i k omezení, či dokonce zastavení 

funkčnosti celého dotčeného procesu. 

 

 Porovnáním nákladů můţeme zjistit, ţe je vhodnější vyškolit vnitrofiremního 

odborníka, neţ opakovaně tuto činnost zadávat externí společnosti. V tomto případě, kdy 

delegujeme velkou část zodpovědnosti na jednoho, či více zaměstnanců je nutné kalkulovat i 

se zvýšenými mzdovými náklady. Tyto nám mohou narůst i v okamţiku, kdy zodpovědnost 

za kaţdý dílčí úkol bude přenesena na jednotlivé pracovníky v procesu. 

 

 Aby se stalo pouţívání nástrojů managementu kvality nedílnou součástí firemní 

kultury je potřené jeho začlenění do firemní strategie. S tímto úkolem pro vrcholový 

management společnosti jsou spojené náklady, které přinese rozšíření firemních cílů.  
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6 Přehled přístupů k ekonomickým modelům 

 

6.1 Parametry ovlivňující ekonomické aspekty aplikace regulačního 
diagramu 

 

Snaha o udrţení maximální kvality je mnohdy ekonomicky velmi náročná a není často 

ani nutná. V řadě případů nám stačí najít optimum mezi kvalitou a cenou, tedy „přijatelnou“ 

kvalitu za „rozumnou“ cenu. V případě regulačních diagramů jde o vhodné určení parametrů 

regulačních diagramů. [2, 5] Jsou to tyto parametry: 

 

Rozsah výběru n 

Rozsah výběru je nejviditelnější nákladovou poloţkou v rámci vyuţívání regulačního 

diagramu. Je samozřejmostí, ţe čím větší je rozsah výběru, tím vyšší nákladovou poloţkou je 

tento parametr zatíţen. Ovšem ne vţdy je moţno si volit libovolně velký rozsah výběru. 

Limitujícím faktorem je zde doba zpracování všech poloţek daného výběru. Pokud všechny 

poloţky z výběru nejsou zpracovány a případně i vyhodnoceny, není nutností provádět další 

výběr.  

Nákladovou poloţkou je zde cena odebrané produkce.  

 

Doba mezi výběry h 

Doba mezi jednotlivými odběry je ovlivněna potřebným časem ke zpracování 

jednotlivých výběrů. Čím je tento interval delší, tím to můţe znamenat menší nákladovou 

poloţku. Ovšem touto poloţkou jsou zde náklady, které jsou vynaloţeny na produkci ve 

výrobě v době, kdy proces byl mimo kontrolu (vyráběl neshodné produkty). Samozřejmostí je 

snaha, aby proces byl mimo kontrolu, co nejkratší dobu, resp. doba mezi výběry by měla být 

co nejkratší. Vzniká zde rozpor, který je nutné řešit kompromisem s jistým rizikem.   

 

Šířka regulačních mezí L, 

Šířka regulačních mezí ovlivňuje především náklady vynaloţené na hledání a 

stanovení zjistitelné příčiny. Úzce tedy souvisí se stavem procesu mimo kontrolu a dobou, 

kdy proces je pod kontrolou.  

 

Doba mezi plánovanou údrţbou m 
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Pro oblast řízení výrobních procesů existují dva klíčové nástroje – statistická regulace 

procesů a management údrţby, které ačkoliv na první pohled spolu nesouvisí, tak jejich cíle 

se překrývají. Plánovaná údrţba taktéţ znamená významnou nákladovou poloţku, která se 

vztahuje k uţívání regulačního diagramu.  

 

Parament λ 

Je to parametr exponencionálního rozdělení náhodné veličiny, pomocí níţ se vyjadřuje 

doba, kdy je proces ve statisticky stabilním stavu (proces je pod kontrolou). Střední hodnota 

tohoto rozdělení je rovna 1/ λ.  

V různých ekonomických modelech návrhů regulačního diagramu různých autorů je 

diskutována vhodnost exponencionálního rozdělení pro popis náhodné proměnné, která 

představuje dobu, po kterou je proces ve statisticky stabilním stavu. Byly studovány různé 

moţnosti, a jako vhodné alternativy jsou uváděny rozdělení Weibullovo nebo Gamma 

rozdělení.  

 

 

 

Všechny tyto parametry ovlivňují nákladovou poloţku regulačního diagramu. Jejich 

působení je nesporné, a bývá mnohdy protichůdné. Zatímco u dvou parametrů (rozsah výběru 

a doba mezi plánovanou údrţbou) se snaţíme o jejich maximalizaci, u parametrů doba mezi 

výběry a šířka regulačních mezí je výhodná jejich minimalizace.  

Kaţdý z těchto parametrů je ovšem limitován svými hranicemi. Rozsah výběru by měl 

být nastaven na takové úrovni, aby bylo moţno veškeré prvky v tomto výběru v daném 

časovém úseku zpracovat. Doba mezi výběry by neměla být příliš dlouhá, jelikoţ roste riziko, 

ţe proces bude mimo kontrolu příliš dlouho, ovšem neměla by být ani příliš krátká s ohledem 

na rychlost zpracování výběrového vzorku. U doby mezi plánovanou údrţbou je to podobné. 

Riziko neplánované reaktivní údrţby roste s prodluţováním daného intervalu, ovšem 

plánovaná údrţba můţe mnohdy znamenat zastavení celého procesu. Poslední parametr je 

velmi obtíţné ovlivnit, protoţe bývá mnohdy určen volbou typu regulačního diagramu.  

Lze tedy konstatovat, ţe existují tři významné parametry (h, n, k), které ovlivňují 

nákladové poloţky v regulačním diagramu.  

 

 



 53 

6.2 Přístupy k navrhování regulačních diagramů 

 

Regulační diagram je velmi jednoduchý a přitom velmi účinný nástroj, který se 

vyuţívá v oblasti managementu kvality. Regulační diagram byl poprvé uveden Shewhartem 

na přelomu 20. a 30. let 20. století, a od té doby se jeho základní princip víceméně nezměnil, 

ovšem jeho resp.jejich vývoj neustrnul.  

Existuje povícero přístupů k navrhování regulačních diagramů. Kaţdý z těchto 

přístupů má své výhody i nevýhody, a zatím nebyl nalezen ideální způsob, jak regulační 

diagram sestavit a vyhovět veškerým poţadavků. Tyto poţadavky většinou plynou z oblasti 

zvyklostí managementu kvality (normy, poţadavky automobilového průmyslu…), z oblasti 

matematické statistiky (matematické předpoklady) a taktéţ z ekonomické oblasti (náklady, 

výnosy). Pokud tyto jednotlivé přístupy či pohledy se vezmou v úvahu, můţeme vymezit tři  

základní přístupy [45, 22]. 

1. Heuristický přístup  

2. Statistický přístup 

3. Ekonomický přístup  

 

Heuristický přístup 

Tento přístup je v praxi nejrozšířenější, jelikoţ je nejjednodušší. Odpovídá i 

Shewhartově logice statistické regulace procesu. Je zaloţen na praktických zásadách, jako je 

např. volba velikosti výběru, nebo nastavení regulačních mezí, které se stanovují ve 

vzdálenosti tří směrodatných odchylek od střední přímky. Pro nastavení délky kontrolního 

intervalu neexistuje ţádné pravidlo, je ale třeba při jeho stanovení vzít v úvahu faktory jako 

jsou rychlost výrobního procesu, frekvence působení vymezitelných příčin, a dopad jejich 

následků apod. Existují pouze logická doporučení – pokud jsou výběry malého rozsahu, 

doporučuje se odebírat v kratších intervalech, pokud jsou výběry větší, poté je vhodné 

kontrolní interval výběru prodlouţit.  

 

Statistický přístup 

Pokud se přistupuje k návrhu regulačního diagramu z čistě statistického hlediska, je 

nutné si předem zvolit hodnoty rizika zbytečného signálu α a rizika chybějícího signálu β. 

Hodnotou rizika zbytečného signálu je pak dále určen koeficient vzdálenosti regulačních mezí 

k.  
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Na základě stanovení těchto vstupních hodnot se určí velikost výběru n. A pokud je 

definována hodnota ATS (Average Time to Signal – průměrná doba do signálu o působení 

vymezitelné příčiny), lze určit také délku kontrolního intervalu.  

 

Ekonomický přístup.  

Třetí přístup je zaloţen především na ekonomickém kritériu, kdy je snahou nastavit 

regulační diagram tak, aby náklady na jeho uţívání, nebo ztráty spojené s aplikaci statistické 

regulace procesů byly co nejniţší. Snahou je minimalizovat vybrané parametry (většinou jsou 

zvoleny parametry velikost výběru (podskupiny) (n), koeficient vzdálenosti regulačních mezí 

(k), délka kontrolního intervalu (h), nebo doba mezi plánovanou údrţbou (m)). Tyto ztráty 

jsou spojeny s výrobou během fáze, kdy je proces statisticky nestabilní (mimo kontrolu), se 

zbytečným signálem o neexistujících neţádoucích změnách procesu, s vyhledáváním a 

eliminací vymezitelných příčin. [45]. 

Někteří autoři tento přístup spojují se statistickým přístupem a nazývají ho 

ekonomicko-statistický přístup. Důvodem je to, ţe není moţné oddělit ekonomické parametry 

(náklady na měření, identifikace vymezitelné poruchy, zásah v případě falešného poplachu a 

v případě oprávněné signalizace, ztráty z provozu v době, kdy je proces statisticky nestabilní, 

a mnohé další) od statistických vlastností (pravděpodobnost vzniku poruchy, předpokládanou 

dobu, po kterou bude proces ve statisticky stabilním stavu, předpokládaná doba, kdy je proces 

ve statisticky nestabilním stavu, pravděpodobnost falešného signálu a další) regulačního 

diagramu. V literatuře jsou popsány případy, kdy ekonomická optimalizace poskytuje slíbí 

nejniţší náklady, ovšem za cenu příliš nízkého ARL(0) nebo malého rozsahu výběru, a tím i 

příliš širokých konfidenčních intervalů pro sledovaný znak kvality.   [2]. 

Oba tyto názvy (ekonomický přístup, ekonomicko-statistický přístup) ovšem spojuje 

hledisko ekonomické, kdy je snahou najít co ekonomicky nejvýhodnější kombinaci 

parametrů, aby náklady na statistickou regulaci procesu byly co nejniţší. Toho lze exaktně 

docílit pouze matematickými technikami z oblasti optimalizace, které ovšem vyţadují pro 

sestavení tohoto modelu, respekt statistických předpokladů.  
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6.3 Ekonomické modely regulačního diagramu 

 

V této části je nastíněn vývoj, jak různí autoři přistupovali k problematice tvorby 

ekonomických modelů pro regulační diagram. K této problematice existuje nepřeberné 

mnoţství příspěvků, kdy kaţdý z autorů se snaţí přinést k řešené problematice nějaký nový 

poznatek. Navíc s rozvojem počítačů, kdy je moţné vyuţít nepřeberného mnoţství 

optimalizačních nebo simulačních technik, tento počet příspěvků narostl.  

Všechny tyto příspěvky mají společné to, ţe se na regulační diagram dívají jako na 

sledování posloupnosti náhodných veličin (náhodný proces v diskrétním čase) a snahou je 

detekovat změnu jeho parametrů. Celý tento proces je poté chápán jako náhodný proces (z 

matematického hlediska) tvořený realizacemi sledovaného znaku kvality v čase. Variabilita 

sledovaného znaku kvality je způsobena náhodnou příčinou, která je inherentní vlastností 

procesu a nelze ji změnit, aniţ bychom změnili samotný proces. Kromě té působí na proces i 

vymezitelná příčina, která bývá způsobena významnou a neţádoucí změnou podmínek, 

zpravidla nějakou poruchou. Tato změna způsobí trvalou změnu charakteristiky procesu. 

Jestliţe je tato změna chápána jako vymezitelná, lze předpokládat, ţe proces se po její 

identifikaci a odstranění vrátí do původního stavu.[2]. 

První prací, která v této oblasti byla publikována, byla práce A.J.Duncana, který v roce 

1956 navrhl jako první ekonomický model, který se ovšem omezuje na Shewhartův regulační 

diagram pro výběrové průměry. Duncanův model má ovšem i mnohá omezení, která jsou 

dána splněním následujících předpokladů: [45]. 

1. Regulovaná veličina má normální rozdělení; 

2. CL = µ0 = T, kdyţ je statisticky stabilní; 

3. Meze jsou stanoveny násobkem směrodatné odchylky; 

4. Na proces působí jediná vymezitelná příčina, která můţe vyvolat pouze změnu 

střední hodnoty; 

5. Vyhledávání vymezitelné příčiny probíhá bez přerušení realizace procesu 

(proces je kontinuální); 

6. Doba, po kterou je proces ve statisticky stabilním stavu, má exponencionální 

rozdělení se střední hodnotou 1/λ (Markovský proces); 

7. Po identifikaci vymezitelné příčiny se předpokládá, ţe zasáhne člověk (proces 

není sebekorigující). 

Podrobněji je tento model rozebrán v kapitole 6.3.1. 
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Práce dalších autorů jsou ovlivněny předpoklady základního Duncanova modelu. Jsou 

rozpracovány případy, kdy jednotlivé předpoklady nejsou platné, nebo jsou změněny. [38, 22] 

Rahim (1985) odvodil návrh regulačního diagramu pro případy, kdy regulovaný znak 

má jiné neţ normální rozdělení pravděpodobnosti. Kromě parametrů střední hodnoty a 

rozptylu, které jsou v modelu vyuţity, se autor zabývá i vlivem charakteristik šikmosti a 

špičatosti. [29, 30, 31] 

Předpokladem Duncanova modelu je skutečnost, ţe doba, po kterou je proces ve 

statisticky stabilním stavu, má exponencionální rozdělení. Existují procesy, které ovšem tuto 

podmínku nemusí mít splněnou. Banerjee a Rahim (1988) odvodili ekonomický model, kdy 

doba, po kterou je proces ve statisticky stabilním stavu popisuje Weibullovo rozdělení. O rok 

dříve se pokusili sestavit model, kdy je tato veličina (doba, po kterou je proces ve statisticky 

stabilním stavu popsána) pomocí Gamma rozdělení.  Hu (1984) prezentoval ekonomický 

model, kdy je tato doba reprezentována Poissonovým rozdělením. [1, 7, 13, 35, 39] 

Porušením předpokladu 5, resp. srovnání ekonomických modelů, kdy je proces 

kontinuální, nebo naopak, vyhledávání vymezitelné příčiny probíhá při přerušení procesu, je 

věnována práce Panagose, Heikese a Montgomeryho (1985). V práci je provedeno srovnání 

ekonomických modelů, kdy jeden z nich splňuje podmínku kontinuálního procesu, a druhý 

naopak diskontinuálního procesu. Ke srovnání je vyuţit plánovaný experiment. Výsledky 

ukazují, ţe zastavení procesu, aby byla nalezena vymezitelná příčina, si vyţádá výrazně více 

nákladů, neţ vyhledávání vymezitelné příčiny bez přerušení procesu. [16, 19, 24, 25] 

Dalším směrem, kde bylo moţno se vydat, při zkoumání ekonomických modelů pro 

regulační diagram, bylo hledání společných modelů pro různé typy regulačních diagramů. 

Duncanův model je sestaven pouze pro regulační diagram pro výběrové průměry. První 

ekonomický model, který byl zároveň vyuţitelný i pro jiný typ regulačního diagramu, 

představil Saniga (1979), který spojil regulační diagram pro výběrové průměry a výběrové 

rozpětí. Vytvořil tedy jeden společný ekonomický návrh modelu pro oba typy regulačních 

diagramů. O dva roky později Jones a Case ukázali, ţe ekonomický návrh modelu pro oba 

typy regulačních diagramů, přináší 5% pokles nákladů, oproti uţití Duncanova modelu. [3, 

11, 16, 33, 34] 

Zlom nastal v roce 1986, kdy Lorenzen a Vance zevšeobecnili Duncanův návrh 

ekonomického modelu. Tento model je vyuţitelný pro různé typy regulačních diagramů. Pro 

modelování doby do okamţiku působení vymezitelné příčiny, lze vyuţít jakékoliv vhodné 

rozdělení pravděpodobnosti. Navíc tento model bere v úvahu jak proces kontinuální, tak i 

diskontinuální. Podrobněji je tento model popsán v kapitole 6.3.2. [20, 38] 



 57 

V roce 1988 autoři Taragas a Lee navrhli ekonomický model, který vycházel 

z regulačního diagramu, který má vícero regulačních mezí. Je to jedna z moţných modifikací 

ekonomického modelu pro regulační diagram různých typů. [36, 41] 

Dalším významným zlomem ve vývoji ekonomických nákladových modelů pro 

regulační diagram, dle mého názoru, je kombinace stávajících modelů s Taguchiho ztrátovou 

funkcí. Optimalizace se provádí vzhledem k Taguchiho ztrátové funkc. Jako první, kteří 

vyuţili Taguchiho přístupu byly v roce 1989 Chen a Kapur. Většina těchto přístupů vychází 

z Duncanova nákladového modelu v kombinaci s vybranou, resp. vybranými typy ztrátové 

funkce. Těmi se zabývali Elsayed a Chen, kteří odvodili nákladové modely pro různé typy 

Taguchiho ztrátových funkcí. Podrobněji jsou tyto model popsány v kapitole 6.3.4. [6, 10, 15, 

17, 32, 42] 

Dalším milníkem, ve vývoji ekonomických modelů, zabývajícími se oblastí statistické 

regulace procesů, je propojení těchto modelů s oblastí pravidelné údrţby (maintence models). 

První pokusy o spojení těchto dvou přístupů byly provedeny Rahimem v roce 1993. O sedm 

let později, Cassady navrhnul model, který spojoval principy statistické regulace procesů a 

oblasti preventivní údrţby. K tématu přispívalo i mnoho dalších autorů, kteří daný model 

rozpracovali aţ do čtyř moţných scénářů v oblasti preventivní údrţby spolu s propojením 

statistické regulace procesů. V modelu navíc přibyla jedna proměnná. Vedle proměnných, 

které jsou uvedeny ve všech ekonomických modelech, tj. h (délka kontrolního intervalu), n 

(rozsah výběru (podskupiny)), a k (šířka regulačních mezí), je přidána proměnná L, coţ je 

doba mezi plánovanou údrţbou. Podrobněji je princip modelu popsán v kapitole 6.3.5. [43, 

44] 

 

Bohuţel ţádný z těchto ekonomických modelů zatím nebyl konfrontován s realitou 

v praxi. Určitě tomu brání komplikovanost ekonomického modelu, který je díky svému 

komplikovanému matematickému aparátu, pro mnohé téměř nečitelný.  Taktéţ nemusí být 

zřejmé předpoklady jednotlivých modelů. K tomu, aby byl zvolen vhodný ekonomický model 

na konkrétní proces, je nutná i hluboká znalost praktických aspektů statistické regulace 

procesů. Jednoduchá není ani práce s téměř 15-ti proměnnými, kdy vyhodnotit jejich vliv na 

konečný model není jednoduchou záleţitostí. V literatuře lze najít příspěvky, které některé 

modely srovnávají pomocí plánovaného experimentu, ovšem i tyto experimenty vycházejí 

z teoretických předpokladů.  

Do budoucna lze tedy předpokládat, ţe výzkum  bude směřovat právě tímto směrem.    
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6.3.1 Duncanův model 
 

První návrh ekonomického modelu pro statistickou regulaci procesu u parametrů 

regulačních diagramů  vytvořil A. J. Duncan v roce 1956. [5] Duncan si klade ve spojitosti 

s pouţíváním Shewhartových regulačních diagramů pro průměry tři základní otázky: 

 jak správně odhadnout velikost vzorku (počet jednotek) u jednotlivého výběru?  

 jak často (v jakém intervalu) se mají vzorky odebírat?  

 jak velký násobek  má být pouţit k určení regulačních mezí?  

Na základě těchto tří zásadních otázek, Duncan stanovuje tři základní proměnné, které 

ovlivňují výsledný ekonomický návrh modelu pro regulační diagram . Jsou to tyto tři 

základní parametry regulačního diagramu: 

 doba mezi výběry h (délka kontrolního intervalu); 

 rozsah výběru (podskupiny) n;  

 šířka regulačních mezí k. 

Duncan taktéţ stanovuje kategorie nákladů, které jsou vyuţity v tomto nákladovém 

modelu. Jeho model předpokládá tyto náklady:   

 náklady na výběr vzorků a jejich testování (provádění výběru, kontrola, 

náklady spojené se zaměstnanci podílející se na testování, náklady spojené 

s prováděním destruktivních zkoušek….); 

 náklady na vyhledání identifikovatelné (vymezitelné) příčiny a náklady 

spojené s jejich odstraněním; 

 náklady spojené s výrobou „nekvalitních“ výrobků v době, kdy je proces 

mimo kontrolu; 

 náklady spojené s falešným alarmem (hledání identifikovatelné příčiny, 

která skutečně neexistuje). 

 

Duncan taktéţ stanovuje nákladovou funkci (náklady na hodinu cyklu) [5] 

 

kde  
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a 

 

  

λ – parametr exponencionálního rozdělení; 

M – rozdíl mezi hodinovými sazbami, kdy příjmy plynou z procesu, který je ve statisticky 

stabilním stavu a příjmy plynoucí z procesu, kdy je proces ve statisticky nestabilním stavu; 

e  - míra vyjádřená dobou mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do regulačního diagramu; 

je samozřejmé, ţe roste s rozsahem výběru; 

D – průměrná doba, která nutná k nalezení identifikovatelné příčiny, poté, co je tato hodnoty 

zakreslena v regulačním diagramu a leţí mimo regulační meze; 

T – náklady na vyhledávání vymezitelné příčiny, která ovšem neexistuje (byl proveden 

falešný alarm); 

W – průměrné náklady na vyhledávání vymezitelné příčiny, která existuje; 

b -  náklady na výběr vzorků a jejich vyhodnocení, které jsou nezávislé na velikosti výběru 

(fixní náklady); 

c – náklady na jednotku výběru, jejich testování a početní vyhodnocení (spočtení), které je 

závislé na velikosti vzorku; předpokládá se, ţe vztah bude lineární; 

α – pravděpodobnost, ţe nastane falešný poplach, ţe je proces mimo statistickou kontrolu; 

n – rozsah výběru, rozsah podskupiny; 

h – kontrolní interval; doba mezi dvěma výběry; 

k – koeficient, který udává šířku regulačních mezí ( ) 

 

Pomocí této nákladové funkce, lze provést experiment, při němţ se Duncan snaţí 

nalézt při dané kombinaci parametrů (n, h, k) hodnotu nákladů. Je zde vyuţit princip 

optimalizace, kdy je snahou minimalizovat nákladovou funkci, tak aby náklady byly co 

nejniţší. Duncan stanovuje určité kombinace proměnných n, h a k, a v těchto kombinacích 

stanovuje (vypočítává) úroveň nákladové funkce. Zbývajících devět (vstupních) proměnných 

(λ, M, e, D, T, W, b, c, δ) Duncan nechává povětšinou (v některém sloupci, jsou některé 

hodnoty výrazně změněny) stejné, pro všechny experimenty. Díky této skutečnosti, se 

výsledky velmi problematicky srovnávají.  

Výsledky jeho Duncanova experimentu jsou zpracovány na následujících grafech.  
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Obrázek 15 – Duncanův model – náklady na 100 hodin v závislosti na proměnných n a h 

 

Na obrázku 15 je zobrazen průběh funkce vyjadřující náklady na 100 hodin cyklu 

v závislosti na volbě proměnných h (délka kontrolního intervalu) a n (velikost podskupiny). 

Z důvodu lepší čitelnosti grafu byly odstraněny tři extrémní body, dosahující úrovně nad 1000 

$. Z grafu je patrná nejniţší úroveň pro N=243,34$ pro kombinaci proměnných n=8 a h=12. 

Čím je délka kontrolního intervalu menší, tím jsou náklady vyšší. Velmi drahou variantou se 

taktéţ ukazuje kombinace malé velikosti podskupiny a příliš krátká délka kontrolního 

intervalu. Dvě kombinace, které byly z grafu z důvodu lepší čitelnosti odstraněny, jsou 

kombinace, kdy N = 3 176,19 $ (2698,09 $), n = 3 (4), h = 0,8 (0,4), jsou právě kombinace 

příliš malého výběru (velikosti podskupiny) a příliš častého výběru. Toto dokazuje zvedající 

se plocha směrem ke zmenšujícímu se n.  

Tyto dvě extrémní kombinace ovšem mají i další důvody proč jsou náklady na tak 

vysoké úrovni. U obou těchto extrému je výrazně změněna proměnná M, která vyjadřuje 

rozdíl mezi hodinovými sazbami, kdy příjmy plynou z procesu, který je ve statisticky 

stabilním stavu a příjmy plynoucí z procesu, kdy je proces ve statisticky nestabilním stavu. U 
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těchto dvou extrémních hodnot (N = 3 176,19 $ (2698,09 $)) je oproti jiným kombinacím M 

desetkrát vyšší.  

 

 

 

Obrázek 16 Duncanův model – náklady na 100 hodin v závislosti na proměnných n a k 

 

Na obrázku 16 je zobrazen průběh funkce vyjadřující náklady na 100 hodin cyklu 

v závislosti na volbě proměnných k (koeficient vzdálenosti regulačních mezí) a n (velikost 

podskupiny). Z důvodu lepší čitelnosti grafu, byly odstraněny taktéţ tři extrémní hodnoty, 

dosahující úrovně nad 1000 $. Ovšem existenci jednoho extrému (třetího, dva předešlé jsou 

popsány výše) naznačuje v grafu vrchol pro kombinaci  N=1836,55$ pro kombinaci 

proměnných n=6 a h=3,2. Nákladová poloţka je v tomto případě ovlivněna proměnnou h 

(délka kontrolního intervalu), která je h = 1,8, a taktéţ nastavením jedné z dalších (9) 

proměnných, které ovšem Duncan nastavuje na fixní úrovni. Je to proměnná D, která 

vyjadřuje průměrnou dobu, která nutná k nalezení identifikovatelné příčiny, poté, co je tato 

hodnoty zakreslena v regulačním diagramu a leţí mimo regulační meze. Tato proměnná D je 
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v tomto případě desetkrát vyšší, neţ u všech ostatních kombinací. Je jasné, ţe konečné 

náklady jsou výrazně zvýšeny i touto změnou jediného parametru.  

Naopak minimálních hodnot náklady dosahují v oblasti, kdy n = 14. Dále na této 

úrovni n je patrné, ţe se sniţujícím se k, náklady rostou.  

 

 

 

 

Obrázek 17 Duncanův model – náklady na 100 hodin v závislosti na proměnných h a k 

 

Na obrázku 17 je zobrazen průběh funkce vyjadřující náklady na 100 hodin cyklu 

v závislosti na volbě proměnných h (délka kontrolního intervalu) a k (koeficient vzdálenosti 

regulačních mezí). V grafu jsou viditelné všechny tři extrémní hodnoty.  

Z grafu je patrné, ţe čím delší je kontrolní interval, tím jsou náklady niţší. Vliv změny 

proměnné k je zde velmi malý, vzhledem k velikostem změny proměnné h.  

 

Tento ekonomický model je prvním modelem, který se vztahuje k regulačním 

diagramům a snaţí se stanovit nejvýhodnější nastavení vybraných parametrů regulačního 

diagramu tak, aby náklady na proces byly co nejniţší. Tento základní model ovšem poslouţil 
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ke vzniku dalších variant ekonomických modelů, pro různé další regulační diagramy či 

speciální případy, které mohou v regulačních diagramech nastat.  

6.3.2 Model Lorenzena a Vanceho  

 

Tito dva autoři významným způsobem rozšířili Duncanův nákladový model. 

Především tento model zobecnili, tudíţ jejich návrh je pouţitelný pro různé typy regulačních 

diagramů. [20, 38, 45] 

Tito autoři taktéţ definovali cyklus procesu jako sled po sobě jdoucích událostí. Mezi 

těmito jednotlivými diskrétními časovými okamţiky lze definovat různá dílčí období.  Období 

tohoto cyklu procesu se skládá z dílčích období: 

 období do vzniku vymezitelné příčiny,  

 čas do následného odebrání vzorku po vzniku vymezitelné příčiny; 

 období na analýzu vzorku, výpočet a zakreslení pozorování, 

 období do doby, kdy dostaneme signál o stavu kdy je proces statisticky 

nestabilní, 

 období vyhledání vymezitelné příčiny, její určení a odstranění a náprava 

procesu. 

Proces je graficky znázorněn na obr 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Cyklus procesu (jedno období) - zobrazení procesu pod kontrolou a mimo 

kontrolu s vyznačenými mezníky. 
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Předpokládáme, ţe proces začíná ve stavu pod kontrolou (statisticky stabilní). Pokud 

nastane vymezitelná příčina, proces se posune ve střední hodnotě procesu, a kvůli tomu se 

proces dostane do stavu mimo kontrolu (statisticky nestabilní). Vnějším zásahem se proces 

vrátí do stavu pod kontrolou. Po odhalení vymezitelné příčiny, ukončíme cyklus a začíná 

cyklus nový. Délka cyklu závisí na řadě parametrů. Doba, mezi počátkem procesu a výskytem 

vymezitelné příčiny, je období pod kontrolou a období mimo kontrolu začíná koncem období 

pod kontrolou a končí odstraněním vymezitelné příčiny. [20, 38, 45]. 

Náklady plynoucí z povahy cyklu procesu jsou následující:  

 náklady spojené s výrobou během období, kdy je proces ve statisticky 

nestabilním stavu; 

 náklady na odhalení a odstranění vymezitelné příčiny; 

 náklady spojené se zbytečným signálem (náklady vynaloţené při hledání 

neexistující vymezitelné příčiny); 

 náklady na provádění výběrů, kontrolu, a záznam dat (mzdy, náklady spojené 

se zařízením a přístroji, náklady spojené s výrobky, které jsou zničeny, či jsou 

dále nepouţitelné). 

Celkové očekávané náklady za jednotku čau, jsou zde stanoveny jako: 

 

 

 

N - celkové očekávané náklady za jednotku času; 

C0  - náklady na kvalitu (na hodinu) zatímco je proces statisticky stabilní; 

C1  - náklady na kvalitu (na hodinu) zatímco je proces statisticky nestabilní; 

λ – parametr negativně exponencionálního rozdělení; 

n – rozsah výběru, rozsah podskupiny; 

h – kontrolní interval; doba mezi dvěma výběry; 

(L) k – koeficient, který udává šířku regulačních mezí ( ); 

E – doba potřebná k provedení jednoho měření a jeho zakreslení; 

ARL0 -  průměrná délka procesu ve statisticky stabilním stavu; 
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ARL1 - průměrná délka procesu ve statisticky nestabilním stavu; 

W – průměrné náklady na vyhledávání a opravu vymezitelné příčiny; 

a – fixní náklady na velikost vzorku (podskupinu); 

b – náklady (variabilní) na velikost vzorku (podskupinu); 

Y – náklady spojené s falešným poplachem; 

T0 – očekávaná doba na vyhledání falešného poplachu; 

T1 – očekávaná doba na odhalení vymezitelné příčiny; 

T2 - očekávaná doba na obnovu procesu do statisticky stabilního stavu; 

 1 – je volena 1, jestliţe vyhledávání vymezitelné příčiny probíhá za chodu procesu (je 

kontinuální), v ostatních případech je volena 0;  

 2 – je volena 1, jestliţe oprava procesu po nalezení vymezitelné příčiny probíhá za chodu 

procesu (je kontinuální), v ostatních případech je volena 0; 

s – očekávaný počet výběrů, které je nutné provést, neţ se zjistí vymezitelná příčina; 

τ -  očekávaná doba do výskytu vymezitelné příčiny; 

 

Tato nákladová funkce závisí na 12 vstupních parametrech, kterými lze popsat daný 

proces, 2 proměnných, které jsou závislé na kontinuitě procesu a třech parametrech (n, L, h), 

které se mění v procesu.  

Lorenze s Vancem provedli experiment a pro vybrané kombinace parametrů n, L a h 

spočetli náklady. Ovšem v příspěvku jsou diskutovány jen některé kombinace těchto 

parametrů. Jako výhodná kombinace je uvedena n = 20, h = 2,88 a L = 3,336. Očekávané 

náklady budou 237,21$, a α = 0,03 a β = 0,32. Autoři spočetli jak vysoké náklady jsou na 

doporučovanou kombinaci těchto proměnných Ishikawou. Ishikawa doporučuje volit n = 250, 

h = 8 a L = 3, coţ znamená podle modelu Lorenye a Vance 532,9 $. 

 

 

6.3.3 Model dle  Elsayeda a  Chena  

 

Tito autoři jako první navrhli ekonomický model pro regulační diagram   , který je 

zaloţen ztrátové funkci. Taguchiho ztrátová funkce (jednotlivé její varianty) je zde pouţita 

tak, aby odhadla konečnou hodnotu nákladů na daný model. Kromě těchto modelů se autoři 

snaţí stanovit významné parametry, které nejvíce ovlivňují jednotlivé ekonomické modely.  
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Je nutné mít na paměti, ţe Taguchiho přístup ke kontrole kvality je značně odlišný od 

klasického přístupu zaloţeného na statistických metodách, které se vyuţívají i regulační 

diagramy. [6, 10, 15, 17, 32, 42] 

 Jsou určeny čtyři typy charakteristiky kvality vycházející z Taguchiho přístupu: 

a) symetrické – horní a dolní mez je definována jako stejná vzdálenost od nominální 

hodnoty dané charakteristiky; 

b) asymetrické – vzdálenost mezi horní a dolní mezí od jmenovité hodnoty je 

rozdílná; 

c) čím menší,  tím lepší – přístup, kdy cílová hodnota má být co nejmenší (snaha o 

minimalizaci), tzn. ţe nominální hodnota je rovná 0; 

d) čím větší, tím lepší – přístup, kdy nominální hodnota je nastavena na co moţná 

největší hodnotu.  

Je vyuţit klasický Duncanův model, kdy regulační diagram je chápan jako sled po 

sobě jdoucích událostí – proces je pod kontrolou, očekávaný čas k signálu, který potvrdí, ţe je 

proces mimo kontrolu, čas na vzorkování a testování výběr, a čas na najití a odstranění 

vymezitelné příčiny (tři poslední časové úseky znamenají, ţe proces je mimo kontrolu).  

 

Nákladový model je zde stanoven jako poměr očekávaných nákladů na cyklus a 

očekávané délky cyklu. [6] 

 

kde 

 

 

kde  b – fixní náklady na velikost vzorku (podskupinu); 

  c – náklady na jednotku výběru, jejich testování; 

b + c . n – celkové náklady na vzorkování a testování pro celý výběr o  

velikosti n; 

W – průměrné náklady na vyhledávání vymezitelné příčiny; 

F – náklady spojené s falešným alarmem;  

  E(T) – očekávaná (střední) doba cyklu; 

λ – parametr exponencionálního rozdělení; 
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e  - míra vyjádřená dobou mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do 

regulačního diagramu; je samozřejmé, ţe roste s rozsahem výběru; 

n – rozsah výběru, rozsah podskupiny; 

h – kontrolní interval; doba mezi dvěma výběry; 

β – chyba II. druhu; 

D - náklady na vyhledávání a opravu vymezitelné příčiny; 

 

Tento nákladový model je následně vyuţit k odvození čtyř specifických nákladových 

modelů, vţdy pro daný typ Taguchiho ztrátové funkce: 

 

1. Nákladový model pro symetrickou nominální charakteristiku 

 

,  

 

b – fixní náklady na velikost vzorku (podskupinu); 

  c – náklady na jednotku výběru, jejich testování; 

b + c . n – celkové náklady na vzorkování a testování pro celý výběr o  

velikosti n; 

W – průměrné náklady na vyhledávání vymezitelné příčiny; 

F – náklady spojené s falešným alarmem;  

  E(T) – očekávaná (střední) doba cyklu; 

λ – parametr exponencionálního rozdělení; 

e  - míra vyjádřená dobou mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do 

regulačního diagramu; je samozřejmé, ţe roste s rozsahem výběru; 

n – rozsah výběru, rozsah podskupiny; 

h – kontrolní interval; doba mezi dvěma výběry; 

β – chyba II. druhu; 

α - chyba I. Druhu; 

D - náklady na vyhledávání a opravu vymezitelné příčiny; 

R – výkonnost procesu,  

σ  - směrodatná odchylka; 

μ – střední hodnota; 
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μ0 – střední hodnota v bodě 0, resp. T; 

 - změna střední hodnoty vyvolaná vymezitelnou příčinou; 

 

Pokud bychom chtěli vyjádřit náklady na jednotku času, potom to lze udělat 

vydělením . 

 

 

2. Nákladový model pro asymetrickou nominální charakteristiku 

  

 

 

b – fixní náklady na velikost vzorku (podskupinu); 

  c – náklady na jednotku výběru, jejich testování; 

b + c . n – celkové náklady na vzorkování a testování pro celý výběr o  

velikosti n; 

W – průměrné náklady na vyhledávání vymezitelné příčiny; 

F – náklady spojené s falešným alarmem;  

  E(T) – očekávaná (střední) doba cyklu; 

λ – parametr exponencionálního rozdělení; 

e  - míra vyjádřená dobou mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do 

regulačního diagramu; je samozřejmé, ţe roste s rozsahem výběru; 

n – rozsah výběru, rozsah podskupiny; 

h – kontrolní interval; doba mezi dvěma výběry; 

β – chyba II. druhu; 

α - chyba I. Druhu; 

R – výkonnost procesu,  

σ  - směrodatná odchylka; 

μ – střední hodnota; 

 - změna střední hodnoty vyvolaná vymezitelnou příčinou; 

 E(N(μ, σ)) – očekávané náklady na jednotku produkce, za předpokladu  

 normálního rozdělení s parametry střední hodnota a směrodatná odchylka (!) 
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Pokud bychom chtěli vyjádřit náklady na jednotku času, potom to lze udělat 

vydělením . 

 

 

3. Nákladový model pro hodnotu tolerance typu S (veličina je tím lepší, čím 

je menší) a hodnotu tolerance typu L (veličina je tím lepší, čím je větší) 

 

 

b – fixní náklady na velikost vzorku (podskupinu); 

  c – náklady na jednotku výběru, jejich testování; 

b + c . n – celkové náklady na vzorkování a testování pro celý výběr o  

velikosti n; 

W – průměrné náklady na vyhledávání vymezitelné příčiny; 

F – náklady spojené s falešným alarmem;  

  E(T) – očekávaná (střední) doba cyklu; 

λ – parametr exponencionálního rozdělení; 

n – rozsah výběru, rozsah podskupiny; 

h – kontrolní interval; doba mezi dvěma výběry; 

A – očekávané náklady (ztráta) způsobené překročením tolerance; 

d – tolerance; 

R – výkonnost procesu,  

  - hodnota rozptylu po transformaci dle lognormálního rozdělení; 

 – střední hodnota po transformaci dle lognormálního rozdělení; 

 - změna střední hodnoty vyvolaná vymezitelnou příčinou po transformaci  

dle lognormálního rozdělení; 

 E(N(μ, σ)) – očekávané náklady na jednotku produkce, za předpokladu  

 

Pokud bychom chtěli vyjádřit náklady na jednotku času, potom to lze udělat 

vydělením . 

 



 70 

 

 Z těchto tří nákladových modelů jasně plyne, které vstupní proměnné ovlivňují 

výsledný nákladový model. Těchto proměnných je celkem jedenáct – A,  , R, ,  , e, D, b, c, 

W, F a T. Aby bylo moţno získat nejvýznamnější z nich, resp. najít proměnné, které nejvíce 

ovlivňují nákladový model, je proveden plánovaný experiment (DOE). Je navrhnut částečný 

faktorový plán 2
11-6

. Jako významné proměnné jsou označeny A (náklady na neshody a 

přepracování),  (změna střední hodnoty vyvolaná vymezitelnou příčinou), e (míra vyjádřená 

dobou mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do regulačního diagramu; je samozřejmé, ţe 

roste s rozsahem výběru) a F (náklady spojené s falešným alarmem). Jako významná je taktéţ 

určena interakce A a . 

Výsledky experimentu, které autoři uvedli ve svém příspěvku, jsou zpracovány 

v podobě grafů, které jsou uvedeny níţe. Bohuţel tyto výsledky jsou velmi problematicky 

srovnatelné, jelikoţ experimenty jsou provedeny s rozdílnými vstupními proměnnými A,  , 

R, ,  , e, D, b, c, W, F, T. Přesto byly vytvořeny grafy, ze kterým lze vyčíst aspoň nějaké 

zákonitosti.  

 

Obrázek 19 Model dle Elsayeda a Chena – náklady v závislosti na proměnných n a k 
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Při tvorbě grafů, byly pro lepší přehlednost odstraněny extrémní hodnoty pro náklady 

(N). Jen tak je z grafu (obr. 19 ) patrné, jak jsou ovlivněny náklady proměnnými k (koeficient 

vzdálenosti regulačních mezí) a n (velikost podskupiny). Z grafu je patrný výrazný extrém na 

úrovni velmi malého n a k blíţícímu se 3. Tento extrémy (i jiné extrémy, které ovšem v grafu 

nejsou patrné) vznikl díky tomu, ţe byly pozměněny i jiné proměnné, resp. vstupní proměnné, 

a to R (výkonnost procesu), T (cílová, resp. optimální hodnota znaku kvality), nebo D 

(náklady na vyhledávání a opravu vymezitelné příčiny). Nízké hodnoty nákladů lze z pohledu 

velikost podskupiny pozorovat v okolí n = 13 a nad n = 25. V případě proměnné k platí, ţe 

čím blíţe je „tradiční“ hodnotě k = 3, tím jsou náklady niţší. Ovšem i zde platí to, ţe tato data 

jsou ovlivněna změnou dalších 11 vstupních proměnných.  

 

Obrázek 20  Model dle Elsayeda a Chena – náklady v závislosti na proměnných h a k 

 

V tomto grafu lze vidět, jak náklady závisí na proměnné h (délka kontrolního 

intervalu) a k (koeficient vzdálenosti regulačních mezí). Na první pohled je zde patrné, ţe čím 

je proměnná h větší, tím náklady jsou menší. Ovšem toto můţe být způsobeno i změnou 

dalších 11 vstupních proměnných. Proměnná k výrazně náklady (N) v tomto případě 

neovlivňuje. Pouze u k = 2 lze pozorovat extrémní hodnoty, které připadají malé délce 
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kontrolního intervalu (h je v rozmezí 0-4) Lze tedy tvrdit, ţe tato proměnná h bude mít na 

celkové náklady výrazně větší vliv, neţ koeficient vzdálenosti regulačních mezí. 

Bohuţel i zde vstupují různé úrovně vstupních proměnných (A,  , R, ,  , e, D, b, c, 

W, F a T) a ve vyhodnocení je nutné brát v úvahu i tyto změny.  

 

 

 

 
Obrázek 21 Model dle Elsayeda a Chena – náklady v závislosti na proměnných h a n 

 

Poslední grafické znázornění (obr 21) ukazuje, jak se mění náklady (N) v závislosti na 

volbě proměnných h (délka kontrolního intervalu) a n (velikost podskupiny). Z grafu je patrné 

výrazné minimum v oblasti, kdy h se pohybuje kolem tří a velikost podskupiny je mezi 10 a 

15. Toto minimum přesně odpovídá úrovni, kdy N = 4,12 , n = 13 a h = 2,74. Ovšem tak jako 

i v ostatních případech u experimentu těchto dvou autorů, je nutné konstatovat, ţe vliv na tak 

malé hodnotě  nákladů, mají i jiné vstupní proměnné, v tomto případě padesátkrát niţší 

hodnota A (očekávané náklady (ztráta) způsobené překročením tolerance), malá hodnota pro 

proměnnou W (průměrné náklady na vyhledávání vymezitelné příčiny), a nebo sedmkrát 
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menší D (náklady na vyhledávání a opravu vymezitelné příčiny) neţ je voleno u ostatních 

kombinací.  

Plocha se svaţuje směrem k rostoucímu h a zároveň rostoucímu n. I zde se nachází 

další minimální hodnota, která odpovídá N = 3,79 , n = 25 a h =12,71.  

Bohuţel cílem autorů, nebylo nalezení vhodné kombinace proměnných n, h a k.  

 

6.3.4 Integrovaný ekonomický model Zhou a Zhu    

 

Existují dva klíčové nástroje pro řízení výrobních procesů – statistická regulace 

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

praxi), a to i přesto, ţe jejich cíle jsou si velmi podobné. Jejich společným cílem je dosaţení 

optimální úrovně kvality, snaha o co nejméně prostojů ve výrobě a sníţení nákladů tím, ţe se 

snaţíme o minimální variabilitu procesu. Článek se zabývá propojením a následnou integrací 

oblasti statistické regulace procesů a oblasti plánování údrţby. Ekonomický nákladový model 

je vytvořen pomocí proměnných, které významným způsobem ovlivňují ekonomické hledisko 

tohoto kombinovaného modelu. Optimální úroveň je stanovena pomocí minimalizace 

nákladové funkce. [44] 

Integrovaný model statistické regulace procesů a oblasti plánování údrţby vychází ze 

stanovení čtyř moţných scénářů, které mohou nastat v případě, ţe proces prochází ze stavu 

statisticky stabilního procesu do stavu statisticky nestabilního procesu.  

Proměnné, které jsou pro tento model hlavní, vycházejí z Duncanova modelu. Navíc je 

zde proměnná, která reprezentuje dobu mezi plánovanou údrţbou, a která vychází z principů 

modelů údrţby:  

 doba mezi výběry h (délka kontrolního intervalu); 

 rozsah výběru (podskupiny) n;  

 šířka regulačních mezí L; 

 doba mezi plánovanou údrţbou k. 

 

Schéma integrovaného modelu statistické regulace procesů a modelu údrţby stojí na 4 

scénářích, které mohou nastat v průběhu procesu. Schéma je graficky načrtnuto na obrázku 

22. 

Scénář S1začíná ve stavu, kdy je proces pod kontrolou a ke kontrole, zdali proces není 

mimo kontrolu má dojít aţ po nějakém časovém úseku. Je vyhlášen alarm před plánovaným 
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termínem, kdy má být provedena údrţba procesu. Ovšem zjistíme, ţe poplach byl falešný, 

jelikoţ proces je stále pod kontrolou. Vzhledem k situaci uţ je ovšem provedena údrţba. 

Podobné to je se scénářem S2 s tím rozdílem, ţe poplach je oprávněný, jelikoţ proces je mimo 

kontrolu a je nutné provést reaktivní údrţbu. V dalších dvou scénářích se vychází 

z předpokladu, ţe proces je pod kontrolou a nenastane ani ţádné upozornění, ţe by proces byl 

mimo kontrolu. Scénář S3 nastane tak, ţe provedeme plánovanou údrţbu. Ovšem můţe nastat 

situace, kdy nejsme alarmem upozorněni na to, ţe je proces mimo kontrolu, a tato skutečnost 

je zjištěna aţ při pravidelné údrţbě. Tudíţ scénář S4 končí taktéţ reaktivní údrţbou.  

 

  

Nákladový model je v tomto případě uvaţován jako:  

 

 

 

 

kde   

)(]|[)(]|[)(]|[)(]|[

)(]|[)(]|[)(]|[)(]|[

44332211

44332211

SPSTESPSTESPSTESPSTE

SPSCESPSCESPSCESPSCE
N

Obrázek 22 Integrovaný model spojení statistické regulace procesů a modelu údrţby  – návrh Zkoua a 

Zhu [2, 44] 
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P(Si) – pravděpodobnost, ţe nastane i-tý scénář  

]|[ SiCE – délka cyklu obnovy za předpokladu, ţe nastane i-tý scénář .  

Tyto vztahy plynou z věty o úplné pravděpodobnosti.  

 

 

Jako významné proměnné jsou zde stanoveny rozsah výběru, doba mezi výběry 

(podskupiny), šířka regulačních mezí (koeficient) a doba mezi plánovanou údrţbou. Tyto byly 

následně pouţity při optimalizaci, kdy se stanovovala nákladová funkce a hledalo se její 

minimum, resp. minimální úroveň nákladů. Výsledky, které jsou v článku dostupné, jsou 

uvedeny na obrázku 23 a 24.  

 

 

Obrázek 23  Integrovaný model  – modelování hodinových nákladů v závislosti na proměnné h (délka 

kontrolního intervalu), k (doba mezi plánovanou údrţbou)  

Obrázek 24  Integrovaný model  – modelování hodinových nákladů v závislosti na L (šířka 

regulačních mezí)  a n (rozsah výběru (podskupiny)) 
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Z grafů na obrázku 23 a 24 je patrné, kde dané úrovně kombinací, mají minimální 

úroveň. Abychom mohli modelovat jednu proměnnou, je nutné zbývající tři proměnné 

zafixovat. Minimální hodnota nákladů je patrná u kaţdého grafu.  
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7 Stanovení úrovně nákladů při volbě jednotlivých 
parametrů 

 

V této kapitole je uveden návod a provedena simulace nákladů pro statistickou 

regulaci procesu.  Jako simulační technika je zde vyuţita metoda Monte Carlo.  

 

7.1 Metoda Monte Carlo 

 

Metoda Monte Carlo byla formulována jiţ ve 40. letech 20. století, a její první vyuţití 

bylo aplikováno do oblasti jaderné fúze. Ovšem výrazného vyuţití se jí dostalo aţ 

s rozmachem výpočetní techniky. Důvodem je to, ţe aţ počítače jsou schopné provést miliony 

simulací efektivněji a rychleji. Toto je hlavní faktor, protoţe výpočetní technika můţe 

poskytnout přibliţnou odpověď rychle a na vysoké úrovni přesnosti. Čím více simulací 

proběhne, tím přesnější je následná aproximace. Toto je nutné vzít v úvahu při vyhodnocování 

výsledků této metody. [26] 

Metoda Monte Carlo je numerická výpočetní metoda, která je zaloţena na principu 

vyuţití náhodných proměnných a teorii pravděpodobnosti. Řešení se hledá pomocí mnohokrát 

opakovaných náhodných pokusů, které respektují dané rozdělení pravděpodobnosti.  

Metoda Monte Carlo patří mezi metody stochastické, tedy metody, které jsou zaloţeny 

na náhodě. Ovšem z principů teorie pravděpodobnosti plyne, ţe i tyto metody jsou velmi 

přesné. Přesnost ovšem závisí na pouţitém generátoru náhodných, a pseudonáhodných čísel. 

Generátor pseudonáhodných čísel je běţně dostupný ve většině softwaru, implementován ho 

má i MS Excel. Tyto pseudonáhodné generátory čísla generují dle určitého algoritmu, 

odvozeného např. ze systémového času. Čím vícekrát generování pseudonáhodných čísel 

provádíme, tím více roste pravděpodobnost, ţe se v těchto datech objeví určitá perioda. 

Opakem jsou fyzikální generátory náhodných čísel, které se odvozují z náhodných jevů. [a] 

Tato metoda nalezla široké uplatnění v různých oblastech. V oblasti matematiky se 

pouţívá k výpočtu např. sloţitých integrálů, běţně se vyuţívá v oblasti chemie, fyziky, nebo i 

ekonomie, vyuţívá se v oblasti hazardních her, financí a pojišťovnictví, kde se běţně 

uplatňuje v oblasti analýzy rizika. S rozvojem počítačové techniky, ale i běţně dostupného 

softwaru, které je vhodný k pouţití těmto simulacím, se rozvíjí její uplatnění i do méně 

tradičních oblastí – výzkum polovodičů, předpovědi struktur v biologii nebo při studiu 

ţivotního prostředí v oblasti znečištění.  



 78 

 A proč vyuţívat metodu Monte Carlo? Jedním z hlavních důvodů je nahradit 

experimentování pomocí počítačové simulace. Lze tedy v časově krátkém úseku získat 

poměrně přesné výsledky. Simulačních metod existuje celá řada, ale např. metoda konečných 

prvků, která dává vynikající výpočty, je velmi náročná na výpočtový čas na počítači.  

 

7.2 Postup stanovení optimální úrovně parametrů s využitím Monte 
Carlo 

 

Jako výchozí model je pouţit ekonomický integrovaný model Zkou a Zhu, který je 

ovšem upraven,  na tři vstupní proměnné. Proměnná, o kterou byl model upraven, je šířka 

regulačních mezí, která bývá standardně nastavena na úrovni, odpovídající trojnásobku 

směrodatné odchylky.  

Zbývající tři proměnné jsou tyto : 

 doba mezi výběry (délka kontrolního intervalu); 

 rozsah výběru (podskupiny);  

 doba mezi plánovanou údrţbou. 

 

V modelu byly vyuţity čtyři moţné scénáře, které mohou nastat v případě, ţe proces 

přechází ze stavu statisticky stabilního procesu do stavu statisticky nestabilního procesu. 

Grafické schéma moţných scénářů lze najít v příloze 2. 

Pro simulaci byly vyuţity známé nákladové funkce, slouţící k výpočtu pro dané 

kombinace parametrů. [2, 44] 

 

 

 

 

 

kde   

P(Si) – pravděpodobnost, ţe nastane i-tý scénář  

]|[ SiCE – délka cyklu obnovy za předpokladu, ţe nastane i-tý scénář .  

 

Tyto vztahy plynou z věty o úplné pravděpodobnosti.  
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Pravděpodobnosti jednotlivých scénářů jsou stanoveny: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – délka cyklu obnovy 

h – doba mezi výběry  (délka kontrolního intervalu) 

F(t) - distribuční funkce doby do poruchy 

k  – počet provedených výběru do plánované údrţby, která se provede v (k+1) 

intervalu  

pi
0 

    – pravděpodobnost, ţe průměrná délka procesu, kdy je proces statisticky stabilní, 

je rovna i 

pi
1
     – pravděpodobnost, ţe průměrná délka procesu, kdy je proces statisticky 

nestabilní, stavu je rovna i 

 

Délky cyklu obnovy 

  

 

 

 

 

 

 

 

T -  délka cyklu obnovy; 

h - délka kontrolního intervalu; 

n  - rozsah výběru (podskupiny); 

ARL0 – průměrná délka běhu, kdy je proces statisticky stabilní;  
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ARL1 – průměrná délka běhu, kdy je proces statisticky nestabilní; 

pi
0 

 – pravděpodobnost, ţe průměrná délka procesu, kdy je proces statisticky stabilní, 

je rovna i; 

F(t)   – distribuční funkce doby do poruchy;  

f(t)   – hustota pravděpodobnosti doby do poruchy; 

TA – očekávaná doba nutná ke zjištění, zda je alarm oprávněný; 

TM – je očekávaná doba k určení potřeby údrţby a provedení údrţby;  

            ta je buď kompenzační (C), operativní (R) nebo plánovaná (P)  

E  – míra vyjádřená dobou mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do regulačního  

diagramu; 

k  – počet provedených výběru do plánované údrţby, která se provede v (k+1) 

intervalu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC – očekávaná doba ke zjištění a provedení kompenzační údrţby;   

C1 – náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky stabilním 

stavu ; 

C0 – náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky 

nestabilním stavu   

CF - fixní náklad na celý výběr n vzorků; 

CV - variabilní náklady pro výběr jednoho vzorku (pro celý výběr je náklad roven 

n.CV); 
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Cf – je náklad na zjištění falešného alarmu; 

Cc, CR , CP – náklad na údrţbu (kompenzační, operativní, plánovanou) 

γC, γR, γP , γA – indikátorová proměnná, která se rovná 1, pokud výroba pokračuje 

v průběhu údrţby(kompenzační, operativní, plánované) nebo  potvrzení vymezitelné 

příčiny, v ostatních případech je rovna 0. 

 

 

 

7.3 Aplikace algoritmu stanovení optimální úrovně parametrů 
s využitím Monte Carlo  

 

K simulaci metodou Monte Carlo pomocí výše uvedeného algoritmu, byly vyuţity 

částečně data z článku autorů Zhou a Zhu. Parametry, které vstupují do modelu jako neměnné 

konstanty, a jsou to data z reálného procesu, byly navoleny shodně s těmito autory. Důvodem 

bude aspoň částečné srovnání s výsledky těchto autorů, ačkoliv model byl upraven, a případné 

významné rozdíly mohly vzniknout i touto úpravou.  

 

Hodnoty a popis následujících parametrů: 

 

Doba mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do regulačního diagramu – E = 0,1 hod 

Doba byla stanovena jako čas mezi tím, kdy dotyčný pracovník odebere vzorek 

z linky, a dobou, kdy výsledky měření daného vzorku navede do regulačního diagramu.  

 

Fixní náklad na celý výběr n vzorků - CF = 10 

Fixní náklady, jsou náklady, které nejsou závislé na objemu výroby a existují i 

v případě, ţe provoz je zastaven a neběţí.  

 

Náklad na zjištění falešného alarmu -  Cf = 100 

Jsou to náklady, které je nutno vynaloţit na zjištění falešného alarmu. Poloţka je 

sloţena především z finančních částek, především fixního charakteru.  

 

Variabilní náklady pro výběr jednoho vzorku (pro celý výběr jsou náklady rovny  n.CV)  

-  CV = 0,1 
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Jsou to náklady, které jsou proměnlivé spolu s velikostí výběrového souboru či 

podskupiny.  

 

Náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky stabilním stavu C1 = 

10 

Nákladová poloţka, která vyjadřuje finanční ztrátu na jednotku času (hodina, den) po 

dobu, kdy je proces ve statisticky stabilním stavu.  

 

Náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky nestabilním stavu  C0 

= 200 

Nákladová poloţka, která vyjadřuje finanční ztrátu na jednotku času po dobu, kdy je 

proces ve statisticky nestabilním stavu. Nezáleţí na tom, čím je tato nestabilita způsobena.  

 

Nákladová poloţka na kompenzační údrţbu - Cc = 1000;  na operativní údrţbu - CR = 2000;  a 

plánovanou údrţbu - CP = 3000 

Je to výše nákladů, která souvisí s oblastí údrţby. Kompenzační údrţba je provedena 

tehdy, jestliţe dojde k falešnému poplachu. Operativní údrţba je prováděna tehdy, jestliţe 

dojde k oprávněnému poplachu, a tudíţ údrţba je provedena. Plánovaná údrţba je prováděná 

v určitých, předem daných intervalech, a dochází k ní většinou v době, kdy např. není 

naplánovaná výroba.  

 

Očekávaná doba nutná ke zjištění, zda je alarm oprávněný - TA = 0,3 hod 

Je stanoven jako časový úsek, kdy lze zjistit, ţe poplach, byl vyhodnocen jako falešný.  

 

Očekávaná doba k určení potřeby údrţby a provedení údrţby TM -  ta je buď kompenzační (C) 

TC = 0,6 hod; operativní (R) TR = 1 hod; nebo plánovaná (P) TP = 0,8 hod.  

Je stanovena jako časový úsek, který je nutný k rozhodnutí, ţe je nutné provést 

kompenzační (operativní, plánovanou) údrţbu a tato údrţba je i provedena v tomto časovém 

úseku provedena.  

 

Parametry Weibullova rozdělení; a = 20 ; b = 2 

Weibullovo rozdělení popisuje průběh pravděpodobnosti, ţe po určité době dojde 

k poruše. Hlavním úkolem v tomto případě je odhadnout parametry a, b tohoto rozdělení, kde 

hustota pravděpodobnosti vypadá následovně: 
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 ,  

kde 

a, b  - jsou parametry Weibullova rozdělení. 

 

 

Tyto vstupní proměnné byly pouţity do algoritmu určeného k simulaci výsledků 

nákladového modelu.  

Ostatní tři parametry – doba mezi výběry h, rozsah výběru (podskupiny) n; doba mezi 

plánovanou údrţbou k (která je v následujících grafem označena jako m) - jsou voleny 

s ohledem na praktickou zkušenost, jak jsou tyto hodnoty nastaveny v praktických 

podmínkách firem, taktéţ i s ohledem na srovnání výsledných hodnot v rámci tří skupin 

simulací.  

V první skupině simulací byl rozsah výběru (n) zvolen malý, tedy v rozsahu 5 – 7 

výrobků. Jestliţe je rozsah výběru menší, bývá i doba mezi výběry menší, a ta zde byla 

záměrně zvolena v rozmezí 0,5 – 3,5 časových jednotek, v tomto případě hodin. Posledním 

proměnnou je doba mezi plánovanou údrţbou, která je zde volena v rozsahu 3 – 4 dnů.  

Tyto hodnoty byly z důvodu přehlednosti vţdy zpracovány do grafických podob, vţdy 

v kombinaci tak, aby na ose x a y byly dva proměnlivé parametry v různých kombinacích a na 

ose z byla uvedena výsledná (odezvová) hodnota (náklady). Grafy byly zpracovány 

v programu GNUPLOT, který je určen především pro generování dvojdimenzionálních a 

trojdimenzionálních grafů funkcí či dat. Program je distribuován pod svobodnou licencí a 

jeho nespornou výhodnou je i modifikace zdrojového kódu. Algoritmus tvorby 3D grafů byl 

volen s ohledem na příjemný uţivatelský vzhled a čitelnost výsledné vytvořené plochy.  
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Obrázek 25 Náklady v závislosti na proměnných h a m 

 

Na výsledném obrázku č. 25 je patrné, ţe s rostoucím intervalem doby mezi 

plánovanou údrţbou, rostou i náklady, taktéţ se zmenšující se dobou mezi výběry tyto 

náklady mají zvyšující se tendenci. Toto je způsobeno výši hrozícího rizika, ţe celý proces 

výroby bude zastaven, jakmile se v něm vyskytne problém, který souvisí s plánovanou 

údrţbou, a délkou intervalu této údrţby. Model vychází v tomto případě z volby (odhadu) 

parametrů Weibullova rozdělení, které souvisí s pravděpodobnosti výskytu poruchy v daném 

procesu.  

Naopak jako velmi výhodné kombinace s nízkými náklady se jeví modře zbarvené 

plochy, v rozsahu plánované údrţby 3,1 – 3,3 a dobou mezi výběry 3-3,5, nebo moţnost, kdy 

plánovaná údrţba zůstává na úrovni 3 – 3,4 a doba mezi výběry je v oblasti 1,5.  
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Obrázek 26  Náklady v závislosti na proměnných h a n 

 

Na obrázku 26 je znázorněna závislost nákladů, na rozsahu výběru (n) a dobou mezi 

výběry (h). V obrázku lze pozorovat dva výstupky, které spolehlivě ukazují oblasti, či 

kombinace proměnných n a h s nejvyššími náklady. Tato oblast je v rozmezí rozsahu výběru 6 

-7 a doby mezi výběry 1 – 2. Vlivnějším parametrem je zde určitě rozsah výběru, jelikoţ ten 

na nejniţší úrovni (n = 5) má zároveň nejniţší náklady. Tato úroveň nejniţších nákladů je 

zároveň platná pro dobu mezi výběry v rozmezí 1 – 2, která ovšem i figuruje v oblasti 

s náklady nejvyššími.   

Další oblastí s klesající tendencí, a tedy moţným lokálním minimem, je maximální 

rozsah výběru n = 7 a taktéţ i maximální dobu mezi výběry. Obě tyto oblasti, které mají 

klesající tendenci, jsou patrné i v obrázku 25. 

 

 

V druhé skupině simulací byl rozsah výběru (n) zvolen v rozmezí 10 – 17 jednotek, a 

doba mezi těmito výběry byla úměrně volena tak, aby u kaţdého rozsahu byla zastoupena 

v mezích 5 – 11. Poslední proměnná, kterou je doba mezi plánovanou údrţbou (m), je zde 

volena záměrně vysoce, a to v rozmezí 31 – 37 dnů.  
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Obrázek 27   Náklady v závislosti na proměnných h a m 

 

 

Na obrázku 27 je zobrazena závislost doby mezi plánovanou údrţbou a dobou mezi 

výběry. Je nutné poznamenat, ţe co se týče osy z, pohybujeme se v jiných maximálních 

hodnotách, neţ v předešlém případě. Toto je způsobeno volbou úrovně parametru doby mezi 

plánovanou údrţbou, kdy četnost těchto údrţeb významně ovlivňuje náklady na celý proces.  

Toto je patrné i z obrázku, kdy náklady z pohledu parametru doby mezi plánovanou 

údrţbou, rostou s rostoucí hodnotou m. Jejich minimální úroveň se i nachází v oblasti, kde je 

hodnota m na minimu. Naopak maximální úroveň nákladů, je v oblasti, kde doba mezi 

plánovanou údrţbou je v rozmezí 35 -36 a doba mezi jednotlivými výběry je na úrovni 8 – 10.   

Z pohledu doby mezi jednotlivými výběry, lze sledovat moţné lokální minimum 

v oblasti, kde úroveň této proměnné je mezi 9 -10, nebo naopak, kdyţ hodnota h je minimální, 

tedy h = 5.  

Lze se tedy domnívat, ţe při volbě relativně vysokých hodnot parametru doby mezi 

plánovanou údrţbou (řádově tři desítky), kaţdá jednotka této změny se citelně projeví 
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v nákladové poloţce na proces. Tato situace je ovlivněna samozřejmě velikostí nákladů na 

plánovanou údrţbu, ale i velikosti rizika poruchy (parametry Weibullova rozdělení).  

 

 

 

 

Obrázek 28   Náklady v závislosti na proměnných h a n 

 

Na obrázku 28 je zobrazena poloţka nákladů v závislosti na dvou proměnných – 

dobou mezi výběry (h) a rozsahem výběru (n). Z obrázku je patrné, ţe s rostoucí rozsahem 

výběru, rostou i náklady na cyklus procesu. Minimální hodnoty nákladů lze vidět při 

minimální úrovni rozsahu výběru, kdy n je v rozmezí 10 -12, a případné minimum lze vidět i 

na úrovni, kdy n je v oblasti kolem 15. Úroveň minimálních nákladů odpovídá celému 

rozmezí parametru doby mezi výběry, kdy ovšem úroveň moţného lokálního minima lze 

výrazněji vidět na úrovni h = 9.  

Plocha je výrazně méně zakřivená neţ v na předešlém zobrazení nákladů v závislosti 

na parametrech doby mezi plánovanou údrţbou a dobou mezi výběry. Lze tedy konstatovat, 

ţe parametrem, který křivku ovlivňuje skokově, je doba mezi plánovanou údrţbou.  
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Ve třetí skupině simulací byl rozsah výběru (n) zvolen v rozmezí 9 – 17 jednotek, a 

doba mezi těmito výběry byla zvolena na vyšší úrovni, tedy v rozmezí 10 – 18. Poslední 

proměnná, kterou je doba mezi plánovanou údrţbou (m), je volena v širokém pásmu, a to od 

20 aţ k maximální hodnotě 39.  

 

 

Obrázek 29  Náklady v závislosti na proměnných h a n 

 

 

Na obrázku 29 jsou zobrazeny náklady, v závislosti na parametrech rozsah výběru (n) 

a dobou mezi výběry (h). Z obrázku je zřejmé, nejvyšší náklady, jsou v oblasti, kde rozsah 

výběru je v rozmezí 12 – 15, a tento hřbet se táhne po celé délce doby mezi výběry. Lze se 

tedy domnívat, ţe toto je úroveň nevýhodného rozsahu výběru, ačkoliv velký vliv zde bude 

mít i třetí proměnná, která v grafu není znázorněna, a to je doba mezi plánovanou údrţbou.  

Naopak výhodné kombinace, kdy náklady jsou na minimální úrovni, jsou z pohledu 

proměnné n buď na minimální úrovni, nebo právě naopak na úrovni maximální. Tato minima 

jsou ovlivněna i úrovní parametru doby mezi výběry, která je zde nastavena na vysoké úrovni 

15 – 19, ale také i třetí proměnnou – dobou mezi plánovanou údrţbu.  
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Celkově má tato plocha mnoho zlomů a hran, coţ je způsobeno i cílenou volbou 

proměnných n, h a m, které jsou zde voleny nejvíce skokově, ţe všech tří kol simulací. Toto 

se odráţí i v odezvové ploše nákladů.  

 

Obrázek 30  Náklady v závislosti na proměnných h a m 

 

 

Na obrázku 30 jsou zobrazeny náklady, v závislosti na parametrech doby mezi 

plánovanou údrţbou (m) a dobou mezi výběry (h). Z obrázku je patrné, ţe doba mezi 

plánovanou údrţbou ovlivňuje tvar dané plochy, ovšem můţe se zdát, ţe tendence je opačná 

neţ v předešlých kolech simulací. Na úrovni proměnné m v rozmezí 30 – 34 lze vidět úroveň 

minimálních nákladů a o pár jednotek dále jsou naopak hodnoty nákladů vysoké. Toto 

kolísání můţe být způsobeno druhou proměnnou, a to dobou mezi výběry, nebo proměnnou, 

která zde v obrázku není zobrazena (rozsah výběru). Vzhledem k tvaru předešlé plochy je 

velmi pravděpodobné, ţe velký vliv zde bude mít třetí proměnná.  

Druhá oblast s moţnými minimálními náklady, je oblast okrajová, kdy doba mezi 

plánovanou údrţbou je relativně velmi dlouhá (m = 40), ale právě díky tomuto dlouhému 

intervalu, jsou náklady, i přes vliv ostatních parametrů, velmi malé. 
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7.4 Závěrečné shrnutí 

 

Z výše uvedených simulací se lze domnívat, ţe všechny tři vstupní proměnné (doba 

mezi výběry h, rozsah výběru (podskupiny) n; doba mezi plánovanou údrţbou k (m)) mají 

výrazný vliv na konečný stav nákladů na daný cyklus procesu. Je ovšem nutné stále mít na 

paměti, ţe do modelu vstupuje i mnoho hodnot, které tento matematický model taktéţ výrazně 

ovlivňují. Jsou to hodnoty, které je nutné na začátku určit, na základě znalostí a informací o 

procesu, anebo stanovit pomocí jiných statistických metod (parametry Weibullova rozdělení). 

Pokud jsou tyto vstupní hodnoty nepřesné, anebo jsou dokonce velmi vzdálené od reality 

konkrétního procesu, nelze ani výsledky konečného modelu povaţovat za významné. 

Vzhledem k počtu vstupních hodnot, je důleţité právě této fázi věnovat velké mnoţství času.  

Pokud je tento předpoklad splněn, je výhodné v praktických podmínkách, simulovat 

jen vybrané kombinace parametrů, které jsou vhodné pro náš konkrétní proces. Rozsah 

výběru můţe být například ovlivněn schopností našich pracovníků tyto vzorky změřit a 

odzkoušet v určitém čase, kdy to má ještě smysl, doba mezi výběry můţe být ovlivněna 

volných časem operátora na lince, či sekvencí linky, a doba mezi plánovanou údrţbou můţe 

být provedena např. při dvojsměnném provozu v noci, nebo naopak v době, kdy zakázky pro 

výrobu nejsou tak rozsáhlé, a linka například den stojí. Toto vše jsou reálné skutečnosti, které 

se velmi těţce vnášejí do exaktnosti matematického modelu.  

Ovšem je nutné podotknout, ţe právě simulační metoda Monte Carlo, je schopna 

poskytnout dané informace, a například se pomoci rozhodnout, mezi pěti variantami 

nastavení, které pro daný proces přicházejí v úvahu.  

Bohuţel velmi těţce se pomocí této techniky hledají lokální minima, tedy nastavení tří 

vstupních parametrů tak, aby náklady byly minimální. K řešení této úlohy by bylo nutné 

vyuţít zcela odlišných modelů a vyuţít jiné matematické nástroje.   
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8 Praktické ověření integrovaného ekonomického modelu  
 

Praktické ověření integrovaného ekonomického modelu metodou Monte Carlo, bylo 

provedeno na sestavovací výrobní lince vyvíječe plynu. V první části je stručně popsán celý 

proces, který na sestavovací lince probíhá, a taktéţ je zde zmíněn i celý průběh SPC na dané 

sestavovací lince. Druhá část je věnována popisu odhadu jednotlivých proměnných, které bylo 

nutné do modelu zadat, a tato část je zakončena popisem výsledků, které byly pro dané 

konkrétní případy odsimulovány.  

 

8.1 Popis sestavovací linky MGG (vyvíječe plynu) 

 

Důleţitou součástí bezpečnostního pásu zajišťující správnou a tudíţ i bezpečnou 

funkci airbagu je předpínač. Tato součást má zabránit neţádoucímu pohybu těla při nárazu, 

aby se hrudník a hlava zanořily do airbagu ve správný okamţik. Při nárazu tak předpínač 

bleskově zkrátí pás přibliţně o 10 cm, čímţ se vymezí vůle mezi pásem a cestujícím. Cestující 

je tak přitaţen pásem pevněji k sedadlu, čímţ se výrazně zvyšuje účinnost pásů. Ve vozidlech 

se běţně pouţívají pyrotechnické předpínače, k jejichţ aktivaci dochází pomocí malé 

pyrotechnické náloţe (Micro Gas Generator – vyvíječ plynu). Tato náloţ při explozi uvede do 

pohybu píst spojený s lankem, které utáhne vlastní pás.  

Schéma vyvíječe plynu neboli MGG (Micro Gas Generator), je na obrázku 31. 

Jednotlivé části jsou kompletovány na sestavovací lince. Do holderu (drţák), coţ je základní 

stavební jednotka celého výrobku, je zasunut iniciátor (pyrotechnická součástka), a zajištěn 

proti vypadnutí (pomocí prvního kripmu – druh mechanického spojení). Dále se na lince 

připraví kovový kalíšek, do kterého se přesně nadávkuje poţadované mnoţství propellantu 

(pyrotechnická sloţ, která zapálením vyvíjí plyny konající poţadovanou práci). Kalíšek 

s propellantem je spojen s holderem a také mechanicky zajištěn pomocí druhého kripmu. 
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Propellant

Kalíšek pro Propellant

Iniciátor

Oblast krimpu

Holder

Zkratovací člen
 

Obrázek 31 vyvíječ plynu  

 

 

Největší průměr MGG je tvořen holderem (základní stavební jednotka), na kterém je 

proveden krimpovací (způsob mechanického spojení dvou součástí) proces coţ je mechanické 

spojení holderu a kalíšku obsahující propellant. Propellant je chemická látka vyvíjející plyn 

po zapálení výbuchem iniciátoru – schéma sestavy viz následující obrázek. 

Na sestavovací lince MGG (Micro Gas Generator) je pomocí SPC 

regulován/monitorován největší průměr sestavovaného (průměr je ovlivněn krimpem – viz 

obrázek)  MGG. Tento rozměr je zákazníkem definovaný jako významný znak kvality a to 

z důvodu, aby finální MGG bylo moţno bez problému zamontovat do vyššího celku – 

předpínače bezpečnostních pásů v automobilech. Je nutné si uvědomit, ţe krimp určuje 

nejširší místo celého výrobku, tudíţ při montování do vyššího celku (trubka předpínače pásů), 

je právě zde poţadováno dodrţení stanoveného průměru. 

Sestavovací linka MGG je plně automatizovaná linka, kde se ze zásobníků vkládají 

poţadované komponenty a ty jsou postupně skládány aţ do vzniku finálního výrobku - MGG. 

Kaţdá sestavovací akce je následně kontrolována na kontrolních stanicích, které jsou součástí 

linky. V případě vyhodnocení kontrolní stanicí, ţe sestava neproběhla tak jak měla, je sestava 

či podsestava automaticky vyřazena do neshodných kusů. 

Krimpovací proces tlakem deformuje holder a velikost tlaku, který je nastavitelný dle 

příslušné varianty MGG, ovlivňuje největší průměr MGG. Na kvalitu krimpovacího procesu 

nemá pouze vliv nastavení krimpovacího tlaku, ale i kvalita pouţitých materiálů holderu či 

kalíšku včetně dosaţených rozměrů obou komponent. K vyloučení vlivu všech faktorů 

ovlivňující největší průměr MGG a jak bylo zmíněno výše, ţe kaţdá sestavovací akce je 

následně kontrolována, tak i kvalita provedení krimpovacího procesu je 100% linkou 

kontrolováno (100% kontrola různých parametrů probíhá v průběhu celého procesu). 
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K ochraně zákazníka před nemoţností sestavení MGG s předpínačem (důvodem je větší 

průměr neţ zákazník poţaduje), je po procesu krimpování kontrolní stanice kontrolující 

pomocí pevného kalibru, jestli nebyl překročen horní mezní rozměr průměru MGG 

(kontroluje se pouze horní mez). Kontrola druhé předepsané meze (dolní mezní rozměr) není 

linkou prováděn.  

Způsobilost celého krimpovacího procesu je dlouhodobě sledována pomocí 

pravidelného měření největšího průměru MGG v oblasti krimpu (viz obrázek). Definice 

četnosti měření (seřizování, 100% kontrola, zjišťování způsobilosti procesu) je stanovena pro 

danou operaci v kontrolním plánu. Kontrolní operace řešící největší průměr MGG je popsán 

v ukázce kontrolního plánu. V současnou chvíli není nutné procházet kontrolní plán 

podrobněji.  

 

 

Obrázek 32 ukázka plánu kontrol  

 

Data (výsledky měření největšího průměru MGG) jsou mechanicky operátorem 

naváděná do počítačového softwaru Eisod. Ukázka výstupů z daného softwaru je na 

následujícím obrázku 33.  
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Obrázek 33 – ukázka výstupu software Eisod 

 

Jak ukazuje kontrolní plán odběr vzorků k proměření je prováděn 2x za směnu. První 

odběr je po 4 hodinách směny a druhý odběr se provádí na konci směny. Nastaveno je to tak 

proto, ţe se vychází z prvotního seřízení (nastavení, které proběhne před spuštěním linky), 

kde neţ se spustí výroba, seřizovač nastavuje krimpovací tlak tak, aby rozměr největšího 

průměru MGG byl na středu tolerančního pásma. Po seřízení linky a rozjetí výroby, je kaţdý 

kus 100% překontrolován, jestli není překročen největší mezní rozměr (následná nemoţnost 

montáţe u zákazníka). Frekvence odběrů (pro zaznamenávání dat do softwaru Eisod) je 

nastavena dlouhodobou zkušeností (více neţ desetiletá zkušenost) konkrétního procesu, a 

taktéţ daná frekvence odběrů nezpůsobuje problémy vykonávat tuto činnost (odběr, měření a 

záznam do softwaru) pracovníkům obsluhy. Častěji by bylo měření zbytečné díky stabilitě 

linky.  Operátor by se nemohl soustředit na chod linky (doplňování komponent), ale byl by 

nucen soustředit svoji pozornost na odběr, měření a zaznamenávání hodnot do softwaru. 

Jeden výběr (podskupina) je tvořen 5 kusy MGG. Vychází se z nejčastěji pouţívaného 

výběru pro Shewhartovy regulační diagramy. Je nutné si uvědomit, ţe kdyţ operátor provádí 

měření, tak měřený kus se musí vytáhnout ze sestavovací linky, která v daný moment 
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nevyrábí (je zastavena) a ztrácí se její vytíţení (co 2 sekundy vypadne kus). Čím více času se 

operátor musí věnovat odběru a měření, tím méně kusů výrobků se vyrobí. Nelze odebrat 

jeden výrobek z linky, a sestavovací linku nechat běţet dále, protoţe řídící počítač sestavovací 

linky si o kaţdém kusu udrţuje informaci v jakém je stavu (jestli je shodný nebo neshodný; 

v případě, ţe je neshodný, na konci linky bude vyřazen). 

Údrţba linky probíhá v těchto časových obdobích - jednou denně, jednou týdně, 

jednou měsíčně a jednou za čtvrt roku. Jednodenní údrţba se skládá z vizuální kontroly 

stanovišť – kontrola funkčnosti ukazatelů a budíků, kontrola čistoty, dále kontroly utaţení 

jednotlivých částí linky, kontroly provozních kapalin, kontrola ventilů, kontroly přívodů 

vzduchu, a celková kontrola vzhledová i sluchová celé linky. Týdenní údrţba obnáší čištění 

paletek, kontroly celého pneumatického systému, vyčištění laserových klanů, a důkladnější 

kontrolu vybraných částí celého systému. Měsíční údrţba zahrnuje kontrolu celého příčného 

polohovacího pohybu v rámci linky, mazání a kontrolu dotaţení jednotlivých šroubů v rámci 

montáţní linky, kontrolu stavu pneu šoupátek a čištění jednotlivých drah. Kontrola čtvrtletní 

pak zahrnuje podrobnější a důslednější kontrolu celé linky většinou v rozsahu uvedených 

činností.  

 

8.2 Stanovení úrovně jednotlivých proměnných 

 

Aby bylo moţné simulovat hodinové náklady na cyklus, za předpokladu nastavení tří 

parametrů (doba mezi výběry h, rozsah výběru (podskupiny) n; doba mezi plánovanou 

údrţbou k), je nutné do modelu zajistit odhad dalších proměnných.  

Tyto proměnné jsou spočteny a odhadnuty na základě dat a informací za poslední cca 

2 roky. K dané proměnné je vţdy uvedeno, z jakých údajů byla sloţena, případně jaké údaje 

se k ní vztahují. Vzhledem k povaze dat, jsou zde uvedeny pouze řádové odhady, nikoliv 

přesné hodnoty. V modelu ale samozřejmě je počítáno s přesnými hodnotami. 

 

 

Doba mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do regulačního diagramu - E 

Doba byla stanovena jako čas mezi tím, kdy dotyčný pracovník odebere vzorek 

z linky, a dobou, kdy výsledky měření daného vzorku navede do regulačního diagramu. 

Regulační diagram je zpracováván v počítači, tudíţ dotyčný zaměstnanec musí tyto získané 

údaje navést tam. Toto sice prodluţuje čas navedení, ovšem bez ovlivnění chodu linky, 
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jelikoţ ta po odběru a proměření vzorku, je opět spuštěna, a daný vzorek pokračuje na svém 

místě (místo odkud byl odebrán) dále v procesu. Ovšem odezva v regulačním diagramu je 

samozřejmě prodlouţena i o dobu navedení záznamů do počítače.  

 

Fixní náklad na celý výběr n vzorků - CF  

Je vyjádřen finanční částkou, která je neměnná, a která se v účetních rozvahách běţně 

označuje jako fixní náklady. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdu daného pracovníka, odpisy 

počítače, kde se zaznamenávají data a jiné fixní poloţky. Hodnota těchto fixních nákladů byla 

vyjádřená řádově v desetikorunách.  

 

Náklad na zjištění falešného alarmu -  Cf 

Je to souhrnná poloţka, kde patří např. mzda pracovníka, který musí zjistit, zdali je 

alarm falešný či nikoliv, administrativa s tímto spojená, či zkoušky nutné k ověření, zdali je 

výrobek v toleranci, či nikoliv. Hodnota této poloţky byla vyjádřená řádově v desítkách 

korun.  

 

Variabilní náklady pro výběr jednoho vzorku (pro celý výběr je náklad roven  n.CV) -  CV 

Jsou to náklady, které jsou proměnlivé spolu s velikostí výběrového souboru či 

podskupiny. Hlavní nákladovou poloţkou v této kategorii, jsou náklady na rozpracovaný nebo 

hotový výrobek, který jiţ nelze dát zpět do výroby. Hodnota této poloţky byla vyjádřená 

řádově v desetikorunách.  

 

Náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky stabilním stavu C1 

Nákladová poloţka, která vyjadřuje finanční ztrátu na jednotku času (hodina, den) po 

dobu, kdy je proces ve statisticky stabilním stavu. Vzhledem k tomu, ţe právě statistická 

stabilita je ţádoucí, nákladová poloţka bývá minimální. Ke stanovení této finanční částky lze 

vyuţít logiky Taguchiho ztrátové funkce, která nám vyjadřuje finanční ztrátu způsobenou 

odchylkou od optimální úrovně určité sledované charakteristiky.  

Finanční hodnota této poloţky byla vyjádřená řádově do stokoruny na hodinu.  

 

Náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky nestabilním stavu  C0 

Nákladová poloţka, která vyjadřuje finanční ztrátu na jednotku času (hodina, den) po 

dobu, kdy je proces ve statisticky nestabilním stavu. Nezáleţí čím je tato nestabilita 

způsobena, ovšem je podstatná daná skutečnost. Nákladová poloţka je v tomto případě 



 97 

významně vyšší oproti nákladové poloţce, kdy je proces ve statisticky stabilním stavu, a jsou 

do ní zahrnuty veškeré náklady, ať uţ fixní nebo variabilní. Do této kategorie nákladů patří 

např. mzdy pracovníka, který vzniklou situaci řeší, náklady na výrobky, které nejsou 

prodejné, či náklady, které jsou spojeny se zastavením provozní linky („ušlý zisk“), aj.  

Finanční hodnota této poloţky se pohybovala ve stokorunách na hodinu.  

 

Nákladová poloţka na kompenzační údrţbu - Cc, na operativní údrţbu - CR a plánovanou 

údrţbu - CP 

Je to výše nákladů, která souvisí s oblastí údrţby. Kompenzační údrţba je provedena 

tehdy, jestliţe dojde k falešnému poplachu. Údrţba je tedy provedena, ovšem nebylo nutné ji 

provádět. Finanční hodnota této poloţky byla vyjádřená řádově v pětistovkách na hodinu.  

Operativní údrţba je prováděna tehdy, jestliţe dojde k oprávněnému poplachu, tudíţ 

údrţba je provedena oprávněně. Finanční hodnota této poloţky byla vyjádřená řádově 

v tisícikorunách na hodinu. Plánovaná údrţba je prováděná v určitých, předem daných 

intervalech, a dochází k ní většinou v době, kdy např. není naplánovaná výroba. Finanční 

hodnota této poloţky byla vyjádřená řádově v tisícikorunách na hodinu.  

U všech těchto kalkulací bylo nutné brát v úvahu mzdy pracovníků, kteří se touto 

údrţbou zabývali, ale také i ztrátami způsobenými zastavením linky.  

 

Očekávaná doba nutná ke zjištění, zda je alarm oprávněný - TA  

Je stanoven jako časový úsek, kdy lze zjistit, ţe poplach, byl vyhodnocen jako falešný. 

V této konkrétní situaci byla jeho úroveň odhadnuta řádově do deseti minut.  

 

Očekávaná doba k určení potřeby údrţby a provedení údrţby TM -  ta je buď kompenzační (C) 

operativní (R) nebo plánovaná (P)  

Je stanovena jako časový úsek, který je nutný k rozhodnutí, ţe je nutné provést 

kompenzační (operativní, plánovanou) údrţbu a tato údrţba je i provedena v tomto časovém 

úseku provedena. V případě kompenzační a operativní údrţby byla zvolena průměrná hodnota 

za roční časový úsek. Časový úsek plánované údrţby byl upraven s ohledem na skutečnost, ţe 

ta je prováděná většinou v době, kdy linka není úplně vytíţená, či nejsou v této době 

plánovány ţádné zakázky.  

Hodnoty zde byly stanoveny řádově v desetiminutách aţ hodinách.  
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Parametry Weibullova rozdělení 

Weibullovo rozdělení popisuje průběh pravděpodobnosti, ţe po určité době dojde 

k poruše. Hlavním úkolem v tomto případě je odhadnout parametry a, b tohoto rozdělení, kde 

hustota pravděpodobnosti vypadá následovně: 

 ,  

kde 

a, b  - jsou parametry Weibullova rozdělení 

 

 

 

8.3 Výsledky simulací pro konkrétní hodnoty 

 

S vyuţitím upraveného integrovaného ekonomického modelu a výše uvedených 

úrovní jednotlivých parametrů, byly po dohodě s firmou zvoleny následující kombinace.  

Jako první byla stanovena úroveň nákladů pro kombinaci, která je jiţ funkční v této 

společnosti, a je dennodenně vyuţívaná. Doba mezi výběry je nastavena na hodnotu co 4 

hodiny, rozsah výběru či podskupiny je 5 vzorků a doba mezi plánovanou údrţbou je 

stanovena na 90 dní. Šířka regulačních mezi, je ve všech případech, v celém modelu 

nastavena na úroveň 3 (dále jiţ nebude zmiňována). Pro tuto kombinaci parametrů vycházejí 

hodinové náklady na 335,6 Kč.  

V druhém kole byly stanoveny tyto úrovně jednotlivých parametrů následovně. Doba 

mezi výběry byla sníţena o jednu hodinu na 3 hodiny. Doba mezi plánovanou údrţbu byla 

zvýšena o 10 dní, tedy na úroveň 100 dní, a rozsah podskupiny byl navýšen na 7 kusů. 

Hodinové náklady pro tuto kombinaci parametrů vycházejí na 346,4 Kč.  

Porovnáme-li tyto dva konečné výsledky, aţ o tolik se neliší. Minimální vliv na změnu 

nákladů bude mít navýšení doby plánované údrţby, jelikoţ linka není extrémně poruchová, a 

ve stanovování nákladů na plánovanou údrţbu, byl zohledněn fakt, ţe linka prochází 

plánovanou údrţbou v takovém období, kdy nejsou zakázky. Zvýšení rozsahu podskupiny 

ovlivňuje výsledek taky minimálně, jelikoţ finanční hodnota jednotlivého výrobku je 

relativně velmi malá. Pravděpodobně největší vliv na výsledné hodinové náklady, bude mít 

sníţení intervalu doby mezi výběry. Bude totiţ nutné zpracovávat více vzorků, v kratších 

časových úsecích.  
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Třetí kolo bylo navoleno, tak ţe doba mezi výběry byla stanovena na 2 hodiny, doba 

mezi plánovanou údrţbou byla zvolena 80 dní, a rozsah podskupiny obsahoval 4 kusy 

výrobků. Hodinové náklady pro tuto kombinaci parametrů vycházejí na 349, 2 Kč.  

Srovnáme-li i tento výsledek, zjistíme, ţe hodinové náklady jsou v tomto případě 

nejvyšší. Pravděpodobně to bude zapříčiněno nejkratší dobou mezi výběry, která je poloviční 

neţ v prvním případě. Náklady ale taktéţ vzrostly díky relativně krátkému intervalu 

plánované údrţby.  

Vezmeme-li v úvahu tyto tři moţnosti, nejvýhodnější je kombinace moţností v prvním 

případě, která vykazuje nejniţší hodinové náklady.  

 

 

8.4 Závěrečné shrnutí  

 

Pro praktické vyuţití je ekonomický model vhodný především v případech, kdy je 

nutné se rozhodnout mezi několika variantami nastavení jednotlivých parametrů, a přitom 

všechny moţnosti se mohou jevit jako výhodné. Takto byl i tento model vyuţit v případě 

konkrétní společnosti.  

Nelehkým úkolem se můţe jevit určení vstupním konkrétních hodnot, které je nutné 

pro pouţití modelu znát. Mnoho dat je jen velmi obtíţné určit, i kdyţ to není nemoţné. 

Ovšem aby byl model co nejpřesnější, měly by i tyto vstupní parametry být přesné. Největší 

problém spatřuji právě v určení parametrů Weibullova rozdělení, resp. i ve skutečnosti, ţe 

data se řídí rozdělením náhodné proměnné dle Weibullova rozdělní.  

I přes tyto počáteční nelehkosti, lze model uplatnit v praktických podmínkách firem, a 

můţe být pomocným nástrojem v rozhodování z ekonomického pohledu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

9 Závěr  
 

Snahou této práce bylo postihnout vybrané ekonomické aspekty volby nástrojů 

v oblasti managementu kvality.   

Teoretická část práce je věnována dvěma oblastem, které se vztahují k ekonomickým 

aspektům v managementu kvality. První oblastí jsou náklady na kvalitu, kde jsou popsány 

přístupy, které lze vyuţít v případě, ţe nás zajímají „celkové“ náklady na kvalitu. V druhé 

oblasti jsem se jiţ věnovala konkrétnímu nástroji, regulačnímu diagramu, a jeho 

ekonomickým aspektům. Tyto jsou chápany jako nalezení vhodné kombinace úrovně 

nastavení vybraných parametrů, tak aby náklady na vyuţívání tohoto nástroje byly co 

nejniţší. Všechny tyto úvahy vycházejí z Duncanova modelu, který byl navrţen v roce 1974 a 

tento je stále podrobněji rozpracováván tak, aby byl v praxi uplatnitelný pro všechny moţné 

kombinace reálných situací (předpoklady o datech, typy výrobních linek, typy regulačních 

diagramů…). 

Další část práce je věnována výčtu skutečností, které ovlivňují stanovení nákladů u 

nástrojů z oblasti managementu kvality. Jsou to skutečnosti, nad kterými je nutné se zamyslet, 

pokud chceme co nejpřesněji vyčíslit veškeré náklady nejen na pouţívání konkrétního 

nástroje z oblasti managementu kvality, ale i jeho zavedení.  K této části samozřejmě patří i 

parametry, se kterými je nutné počítat u různých modelů, v oblasti stanovení nákladů u 

konkrétního nástroje, regulačního diagramu.  

Třetí celek je věnován konkrétnímu modelu, a to integrovanému ekonomickému 

modelu. Tento model byl vyuţit tak, aby za pomocí metody Monte Carlo, bylo moţno nalézt 

kombinace parametrů u regulačního diagramu tak, aby náklady na jeho vyuţívání byly co 

nejniţší. Tento model byl vyuţit i v praktických podmínkách konkrétní společnosti, kde lze 

tento model vyuţít jako pomůcku k rozhodování o výhodnosti několika variant moţných 

nastavení.  

Tímto byly i naplněny veškeré cíle disertační práce.  
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 – Dotazník k výzkumnému šetření 

 

 

 

1. 
 

Kolik má Vaše firma celkem zaměstnanců? 

 
□ 0-30 

 
□ 30-100 

 
□ 100 a více 

  
 2. 

 
Vyrábí Vaše firma výrobky pro automobilový průmysl? 

 
□ ano  

 
□ ne 

  
 3. 

 
Vyrábí Vaše firma většinu své produkce pro automobilový průmysl? 

 
□ ano  

 
□ ne 

  
 4. 

 
Které nástroje nebo metody z oblasti managementu kvality ve firmě vyuţíváte? 

 
□ Paretův diagram 

 
□ Histogram 

 
□ Bodový diagram 

 
□ Vývojový diagram 

 
□ Diagram příčin a následků  

 
□ Hodnocení způsobilosti procesu 

 
□ FMEA (procesu nebo návrhu produktu) 

 
□ Plánování experimentů DOE 

 
□ Regulační diagramy 
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5. 
 

Jak často tyto metody nebo nástroje z oblasti managementu kvality vyuţíváte? 

 
□ Paretův diagram 

 
□ Histogram 

 
□ Bodový diagram 

 
□ Vývojový diagram 

 
□ Diagram příčin a následků  

 
□ Hodnocení způsobilosti procesu 

 
□ FMEA (procesu nebo návrhu produktu) 

 
□ Plánování experimentů DOE 

 
□ Regulační diagramy 

  
 

6. 
 

Co Vás vedlo k tomu, ţe jste tyto nástroje a metody z oblasti managementu 

kvality začali pouţívat? 

 
□ vlastní rozhodnutí 

 
□ doporučení zákazníka 

 
□ vliv mateřské společnosti 

 
□ jiné důvody 

  
 

7. 
 

Myslíte si, ţe Vám daná metoda nebo nástroj, pomohla ke sníţení zmetkovitosti 

nebo ke sníţení nákladů ve výrobě? 

 
□ Paretův diagram 

 
□ Histogram 

 
□ Bodový diagram 

 
□ Vývojový diagram 

 
□ Diagram příčin a následků  

 
□ Hodnocení způsobilosti procesu 

 
□ FMEA (procesu nebo návrhu produktu) 

 
□ Plánování experimentů DOE 

 
□ Regulační diagramy 
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8. 
 

Uvaţovali jste někdy o tom měřit náklady na kvalitu? 

 
□ ano, a zrealizovali jsme to 

 
□ ano, ale zůstalo u úvah 

 
□ ne 

  
 

9. 
 

Uvaţovali jste někdy o tom měřit náklady na jednotlivé nástroje nebo metody z 

oblasti managementu kvality? 

 
□ ano, a zrealizovali jsme to 

 
□ ano, ale zůstalo u úvah 

 
□ ne 

  
 

10. 
 

Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na zavedení některé z metod nebo nástroje z 

oblasti managementu kvality? 

 
□ ano, a myslíme si, ţe se nám to podařilo 

 
□ ano, ale nenašli jsme ţádný návod nebo postup 

 
□ ano, pokoušeli jsme se to vyčíslit, ale nakonec se nám to nepodařilo 

 
□ ne 

  
 

11. 
 

Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na provoz a fungování některé z metod nebo 

nástroje z oblasti managementu kvality? 

 
□ ano, a myslíme si, ţe se nám to podařilo 

 
□ ano, ale nenašli jsme ţádný návod nebo postup 

 
□ ano, pokoušeli jsme se to vyčíslit, ale nakonec se nám to nepodařilo 

 
□ ne 

  
 12. 

 
Pokud byste věděli, jak tyto náklady změřit a vyčíslit, pokusili byste se o to? 

 
□ pravděpodobně ano, zajímalo by nás to 

 
□ moţná ano, záleţelo by na metodice 

 
□ moţná někdy v budoucnu 

 
□ ne 

  
 

13. 
 

Pokud zavádíte do výroby nový nástroj nebo metodu z oblasti managementu 

kvality povaţujete to za náklady navíc?  

 
□ ano, jsou to pro nás náklady navíc 

 
□ ano, jsou to náklady, ale časem se vrátí např. v niţší zmetkovitosti 

 
□ ne, neuvaţujeme takto 
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14. 
 

Máte aspoň nějakou představu o tom, za jak dlouho by se Vám zavedená metoda 

nebo nástroj mohli vrátit? 

 
□ ne, neuvaţovali jsme takto 

 
□ ano, máme nějaký odhad 

 

□ ano, máme přesnou evidenci 
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Příloha č. 2 – Scénáře u integrovaný ekonomického modelu  
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