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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce byla „Metodika statistického zpracování zmetkovitosti 

v podniku“. 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením dat, která byla získána 

v průběhu roku 2010. Cílem práce bylo tato data zpracovat, vyhodnotit a stanovit možnou 

metodiku, využitelnou i v budoucnu. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny poznatky 

získané v této práci a také možná doporučení pro zlepšení v oblasti selekce neshodných 

výrobků. 

Klíčová slova 

Selekce, neshodný výrobek, dodavatel, hodnocení dodavatelů 

 

ABSTRACT 

The theme of this bachelor thesis was „Methods of Statistical Processing of Rejects in the 

Company“. 

Bachelor thesis deals with processing and evaluating data, that was obtained in 2010. The 

aim of this thesis was this data process, evaluate and determine the possible metodology, 

usable in the future. At the end of the thesis are presented the knowledge received in this 

thesis and possible recommendations for improvement in the selection of non-conforming 

products. 
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Selection, nonconforming product, supplier, evaluation of suppliers 
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1. ÚVOD 

S pojmem kvalita (jakost) se v dnešní době setkáváme téměř na každém kroku. Kvalita nás 

doprovází, ať jsme kdekoliv. Při nákupu v supermarketu, při sledování televize, kdy se na nás 

valí z každé reklamy produkty nabízející nízkou cenu a vysokou kvalitu. Kvalitu vidíme i při 

jízdě autem, kdy se kolem nás míhají billboardy, lákající nás na cokoliv si jen vzpomeneme. 

Na rozdíl od toho vidíme kolem sebe i spoustu „nekvality“. Kolem silnic vídáme čím dál více 

značek informujících nás o špatně a nekvalitně provedené práci. V obchodech nám prodávají 

výrobky zaručující kvalitu, o které se ale záhy sami přesvědčíme, že s kvalitou nemají vůbec 

nic společného. A další a další spousty kvality i „nekvality“ jsou všude kolem nás.  

Dobrou kvalitu považujeme již za samozřejmost a v podstatě ji přestáváme vnímat. Zato 

špatnou kvalitu si uvědomujeme většinou velmi rychle po setkání se s ní. Za každou kvalitu, 

ať již dobrou nebo špatnou, platíme. Za dobrou kvalitu většina lidí ráda i připlatí, ale platit za 

špatnou kvalitu nechce nikdo. Proto každý výrobce vynakládá velké úsilí pro neustálé 

zlepšování kvality svých výrobků. Čím kvalitnější výrobek, tím větší šanci výrobce na trhu 

má. Není tedy od věci, že se na kvalitu výrobků dohlíží již v jejich rané fázi a výrobci se 

velmi snaží nedopustit, aby vyráběli nekvalitní výrobky a pokud již k nekvalitní výrobě dojde, 

snaží se ze všech sil, aby se výrobek nedostal k zákazníkům. Uplatňují velmi přísné kontroly 

kvality, statistické přejímky k odhalení neshodných výrobků a spoustu dalších statistických 

metod managementu jakosti. 

Touto tématikou se budu ve své bakalářské práci zabývat. Hlavním cílem mé bakalářské 

práce je pomocí statistických metod a nástrojů managementu jakosti zpracovat informace o 

neshodných produktech a tyto poznatky následně využít k možnému hodnocení a výběru 

nejvhodnějších dodavatelů.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena 

na základní procesy a pojmy týkající se metod a nástrojů managementu jakosti, jakožto i 

statistických metod. Praktická část je analýzou současného stavu ve společnosti Zrůst s.r.o., 

která úzce spolupracuje s firmou Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. (dále 

jen Continental). 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ 

Obchodní firma: ZRŮST s.r.o.  

IČO: 26852331  

DIČ: CZ26852331 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 27. 1. 2005 

Sídlo: Zrůst s.r.o., Jiřího Felixe 1683, Frenštát pod Radhoštěm, 74401 

 

Obr. 1 Logo firmy

Firma ZRŮST s.r.o. vznikla v lednu roku 2005. Navázala tak na předchozí podnikatelské 

aktivity již od počátku devadesátých let. V současné době má firma okolo 270 zaměstnanců. 

Firma ZRŮST s.r.o. získala všechny potřebné licence a odbornosti včetně certifikátu 

kvality ISO 9001:2000, který byl recertifikován na ISO 9001:2009. 

Specializace firmy je zaměřena hlavně na provádění testů, analýz a kompletního procesu 

v oblasti neshodných výrobků. Další hlavní oblastí je agenturní činnost.  

V současné době se tedy firma zabývá těmito činnostmi: 

• kompletní inženýring 

• selekce materiálu 

• vstupní kontrola 

• výstupní kontrola 

• provoz chemické myčky 

• servis pájecích vln 

• agenturní činnost 
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2.1 Selekce materiálu 

Jak již bylo výše uvedeno, firma ZRŮST s.r.o. úzce spolupracuje s firmou Continental, ať 

již v agenturní činnosti nebo v oblasti selekce a kontroly materiálů a výrobků.

Selekce materiálu je prováděna dle předem přesně stanovených pracovních návodů, které 

jsou vypracovány vedením sekce selekce podle požadavků zákazníka, který požadovanou 

selekci materiálu, či hotových výrobků vyžaduje. Zároveň však také musí být zohledněny 

interní předpisy firmy Continental, ve které má firma ZRŮST s.r.o. svou provozovnu a pro 

kterou, ve velké většině případů, je selektovaný materiál určen. 

Selekce materiálu nejprve zahrnuje vypracování pracovního návodu, podle kterého je 

vlastní selekce prováděna a podle nějž jsou rozlišovány shodné a neshodné výrobky. Následně 

jsou jednotlivé šarže materiálů dle tohoto pracovního návodu roztříděny na shodné a 

neshodné kusy. Tyto rozlišené shodné a neshodné kusy musí být řádně označeny dle interních 

předpisů firmy ZRŮST s.r.o. i Continental tak, aby nedošlo k jejich nezamýšlenému zaměnění 

a následnému použití ve výrobě či expedici zákazníkům. 

Po provedení selekce jsou shodné výrobky dodány zpět zákazníkovi, či ihned poskytnuty 

firmě Continental k jejich následnému využití ve vlastní výrobě, nebo pokud se jedná o 

selekci již hotových výrobků, jsou tyto výrobky expedovány zákazníkovi. 

Neshodné výrobky jsou předány technikům kontroly kvality, kde se rozhodne o jejich 

dalším osudu. Vždy jsou neshodné výrobky, a jejich další využití, konzultovány 

s dodavatelem, který požadoval jejich selekci. Neshodné výrobky mohou být označeny jako 

použitelné i nepoužitelné. Pokud jsou označeny jako použitelné, jsou odeslány 

k přepracování, opravě nebo je jim po dohodě s dodavatelem i zákazníkem udělena výjimka. 

Jsou- li neshodné výrobky označeny jako nepoužitelné, přistoupí se k jejich fyzické likvidaci. 

Převážná většina nalezených neshodných výrobků je označena jako nepoužitelná a tyto 

„zmetky“ jsou ihned odesílány dodavatelům, případně zůstávají ve firmě, kde se přistoupí 

k jejich fyzické likvidaci. 

Ve většině případů provádí selekce pouze stoprocentní vizuální kontrolu daných 

výrobků.
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3. TEORETICKÉ ZÁKLADY 

V teoretické části mé bakalářské práce se blíže zaměřím na některé statistické metody a 

nástroje managementu jakosti, které mohou pomoci ke zlepšení kvality a snížení podílu 

neshodných výrobků. 

3.1 Základní statistické nástroje 

V této části se budu zabývat základními statistickými nástroji managementu kvality. 

Statistika je věda o rozhodování na základě dat. Sbíraná data jsou většinou pouze vzorkem 

z velkého množství dat (základního souboru). Rozhodnutí, která poté uděláme, jsou založena 

na porozumění celku na základě sesbíraných dat. [10] 

3.1.1 Číselné charakteristiky 

Statistický soubor můžeme v podstatě popsat dvěma způsoby- pomocí čísel nebo pomocí 

funkcí.  

Číselné charakteristiky jsou numerickým vyjádřením nejzákladnějších vlastností 

frekvenční funkce. Podle toho, které vlastnosti frekvenční funkce popisují, je můžeme rozdělit 

na [1]: 

- charakteristiky polohy, 

- charakteristiky variability, 

- charakteristiky asymetrie (šikmosti), 

- charakteristiky excesu (špičatosti). 

Nebo je také podle jejich způsobu konstrukce (definice) rozdělit na: 

- momentové, 

- kvantilové, 

- ostatní. 

Charakteristiky polohy nám určují, kde se na číselné ose naše vybraná data nacházejí. 

Mezi charakteristiky polohy bude tedy patřit ��, ��, ��. Základní momentovou 

charakteristikou polohy je tedy aritmetický průměr ��, který je zároveň maximálně 

věrohodným odhadem střední hodnoty normálního rozdělení. 
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Aritmetický průměr vypočteme pomocí vzorce [3]: 

 �� � �	
��
�
�
� � ∑ ����	

� . (1) 

Pomocí vhodně zvolené charakteristiky variability můžeme zjistit velikost proměnlivosti 

dat. Momentové charakteristiky variability slouží jako odhad variability základního souboru. 

Rozptyl ��je definován jako průměrná kvadratická odchylka měření od aritmetického 

průměru, přičemž při průměrování této odchylky dělíme číslem (n-1) [2]. 

 �� � ∑ ����������	
���   (2) 

Výhodnější ovšem pro nás je využít druhou odmocninu z rozptylu označovanou jako 

směrodatná odchylka s.  Uváděna je ve stejných jednotkách jako zkoumaný výběr. 

Vypočteme ji dle vztahu [3]: 

 � � √�� � �∑ ����������	
��� .  (3) 

Momentová charakteristika asymetrie (as), nám dává informace o tvaru rozdělení. Taktéž 

se označuje jako ��, �� nebo třetí centrální moment. Koeficient asymetrie (šikmosti) nám tedy 

udává zešikmenou dat a vypočítáme jej dle vztahu [1]: 

 �� �
	
 ∑������� !�

" .  (4) 

Koeficient excesu (ex), neboli také koeficient špičatosti, označovaný také ��, �� nebo 

čtvrtý centrální moment, měří odchylku špičatosti zkoumaného rozdělení od rozdělení 

normálního a vypočítáme jej dle vzorce [3]: 

 #� �
	
 ∑�������$!�

"$ .  (5) 

3.1.2 Testování hypotéz 

Využitím statistického testování hypotéz můžeme posoudit, zda naše získaná data vyhovují 

předpokladu, který jsme si stanovili ještě před provedením testování. 

Předpoklad, který vyslovíme a chceme ověřit, nazýváme nulová hypotéza a značíme H0. 

Ověřování platnosti H0 se nazývá testování nulové hypotézy. 
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Pro případ, že H0 neplatí, je potřeba ještě uvést, s jakou jinou alternativou než H0 

počítáme. Tato možnost se nazývá alternativní hypotéza a značí se H1. Obecně H1 nemusí být 

negací H0 [4]. 

Princip testování: 

Nejprve si sestrojíme testovací kritérium T, které považujeme za náhodnou veličinu. 

Testovací kritérium T musíme sestrojit tak, aby odpovídalo některému z tabelovaných 

rozdělení a to v případě, že platí H0. Vypočtené T chápeme jako realizaci této náhodné 

veličiny. Následně naše T porovnáváme s kritickou hodnotou.  

Obecný postup testování [1]: 

a) formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1, 

b) výpočet testovacího kritéria T, 

c) nalezení kritické hodnoty K pro hladinu významnosti p, 

d) porovnání K a T, ponechání nebo zamítnutí H0. 

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

- kritický obor W 

- obor přijetí V 

Je- li T > K neboli T % W, H0 se zamítá.  

Je- li T < K neboli T % W, H0 se nezamítá. 

Chyby při testování hypotéz [1]: 

a) zamítáme hypotézu, která platí, tzv. chyba prvního druhu. 

Pravděpodobnost chyby prvního druhu se značí p (= hladina významnosti). 

b) přijmeme hypotézu, která neplatí, tzv. chyba druhého druhu. 

Pravděpodobnost chyby druhého druhu se značí &. 
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3.1.3 Test hypotézy o shodě relativních četností ve dvou souborech 

Máme- li relativní četnosti ze dvou základních souborů, můžeme tyto relativní četnosti 

porovnat pomocí testu hypotézy o shodě relativních četností. 

Testujeme hypotézu H0: '� = '� 

proti alternativě H1: '� ≠ '�. 

Testovací kritérium stanovíme pomocí vzorce: 

 ( � �)	�)��*+��	*���
+)�*���)��*��	
���  ~-�0,1� , 1� � )	*�	
)�*��

�	
��  (6) 

Kritická hodnota K je rovna hodnotě 0,05. 

Jestliže T > K, pak zamítáme H0 a přijímáme H1. 

'�, '� jsou relativní četnosti v základních souborech. 

p1, p2 jsou relativní četnosti v prvním a druhém výběru. 

n1, n2 jsou rozsahy prvního a druhého výběru. 

3.2 Řízení neshodných produktů 

Pro každou organizaci je řízení neshodných produktů velmi významnou součástí systému 

zabezpečování jakosti. Jakost zabezpečujeme ve všech výrobních etapách či při poskytování 

služeb. Musíme tedy často řešit problémy spojené s neshodnými produkty v různých etapách 

výrobního procesu. 

Systémy managementu jakosti se neustále vyvíjí, stejně tak jako se vyvíjí systémy 

managementu jakosti zaměřené na prevenci. Čím vyvinutější tento systém bude, tím méně 

činností souvisejících s řízením neshodných produktů budeme muset vykonávat. Podíl 

neshodných produktů bude postupně klesat, ale nikdy nebudeme schopni produkovat veškeré 

produkty bez neshodných výrobků. Tudíž procesy řízení neshodných produktů nikdy 

nezaniknou. Navíc s fungujícím principem nestálého zlepšování budeme nadále zdokonalovat 

i proces řízení neshodných produktů. „Bez efektivně fungujícího subsystému řízení neshod 

nebude možné efektivní fungování zajišťování jakosti ani v budoucnu“ [5]. 
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Nejprve je však nutné nadefinovat si pár základních pojmů. 

• Neshoda je odchylka od specifikovaného požadavku. Podle normy [7] je to „nesplnění 

požadavku“. 

• Vada je neshoda, kdy produkt neplní funkci, pro kterou byl původně určen. V normě 

[7] najdeme, že vada je „nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo 

specifikovanému použití“. 

• Neshodný produkt je produkt, který neodpovídá stanoveným požadavkům 

(specifikacím). Může se jednat o pouhý materiál, ale i polotovar či hotový výrobek. 

Nemůžeme jej tedy použít k původnímu účelu, pro který byl vyroben. 

Neshodné produkty můžeme dále rozdělit na vlastní a cizí podle místa vzniku. Dále pak 

podle následné upotřebitelnosti daného produktu na použitelné a nepoužitelné neshodné 

produkty. Vzájemné vazby mezi těmito druhy neshodných produktů jsou zobrazeny na 

obrázku 2. 

 

Obr. 2 Vazby mezi druhy neshodných produktů [6] 

• Vlastní neshodný produkt vzniká uvnitř našeho vlastního podniku. 

• Cizí neshodný produkt vzniká mimo náš vlastní podnik. Například u dodavatele 

nebo při přepravě. Nejhorší variantou pro nás je, pokud cizí neshodný produkt 

odhalíme až v průběhu použití ve výrobním procesu nebo případně až u samotného 

zákazníka. 

• Použitelný neshodný produkt je takový produkt, který jsme schopni ještě dále 

použít. Můžeme jej uvolnit do výrobního procesu nebo pro expedici, pokud dané 

neshody vyskytující se na konkrétním neshodném produktu odstraníme 

přepracováním, opravou nebo pokud se dohodneme s odběratelem a ten nám udělí 

výjimku. Taktéž takovýto použitelný neshodný produkt můžeme použít k jinému 

účelu, než byl původně zamýšlen. Můžeme jej tedy použít k výrobě jiných produktů 
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nebo jej můžeme prodat odběrateli ke zcela jinému použití, při kterém nebudou dané 

vady překážkou ke kvalitnímu výrobku. 

• Nepoužitelný neshodný produkt je produkt, který nejsme schopni použít 

k původnímu ani k jinému účelu. Takovýto produkt je určen již pouze pro fyzickou 

likvidaci. 

• Přepracování jsou činnosti, díky nimž odstraníme na neshodném produktu neshody, 

kvůli kterým by neplnil specifikované požadavky. Po přepracování bude tedy 

neshodný výrobek plně odpovídat původním požadavkům. Dle normy [7] je 

přepracování „opatření provedené na neshodném produktu tak, aby byl ve shodě 

s požadavky“. 

• Oprava je činnost, díky které odstraníme na neshodném produktu neshody tak, že 

daný neshodný produkt bude schopen plnit původně požadovanou funkci. Nemusí 

však být plně shodný s původními požadavky, které na něj byly kladeny. Dle normy 

[7] je oprava „opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro 

zamýšlené použití“. 

• Výjimka musí být písemná. Je písemným zmocněním od zákazníka, že dané neshodné 

produkty, které nejsou plně shodné s požadovanými specifikacemi, můžeme dále 

použít či předat expedici. Zákazník či odběratel se tímto tedy zavazuje, že dané 

neshodné produkty přijme a to po opravě nebo i před ní. Pokud jsou neshodné 

produkty přijaty bez opravy, považuje se udělená výjimka za zmocnění ke změně 

specifikací. V normě [7] je výjimka specifikována jako „povolení použít nebo uvolnit 

produkt, který nevyhovuje specifikovaným požadavkům“. 

3.2.1 Základní postup procesu řízení neshodných produktů 

Zjištění neshodného produktu 

Pracovníci technické kontroly a obsluha daného stroje pravidelně provádějí kontrolní 

operace, během kterých může být neshodný produkt odhalen. Neshodný produkt můžeme 

odhalit v průběhu zkoušení operací, ale i přímo již v průběhu výrobního procesu. Jestliže však 

neshodu odhalí někdo jiný, než pracovník technické kontroly, musí tento pracovník 

informovat o zjištěném neshodném produktu svého přímého nadřízeného a ten následně 

informuje pracovníky technické kontroly. 
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Označení neshodných produktů a jejich separace 

Nalezené neshodné produkty je nutno co nejdříve označit. Ve většině případů se nalezené 

neshodné produkty označují fyzicky určitou barvou. Velmi často se pro označení neshodných 

produktů využívá žlutá barva. Ve firmě Zrůst s.r.o. a zároveň také ve firmě Continental, které 

spolu úzce spolupracují, se k označení neshodných produktů používá barva červená. Dále 

musí být také ihned proveden záznam o neshodném produktu do průvodní dokumentace. Po 

označení musí být neshodné produkty uloženy na předem stanovené místo, které musí být 

řádně a jasně označeno, aby nedošlo k neúmyslnému použití ve výrobním procesu. Často se 

tato místa označují červenými čarami a ohraničujícími vyhrazenou plochu pro neshodné 

produkty. Následně musíme identifikovat výskyt neshodného produktu z hlediska místa a 

času. To znamená, že musíme zaznamenat, o který stroj se jedná a také o který časový interval 

výroby. Jestliže je to nutné, musíme zajistit kontrolu předchozího vyrobeného produktu, 

případně celé vyrobené šarže, ze které nalezený neshodný produkt pochází. Máme- li 

podezření, že i další vyrobené produkty mohou být neshodné, musíme je označit nebo alespoň 

oddělit od ostatních a následně provést kontrolní operace. 

Záznam o neshodě 

Záznamy o neshodě jsou pro nás základními informacemi pro následnou analýzu příčin 

neshodných produktů. Musíme je tedy provádět při každém zjištění neshodného produktu. 

Záznamy musí být prováděny řádně a musí obsahovat kromě popisu dané neshody i záznam o 

místě výskytu daného neshodného produktu i čas jeho výskytu. 

Přezkoumání neshody 

Při přezkoumání neshody musíme stanovit pravděpodobné příčiny výskytu neshodného 

produktu, zaznamenat je a poté rozhodnout o formě vypořádání se se zjištěnými neshodnými 

produkty. Musíme tedy stanovit opatření, která povedou k vyřešení neshody a stanovit také 

zodpovědnost za realizaci zvoleného způsobu vypořádání. Tento krok v řízení neshodných 

produktů se doporučuje provádět týmem odborníků z útvaru konstrukce, technologie, výroby, 

kontroly a řízení jakosti a případně také ze zásobování nebo odbytu. V sériové či hromadné 

výrobě může v případě neshody, která je z hlediska vypořádání jednoduchá, provést 

přezkoumání neshody pracovník kontroly jakosti nebo obsluha daného stroje, pokud daný 

pracovník zároveň provádí kontrolní operace (samokontrolu). 
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V případě, že si pracovník kontroly jakosti nebo obsluha daného stroje nejsou jisti, mohou 

přenechat rozhodnutí o vypořádání neshodných produktů na komisi. Produkt musí být 

označen a zařazen do tzv. šedé zóny, kde je skladován a označen jako neshodný produkt až do 

rozhodnutí o vypořádání s neshodným produktem. 

Při stanovení konkrétního způsobu vypořádání neshodného produktu musíme vzít v úvahu 

náklady jednotlivých variant vypořádání a zvolit variantu, která bude mít pro nás nejnižší 

negativní dopady. Zároveň také musíme uvážit technickou proveditelnost a výši nákladů či 

ztrát. Výsledné rozhodnutí o posouzení a způsobu vypořádání s neshodnými produkty musí 

být také zaznamenáno. 

Neshodu se tedy můžeme rozhodnout řešit následujícími způsoby: 

• Oprava a přepracování- Neshodný produkt musíme označit, od zákazníka získat 

udělení výjimky a v případě potřeby vypracovat technologický postup opravy, který 

bude následně zařazen do plánu výrobního útvaru. Po opravě či přepracování musí být 

následně provedena kontrola jakosti opravy či přepracování a o této kontrole musí být 

veden záznam. 

• Změna specifikací- „Nutná iniciace změnového řízení.“ [6]  

• Fyzická likvidace- Nepoužitelný neshodný produkt musíme oddělit od ostatních a 

podle interních předpisů jej řádně označit a skladovat až do následné fyzické 

likvidace. 

Vypořádání neshody 

 Vypořádání neshody je realizací rozhodnutí o konkrétní formě řešení a vypořádání se 

s neshodnými produkty. Toto vypořádání by mělo být provedeno co nejdříve a v co nejkratší 

čase. 

Kalkulace nákladů a ztrát 

V tomto kroku vyčíslujeme náklady spojené s opravami nebo přepracováním neshodných 

produktů. Dále také náklady spojené s prodejem za nižší cenu, ztráty tržeb, náklady na 

likvidaci atd. Takto získaní informace jsou pro nás velmi důležitým zdrojem pro stanovení 

nákladů na jakost, ale také pro analýzu výskytu neshodných produktů a také nepřímo pro 

definování opatření k nápravě a preventivních opatření. 
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Řešení škod 

Nedílnou součástí hodnocení neshody je i posouzení míry zavinění konkrétního pracovníka 

na vzniku neshodného produktu. Stanovíme- li konkrétního viníka, určuje tzv. škodní komise 

výši úhrady, která bude pracovníkovi udělena. Udělování sankce však musí být prováděno 

velice opatrně. Musíme si uvědomit, že až 80 % neshod nemá příčinu přímo bezprostředně 

tam, kde jsou zjištěny. 

Naším cílem musí být vyhledávání příčin nedostatků a neshod a ne sankce vůči těm, kteří 

tyto neshody odhalili. Musíme poukázat na nedostatky a ne je zastírat. 

Pokud omezíme sankce pouze na případy záměrného porušení povinností nebo nedbalost 

pracovníka, snížíme tak zakrývání nedostatků. Vytvoříme tak podmínky pro otevřený přístup 

pracovníků k nedostatkům a neshodám. Také usnadníme komunikaci mezi jednotlivými 

pracovníky a jejich nadřízenými a ulehčíme společné hledání příčiny dané neshody. 

Podpoříme tak proces neustálého zlepšování. 

Rozbory neshod 

Pravidelně musíme zpracovávat rozbory neshod a jejich příčiny a následně podle těchto 

rozborů musíme přijmout opatření k nápravě či preventivní opatření. Čím častější rozbory 

neshod jsou, tím efektivnější mohou být naše zásahy do výrobního procesu. Jsme schopni 

rychleji reagovat na výskyt neshod a přizpůsobit náš výrobní proces. 

Realizace opatření k nápravě a kontrola jejich účinnosti 

Opatření k nápravě musí být provedeno v co nejkratším časovém intervalu a účinnost 

těchto opatření musí být kontrolována. 

3.3 Základní nástroje managementu jakosti 

Čerpáno převážně z literatury [5] a [8]. 

Mezi základní nástroje managementu jakosti patří jednoduché statistické a grafické 

metody. Tyto nástroje byly rozvinuty především v šedesátých letech v Japonsku a to zejména 

K. Ishikawou a W. E. Demingem. Sedm základních nástrojů se používá zejména při řešení 

problémů operativního řízení jakosti a při zlepšování jakosti [8]. 
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K sedmi základním nástrojům managementu jakosti řadíme: 

• vývojový diagram 

• diagram příčin a následků 

• kontrolní tabulky a záznamníky 

• Paretův diagram 

• histogram 

• bodový diagram 

• regulační diagram 

Pořadí sedmi základních nástrojů managementu jakosti bývá různé a v podstatě nezáleží na 

pořadí, v jakém jsou uvedeny. Výše uvedené pořadí odpovídá posloupnosti používání 

jednotlivých nástrojů při řešení problému s jakostí. 

Tuto skupinu nástrojů můžeme tedy zařadit jako jednoduché a lehce aplikovatelné 

statistické metody. Jsou velmi efektivní a účinné a s jejich pomocí můžeme řešit většinu 

problémů s jakostí. 

V následujících kapitolách se zaměřím pouze na některé nástroje z výše uvedených sedmi 

základních nástrojů managementu jakosti. 

3.3.1 Kontrolní tabulky a záznamníky 

Dokumentace prvotních údajů o jakosti tvoří velkou část informačního systému o jakosti. 

Formuláře pro sběr údajů jsou určeny pro systematický sběr údajů, které jsou důležité pro 

řízení, ale také pro zlepšování jakosti. Údaje, které jsou takto shromážděny, jsou velmi 

důležité pro analýzu současného stavu procesů i jakosti a také pro stanovení východiska pro 

budoucí řízení procesů. 

Správnost sběru a záznamu prvotních dat o parametrech jakosti, vadách, odchylkách od 

očekávané variability procesu je velmi důležitá. Na správnosti sběru a záznamu dat závisí 

úspěšná aplikace ostatních metod řízení a zlepšování jakosti. 

Formuláře pro sběr údajů již nemusí mít pouze papírovou podobu. Při současném rozvoji 

informačních systémů se stále více začínají využívat formuláře v elektronické podobě. Takto 

zpracované formuláře mají často i spoustu výhod. Umožňují nám například velmi rychlé 

vyhodnocení údajů, vytvoření grafických výstupů, ale poskytují nám také ochranu před 

zapsáním nesprávných údajů či kontrolu před zaznamenáním neúplných dat. 
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Kontrolní tabulky, formuláře pro sběr dat a další různé záznamníky jsou určeny pro sběr a 

záznam dat o procesu organizovaným, spolehlivým způsobem. 

Kontrolní tabulky můžeme využít ke 3 hlavním oblastem aplikace: 

1. nástroj pro jednoduché zaznamenávání různých položek (druhy vad), 

2. nástroj pro zobrazení rozdělení měřeného souboru, 

3. nástroj pro zobrazení místa výskytu určitých jevů (vada na výrobku). 

Ať již zpracováváme formulář v elektronické podobě nebo stále v podobě papírové, měli 

bychom mít na paměti obecné zásady pro tvorbu formulářů pro sběr dat. 

Aby nám kontrolní tabulky co nejvíce usnadnily prvotní sběr a záznam dat měli bychom 

dodržet základní principy pro jejich tvorbu, mezi které patří princip stratifikace, princip 

jednoduchosti a standardizace a princip vizuální interpretace. 

Princip stratifikace je proces třídění dat podle zadaných hledisek nebo jejich kombinací. 

Jedním z hledisek pro stratifikaci jsou druhy vad, poloha nebo místo výskytu vady, stroj, 

výrobní linka, pracovník, ale také výrobní linka, druh materiálu, směna, technologické 

parametry či použité měřicí přístroje. 

Zápis údajů do formuláře musí být jednoduchý a jasný, aby jej lehce zvládl bez chyb každý 

pracovník. Formuláře můžeme lehce zjednodušit použitím čárkovacích metod nebo využitím 

jednoduchých symbolů či značek. 

Každý formulář musí obsahovat informace o původu zaznamenaných dat. Vždy musí být 

zaznamenáno datum sběru, čas sběru dat, místo, jméno pracovníka, který sběr a záznam 

provedl, ale také způsob, jakým jsme data získali. 

Data ve formuláři musíme již při jejich sběru zaznamenávat tak, aby už jejich prvotní 

záznam byl ihned a lehce interpretovatelný nebo použitelný pro další statistické a grafické 

nástroje. Měli bychom se také vyvarovat přepisu dat do dalších formulářů. Při přepisování dat 

může snadno dojít ke zkreslení prvotních informací. 

Cílem standardizace je předcházení možnosti vzniku chyb při záznamu, popř. při 

přepisování, interpretaci a ukládání dat, dále minimalizace potřeby přepisování dat, poskytnutí 

ucelené informace o analyzovaném procesu a přispění k rychlejšímu odhalení příčiny 

problému. [5] 
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Mezi základní typy kontrolních tabulek můžeme zařadit kontrolní tabulky výskytu vad, 

kontrolní tabulky lokalizace vad a kontrolní tabulky znaku jakosti či parametru procesu. 

Kontrolní tabulka výskytu vad 

Tento druh kontrolní tabulky se nejčastěji používá při mezioperační či výstupní kontrole. 

Pokud pracovník provádějící kontrolu nalezne neshodný výrobek, musí nejprve určit typ 

vady, případně vad, pokud se jich na jednom výrobku vyskytuje více. Zjištěné neshody 

zaznamená do příslušné kolonky podle typu vady. 

Na konci dne či směny takto ihned získáme přehled o celkovém počtu vad, ale také 

získáme základní informace o jejich struktuře. Takto získané informace nám následně urychlí 

odhalení příčin zjištěných vad. 

Kontrolní tabulka lokalizace vad 

Využíváním tohoto druhu kontrolní tabulky získáme nejen přehled o četnosti výskytu 

jednotlivých druhů vad, ale také dostaneme přehled o místě výskytu daných vad. Tyto 

kontrolní tabulky jsou rozděleny na několik částí (viz obrázek 3).  

V části A jsou uvedeny základní informace, jako je jméno obsluhy stroje, datum 

prováděného záznamu, číslo stroje, a další důležité informace. V další části (části B) se 

zaznamenává četnost, se kterou se určitá vada vyskytla. V tabulce je také zobrazen vizuální 

symbol jednotlivých druhů vad. V části C, ve které je zobrazen tvar kontrolovaného výrobku, 

se pomocí symbolů, znázorňujících jednotlivé druhy vad, zaznamenává místo výskytu dané 

vady. 

Využitím takovéto kontrolní tabulky pro záznam dat o jakosti urychlíme hledání příčin 

vady, neboť v této kontrolní tabulce názorně vidíme místo výskytu vady. Můžeme se tak 

zaměřit na část procesu výroby nebo výrobní operace, při které mohla daná vada vzniknout. 
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Obr. 3 Kontrolní tabulka lokalizace vad [5] 

Kontrolní tabulka rozdělení znaku jakosti či parametru procesu 

Kontrolní tabulku rozdělení znaku jakosti či parametru procesu můžeme využít k rychlému 

získání histogramu. Tato tabulka (viz obrázek 4) nám umožňuje třídit data přímo při jejich 

sběru. Pracovník provádějící měření vždy po změření vzorku zapíše do příslušné kolonky 

čárku. Po ukončení všech měření získáme přímo v kontrolní tabulce histogram. Tento 

histogram můžeme ihned využít k analýze údajů. Pokud tuto tabulku doplníme o hodnoty 

tolerančních mezí, můžeme tuto tabulku využít i k analýze podílu hodnot mimo toleranční 

meze. 

 

Obr. 4 Kontrolní tabulka rozdělení znaku jakosti či parametru procesu [5] 
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Obecný postup sestavení kontrolní tabulky 

Dodržíme- li základy tvorby kontrolních tabulek, usnadníme si tak následné využití těchto 

tabulek a zajistíme, aby kontrolní tabulky byly co nejjednodušší a odolné vůči chybám. 

Postup tvorby kontrolní tabulky: 

1) Identifikace konečných cílů a opatření, ale také identifikace typu dat, která budou 

sbírána. 

2) Identifikace všech hledisek, podle kterých budeme daná data stratifikovat. 

3) Stanovení časového úseku a podmínek pro sběr dat. 

4) Volba způsobu záznamu dat (čárkou, symbolem, číslem). 

5) Vytvoření vlastní kontrolní tabulky, která musí umožnit snadný a jednoduchý sběr a 

záznam dat. Každá tabulka musí mít hlavičku s identifikačními údaji a vlastní 

tabulkovou část pro záznam dat. 

6) Otestování tabulky v provozních podmínkách. 

7) Zajištění dostatečného proškolení pracovníků, kteří budou provádět sběr dat a záznam 

zjištěných dat do dané kontrolní tabulky. Předejdeme tak nesprávnému používání 

tabulky a následné nepřesné interpretaci dat. 

8) Samotný sběr dat. Musíme zajistit, aby byla zaznamenávána všechna data a to i ta 

nepříznivá. 

9) Analýza dat a využití těchto dat pro následné rozhodování a případnou úpravu 

procesů. 

3.3.2 Paretův diagram 

V 19. století italský ekonom a sociolog Vilfredo Pareto popsal nepravidelné rozložení 

bohatství mezi obyvateli. Až 80% bohatství vlastní jen 20% obyvatelstva. Později americký 

odborník na jakost J. M. Juran tento princip zobecnil a nazval jej Paretův princip (Paretův 

zákon či pravidlo 80/20).  Zformuloval závěr, že 80- 95% problémů týkajících se jakosti je 

způsobeno pouze malým množstvím příčin, tj. 5- 20%. Tyto příčiny později nazval „životně 

důležitou menšinou“. Příčiny, které tuto menšinu tvoří, je třeba řešit přednostně a v nejlepším 

případě je plně odstranit, či alespoň minimalizovat. Ostatní příčiny, tj. 80- 95%, nazval 

„triviální většinou“, později „užitečnou většinou“.  

Pomocí Paretova principu můžeme tedy stanovit, že na vzniku určitého problému se 

podílejí jen určité procesy, jen daná skupina výrobků z celého výrobního procesu, pouze 
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někteří pracovníci a ne všichni, kteří výrobní proces ovlivňují atd. Takto můžeme velmi 

efektivně lokalizovat problém a řešit jej. 

Paretův diagram je velmi důležitým manažerským nástrojem, neboť nám umožňuje stanovit 

priority tak, aby při efektivním využití zdrojů bylo dosaženo maximálního efektu. Rovněž jej 

můžeme využít k názorné prezentaci problému. Je tedy jedním z nejefektivnějších, ale 

zároveň běžně dostupným a snadno aplikovatelným rozhodovacím nástrojem. [14] 

Paretův diagram je vlastně sloupcový graf zobrazující Paretovo rozdělení. Sloupce jsou 

vždy seřazeny od nejvyššího k nejnižšímu a je využito Paretova principu ke stanovení priorit. 

Cílem je tedy oddělit podstatné faktory od méně podstatných a stanovit tak, na jaké oblasti se 

zaměřit přednostně. 

Můžeme jej využít i například pro stanovení výrobků, které jsou pro nás stěžejní a tudíž 

bychom se měli zaměřit na řešení jejich neshodných dodávek nebo ke stanovení dodavatelů, 

kteří se podílejí největší měrou na neshodných dodávkách. 

3.3.3 Histogram 

Histogram je grafickým znázorněním intervalového (třídního) rozdělení četností. Můžeme 

ho využít v oblasti jakosti například při zobrazování četností hodnot určitého znaku jakosti 

(rozměry výrobku, teplota, tlak, …). 

Je to sloupcový graf znázorňující rozdělení četností hodnot v daných intervalech (třídách). 

Především díky své přehlednosti a poměrně snadnému sestrojení patří histogram 

k nejznámějším a v praxi také nejpoužívanějším jednoduchým statistickým nástrojům 

managementu jakosti. 

Sestrojení histogramu 

1. Vypočteme rozpětí souboru R s pomocí maximální a minimální naměřené hodnoty. 

 2 � �34� 5 �36�  (7) 

2. Stanovíme počet a šířku intervalů. Šířku intervalů stanovíme tak, že rozpětí R dělíme 

číslem 1, 2, 5 či jejich násobky tak, abychom získali 7 – 20 třídních intervalů stejné 

šířky. Šířka intervalů je tedy hodnota, kterou dělíme rozpětí souboru R. 



27 

 

3. Sestavíme tabulku četností. Zaznamenáme v ní hranice intervalů, středy intervalů a do 

jednotlivých intervalů přiřadíme naměřené hodnoty a v jednotlivých intervalech 

stanovíme četnosti. 

4. Stanovíme hranice intervalů tak, aby byly v intervalech zahrnuty veškeré naměřené 

hodnoty. 

5. Stanovíme středy intervalů (třídní znaky). 

6. Pomocí čárkovací metody přiřadíme naměřené hodnoty do jednotlivých intervalů. 

7. Sestrojíme vlastní histogram. 

Analýza tvaru histogramu 

Analýzu tvaru histogramu můžeme využít k posouzení typu rozdělení (symetrické, 

asymetrické) a také k odhalení působení vymezitelných příčin variability. Jestliže sledovaný 

znak jakosti nebo parametr procesu má normální rozdělení, pak by měl histogram mít 

zvonovitý tvar. Ten nám ukazuje, že na proces působí pouze náhodné příčiny variability a 

tudíž je ve statisticky stabilním stavu. Pokud má histogram tvar jiný nebo se od tohoto tvaru 

jakkoliv odchyluje, působí na proces nebo parametr jakosti i vymezitelné vlivy. 

Dále můžeme ze sestrojeného histogramu odhadovat statistické ukazatele polohy, jako je 

například centralizace histogramu a šířka histogramu. 

Pomocí histogramu můžeme provést i prvotní analýzu způsobilosti procesu. 

3.3.4 Bodový diagram 

Bodový diagram (graf) je jednoduchým způsobem grafického znázornění stochastické 

závislosti dvou náhodných proměnných. Pomocí tohoto diagramu dostaneme prvotní 

informace o stochastické závislosti, tvaru této závislosti a míře těsnosti. 

Nejjednodušším typem bodových diagramů je dvojrozměrný bodový graf, ve kterém jsou 

vyneseny dvě veličiny. Například chceme-li graficky vyjádřit množství neshodných kusů 

jednotlivých druhů výrobků ve vztahu k celkové produkci pro každý měsíc, vidíme tak vztah 

mezi těmito dvěma veličinami. [9] 

Osy grafu mohou být v rozdílném měřítku. Zajistíme tak zobrazení všech bodů bez 

překrývání. Měřítka obou os můžeme mít rozdílné, ale doporučuje se používat stejné měřítko, 

jestliže jsou data na obou osách řádově stejná. Označení os častokrát určuje, jestli jedna 
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z proměnných je označena jako „závislá“ proměnná. Většinou se závislá proměnná umisťuje 

na svislou osu.  

Sestrojení bodového diagramu 

1. Nejprve musíme stanovit nezávislou proměnnou X a závislou proměnnou Y. 

2. Provedeme měření minimálně 30 dvojic hodnot závislé a nezávislé proměnné a tyto 

naměřené hodnoty zaznamenáme do tabulky. 

3. Z naměřených hodnot sestrojíme samotný bodový diagram. Naměřené dvojice hodnot 

znázorníme v pravoúhlé souřadnicové soustavě. Každá dvojice souřadnic je zobrazena 

jedním bodem. 

4. Provedeme analýzu sestrojeného bodového diagramu. 

Analýza bodového diagramu 

Analýzou bodového diagramu získáme prvotní informace o sledovaném znaku jakosti či 

procesu. Můžeme z něj posoudit, jestli mezi dvěma proměnnými existuje lineární stochastická 

závislost a v případě, že tato závislost existuje, můžeme určit i míru těsnosti této závislosti. 

Můžeme také stanovit nelineární stochastickou závislost. 

3.3.5 Časové řady (grafy časové posloupnosti) 

Časové řady můžeme charakterizovat několika způsoby. Nejčastěji využíváme jako časové 

řady druhy bodových či spojnicových grafů, u kterých je na jedné ose vynesena časová 

veličina, kterou může být hodina, den, měsíc, atd. Časová veličina se umisťuje na vodorovnou 

osu. Také regulační diagram může být považován za graf časové posloupnosti, protože počet 

vzorků nebo čas je většinou umisťován na vodorovnou osu. 

Pomocí grafů časové posloupnosti můžeme v našich datech velmi často odhalit zvláštnosti. 

Jsou důležitým grafickým nástrojem, který by měl být využíván pravidelně, pokud průběžně 

shromažďujeme potřebná data. 

Dalšími charakteristikami časových řad jsou míry polohy a variability. Nejznámější mírou 

polohy jsou průměry a u časových řad využíváme [11], [13]: 

• chronologický průměr prostý- jednotlivé intervaly jsou stejně dlouhé 

 y8 �
9:
� 
;	
;�
�
;<=	
9<

�
>   (8) 
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• chronologický průměr vážený- jednotlivé intervaly jsou různě dlouhé 

kde ?8 je chronologický průměr 

y jsou hodnoty ukazatele v jednotlivých obdobích (0, 1, …, n). 

Jako míru variability využíváme: 

• variační rozpětí- rozdíl maximální a minimální hodnoty časové řady, 

• průměrný absolutní přírůstek d- aritmetický průměr absolutních přírůstků, tj. rozdíl 

dvou sousedních absolutních hodnot 

 @� � ∑ AB
� � ∑�CB�CB=	�

� , j= 1, 2, … , n,  (9) 

• relativní přírůstky 

 
AB

CB=	
� ∑�CB�CB=	�

CB=	
, j= 1, 2, … , n,  (10) 

• koeficienty růstu 

 DE � CB
CB=	

, j= 1, 2, … , n,  (11) 

• průměrný koeficient růstu 

 D � +D� * D� * … * D� � �C	
C� * C�

C	 * … * C
C=	

 � �C
C:

 .  (12) 
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4. HODNOCENÍ ZMETKOVITOSTI 

V této části jsou zpracována data získaná za rok 2010. Data byla zaznamenávána 

v průběhu celého roku a jsou v nich zahrnuty zakázky pro firmu Continental i pro další 

dodavatele spolupracující s firmou ZRŮST s.r.o. a Continental. 

V rámci této praktické části je zobrazen vývoj zakázek v průběhu celého roku i 

jednotlivých měsíců. Záměrem této praktické části je také porovnat jednotlivé dodavatele 

z hlediska vývoje počtu zakázek v průběhu celého roku i jednotlivých měsíců, ale také 

porovnat vývoj reklamací jednotlivých materiálů v rámci jednoho výrobce. 

Praktická část také zahrnuje stanovení nejdůležitějších dodavatelů, které v rámci Paretovy 

analýzy označujeme jako životně důležitou menšinu. 

4.1 Vypracování pracovního návodu 

Před zahájením vlastní selekce musí být vypracován pracovní návod. V každém 

pracovním návodu musí být zohledněny požadavky zákazníka i interní předpisy firmy 

ZRŮST s.r.o. i Continental. Pracovní návod musí dále zahrnovat popis vlastní selekce, která 

bude prováděna a musí v něm být uvedena veškerá kritéria, podle kterých odlišíme shodné 

výrobky od neshodných. Pracovní návod také obsahuje zobrazení (fotku) shodného i 

neshodného výrobku, na kterém je jasně vidět hledaná chyba. 

Každý pracovní návod musí být označen, aby bylo ihned možné identifikovat, o jaký 

materiál a dodavatele jde. 

Pracovní návod musí být vhodně umístěn tak, aby pracovník provádějící selekci jej měl u 

sebe a mohl do něj kdykoli nahlédnout v případě potřeby. 

Převážná většina selekcí je prováděna stoprocentní vizuální kontrolou. I tento fakt musí 

být zahrnut a zapsán v pracovním návodu. 

4.2 Přehled zakázek 

V průběhu celého roku 2010 byla zaznamenávána data o provedených zakázkách. Tato 

data bylo nutné vhodně setřídit a seřadit, aby bylo možné je dále zpracovat. Bylo nutné 

rozlišit zakázky, označované také jako reklamace, jednotlivých dodavatelů v průběhu celého 

roku a také zohlednit, jestli reklamace proběhly v rámci jednoho či více materiálů. 

Počet zakázek se v průběhu roku liší, jak je patrné z grafu na obrázku 5. 
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5 Celková četnost zakázek v průběhu roku 2010
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Obr. 6 Množství reklamací v % 

Obr. 7 Množství reklamací 
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Obr. 8 Počet reklamací jednotlivých dodavatelů 
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Z obrázku číslo 8 je patrné, že nejdůležitějším dodavatelem je samotný Continental, který 

v průběhu roku požadoval 37 reklamací z celkových 295 zakázek, které selekce firmy ZRŮST 

s.r.o. v roce 2010 prováděla. Tento výsledek není překvapivý. Společnost Continental využívá 

služby selekce firmy ZRŮST s.r.o. nejen před expedicí hotových výrobků k zákazníkům, ale 

také v případě zjištění neshodných výrobků v průběhu vlastní výroby nebo při 

mezioperačních kontrolách kvality produktů. 

V grafu na obrázku 8 můžeme jednotlivé dodavatele mezi sebou lehce porovnávat. 

Získáme tak snadno přehled, kteří dodavatelé jsou pro nás významní a kteří nikoliv. 

4.4 Roční přehled dodavatelů se zohledněním počtu reklamací 

Jak již bylo uvedeno výše, jednotliví dodavatelé nemají stejný počet reklamací. Jejich 

potřeby reklamací se liší jak počtem, tak i časem výskytu. V průběhu roku tedy počet 

dodavatelů kolísá. 

Dodavatelé, kteří v průběhu roku vyžadovali pouze jednu selekci, jsou zobrazeni na 

obrázku číslo 9. 

 

Obr. 9 Roční přehled dodavatelů s 1 reklamací 
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Z grafu na obrázku číslo 10, ve kterém jsou zobrazeni dodavatelé, kteří selekci materiálu 

vyžadovali dvakrát, můžeme vyčíst, že pouze čtyři dodavatelé z celkových čtrnácti vyžadovali 

selekci dvou materiálů v jednom měsíci. U zbývajících deseti dodavatelů proběhly selekce 

materiálů v rozdílných měsících. 

 

Obr. 10 Roční přehled dodavatelů se 2 reklamacemi 

V rámci dodavatelů, kteří vyžadovali v roce 2010 tři selekce, jasně vyčnívá dodavatel 

Segu, který všechny tři selekce vyžadoval v jednom měsíci. Také dodavatel KHD mezi ostatní 

dodavatele, zobrazené na obrázku číslo 11, nezapadá. Dvě své selekce vyžadoval v průběhu 

jednoho měsíce a pouze jednu v měsíci jiném. Zbylí tři dodavatelé vyžadovali selekce 

v průběhu třech rozdílných měsíců. 

 

Obr. 11 Roční přehled dodavatelů se 3 reklamacemi 
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Žádný z dodavatelů, kteří vyžadovali celkově čtyři reklamace, nevyžadoval uskutečnění 

všech čtyř reklamací v jednom měsíci, jak je patrné z grafu na obrázku číslo 12. 

 

Obr. 12 Roční přehled dodavatelů se 4 reklamacemi 

Pouze čtyři dodavatelé vyžadovali pět reklamací v rámci celého roku. Žádný z nich však 

nevyžadoval všechny reklamace v jednom měsíci. Reklamace těchto dodavatelů byly 

rozprostřeny v podstatě téměř rovnoměrně do celého roku, jak je vidět na obrázku číslo 13. 

 

Obr. 13 Roční přehled dodavatelů s 5 reklamacemi 

Na obrázcích 14, 15 a 16 můžeme vzájemně porovnávat dodavatele, kteří již vyžadují 

vyšší množství reklamací. 
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Obr. 14 Roční přehled dodavatelů se 6 reklamacemi 

 

Obr. 15 Roční přehled dodavatelů s 8 a 9 reklamacemi 

 

Obr. 16 Roční přehled dodavatelů s více než 10 reklamacemi 
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Jelikož firma ZRŮST s.r.o. úzce spolupracuje s firmou Continental, je na grafu na obrázku 

číslo 17 zobrazen roční přehled množství reklamací pouze firmy Continental. Na tomto grafu 

jsou velmi patrné výkyvy v množství reklamací v průběhu celého roku. 

 

Obr. 17 Roční přehled množství reklamací firmy Continental 

4.5 Stanovení nejdůležitějších dodavatelů 

Vezmeme- li v úvahu, že 41% dodavatelů vyžadovalo pouze jednu reklamaci v průběhu 

celého roku 2010, musíme začít přemýšlet, jestli jsou pro nás tito dodavatelé stejně důležití, 

jako dodavatelé, kteří vyžadovali reklamací v průběhu roku více. Těchto 41% dodavatelů pro 

nás představuje pouze 10% z celkového objemu zakázek. 

Je tedy vhodné si stanovit pomocí Paretovy analýzy dodavatele, kteří jsou pro nás stěžejní 

a představují tedy onu životně důležitou menšinu. 

V tomto případě je využití pravidla 80/20 nevhodné pro příliš velký počet dodavatelů. Je 

tedy výhodnější využít kritérium průměrného ukazatele, které vypočteme pomocí vztahu: 

 GHI � �
J   (13) 

n celkový rozsah souboru (celkový počet zakázek); 

t počet tříd (celkový počet dodavatelů). 
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V tomto případě tedy stanovíme stěžejní dodavatele dosazením do vzorce: 

GHI � 295
71 � 4,15 �P 4 

Životně důležitou menšinu dodavatelů tedy tvoří dodavatelé, kteří v průběhu roku 

vyžadovali více než 4 zakázky. 

Grafické znázornění životně důležité menšiny, vidíme na obrázku číslo 18. Z celkového 

počtu 71 dodavatelů nám pomocí Paretovy analýzy zůstalo 18 dodavatelů, kteří jsou pro nás 

stěžejní. Přehled těchto dodavatelů a počet zakázek, které v průběhu roku 2010 vyžadovali, 

jsou shrnuty v tabulce číslo 1. 

Tabulka 1 Životně důležitá menšina dodavatelů 

Dodavatel 
Počet 
zakázek 

Continental 37 

Molex 26 

Tyco 21 

Heinze Kunststofftechnik 15 

Ditter plastic 14 

Conti - Babenhausen 11 

MSSL 9 

Cetto 8 

Gultech 8 

PDR 8 

SGT 8 

Prettl 6 

Ronas 6 

VOGT - Sumida 6 

Dedienne 5 

Forez 5 

Friedrichs Rath 5 

G. Rau 5 
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Obr. 18 Paretův diagram 
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Vývoj zakázek u nejdůležitějších dodavatelů 

Využitím Paretovy analýzy ke stanovení nejdůležitějších dodavatelů

ředevším věnovat. Zaměříme se tedy jen na dodavatele, kte

í tudíž vyžadovali nejvyšší množství selekcí. Dodavatele, kte
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é hranice. Toto kolísání může souviset s velmi rychlou interakcí mezi firmou 

ŮST s.r.o. v případě výskytu neshodných výrobků. 

Obr. 19 Vývoj zakázek dodavatele Continental 

ů je firma Molex. Z celkového počtu 26 zakázek jich 9, tedy celá 

síci srpnu. Vývoj u tohoto dodavatele je také velmi kolísavý
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Obr. 20 Vývoj zakázek dodavatele Molex 

U dodavatele Tyco vidíme na obrázku číslo 21 velmi vysoký sezonní nár

Všech 21 zakázek bylo uskutečněno v průběhu pouhých 4 mě

ů ěhu těchto měsíců dodavatel Tyco poměrně rychle vy

výskytem neshodných produktů a tyto problémy odstranil. 

Obr. 21 Vývoj zakázek dodavatele Tyco 

 Heinze Kunststofftechnik (obrázek číslo 22), MSSL (obrázek 

číslo 24) vidíme výkyvy počtu zakázek v průběhu celého roku. Tento 

ůže signalizovat u těchto dodavatelů problémy s udržením dané jakosti.
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Obr. 22 Vývoj zakázek dodavatele Heinze Kunststofftechnik
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Vývoj zakázek dodavatele Heinze Kunststofftechnik

Obr. 23 Vývoj zakázek dodavatele MSSL 

Obr. 24 Vývoj zakázek dodavatele Ditter plastic 
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Dodavatel Conti – Babenhausen má stabilní po

roku, jak je vidět na obrázku č

Obr. 25

Vývoj zakázek u zbývajících dvanácti dodavatel

nekolísá ani nevykazuje žádné sezonní trendy.

4.7 Vývoj výskytu neshodných produkt
nejdůležitějších dodavatel
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Babenhausen má stabilní počet zakázek v průbě

t na obrázku číslo 25. 

25 Vývoj zakázek dodavatele Conti – Babenhausen

zakázek u zbývajících dvanácti dodavatelů je poměrně stálý a nijak výrazn

ani nevykazuje žádné sezonní trendy. 

Vývoj výskytu neshodných produktů nejvýznamnějších materiál
jších dodavatelů 

Pomocí Paretovy analýzy jsem, pro již výše stanovené nejdůležitější dodavatele, stanovila 

jší materiály, které tvoří životně důležitou menšinu materiálů

ů ěrného ukazatele jsem stanovila, že mezi nejvýznamn

ů ěhu roku 2010 reklamovány alespoň dvakrát. 

ů jich kritérium splnilo pouze 30. Z těchto materiálů

jších dodavatelů, jejichž materiály byly stanoveny jako životn

ál, který byl od daného dodavatele reklamován nejčastěji.

ů, stanovených jako životně důležitá menšina, 

celkového počtu 18, kteří byli stanoveni jako životně

následujících grafech jsou tedy zobrazeny vývoje nejvýznamn

jších dodavatelů. Je v nich zobrazen procentuální podíl neshodných výrobk

Měsíc

Conti - Babenhausen

ůběhu prakticky celého 

 

Babenhausen 

ě ě stálý a nijak výrazně 

ějších materiálů u 

ů ější dodavatele, stanovila 

ležitou menšinu materiálů, a měli bychom se 

rného ukazatele jsem stanovila, že mezi nejvýznamnější materiály 

chto materiálů jsem pro každého 

, jejichž materiály byly stanoveny jako životně důležitá menšina, 

č ěji. 

ležitá menšina, dodalo pouze 7 

í byli stanoveni jako životně důležitá menšina 

následujících grafech jsou tedy zobrazeny vývoje nejvýznamnějších materiálů 

nich zobrazen procentuální podíl neshodných výrobků 



45 

 

Nejvýznamnějším materiálem je materiál číslo 5WY8142DKF dodavatele Continental. 

Tento materiál byl reklamován v průběhu celého roku a procentuální podíl neshodných 

výrobků je zobrazen na obrázku číslo 26. Podíl neshodných výrobků kolísá kolem hodnoty 

2%. Nikdy však nepřekročí hodnotu 5%, což je v porovnání s ostatními materiály a množství 

celkového počtu kusů v kontrolovaných šaržích poměrně nízké číslo. 

 

Obr. 26 Procentuální podíl neshodných výrobků Continental (5WY8142DKF) 

Druhým nejčastěji se vyskytujícím materiálem je materiál číslo A2C53189201dodavatele 

Conti – Babanhausen. Tento materiál byl reklamován v průběhu celého roku s výjimkou 

měsíce listopadu, kdy selekce tohoto materiálu nebyla vyžadována. Procentuální podíl 

neshodných výrobků je u tohoto materiálu poměrně velmi vysoký vzhledem k počtu kusů, 

které byly kontrolovány. Vývoj je zobrazen na obrázku číslo 27. 

 

Obr. 27 Procentuální podíl neshodných výrobků Conti - Babenhausen (A2C53189201) 
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Třetím z těchto materiálů je materiál A2C53104572 dodavatele Ditter plastic. Tento 

materiál byl reklamován pouze v měsících leden, červenec, říjen a listopad. Procentuální podíl 

neshodných výrobků u tohoto materiálu velmi kolísá, jak je vidět na obrázku číslo 28. 

Vzhledem k počtu kontrolovaných kusů je procento neshodných výrobků v měsíci červenci 

velmi vysoké. 

 

Obr. 28 Procentuální podíl neshodných výrobků Ditter plastic (A2C53104572) 

Jako čtvrtý v pořadí je materiál A2C53333656 dodavatele Heinze Kunststofftechnik. Tento 

materiál byl také reklamován pouze čtyřikrát a to v měsících srpen, září, říjen a prosinec. 

Procentuální podíl neshodných výrobků u tohoto materiálu je při zohlednění velkého počtu 

celkových kontrolovaných kusů velmi nízký. Celkový vývoj je zobrazen na obrázku číslo 29. 

 

Obr. 29 Procentuální podíl neshodných výrobků Heinze Kunststofftechnik (A2C53333656) 
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Pátým materiálem je materiál číslo 6598627602 dodavatele Molex zobrazený na obrázku 

číslo 30. Tento materiál byl reklamován pouze v měsících květen, červen, červenec a srpen. 

Procentuální podíl výskytu neshodných výrobků je velmi malý. 

 

Obr. 30 Procentuální podíl neshodných výrobků Molex (6598627602) 

Poslední 2 materiály jsou materiál číslo A2C52096646 dodavatele MSSL a materiál číslo 

6599217602B dodavatele Tyco, zobrazené na obrázcích číslo 31 a 32. Oba tyto materiály byly 

v průběhu roku reklamovány pouze třikrát. Materiál A2C52096646 byl reklamován 

v měsících srpen, září a říjen. Materiál 6599217602B byl reklamován v měsících únor, březen 

a duben. Procentuální podíl výskytu neshodných výrobků je i u těchto materiálů malý 

vzhledem k počtu celkově kontrolovaných kusů. 

 

Obr. 31 Procentuální podíl neshodných výrobků MSSL (A2C52096646) 
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Obr. 32 Procentuální podíl neshodných výrobků Tyco (6599217602B) 

4.8 Test hypotézy o shodě relativních četností 

Všechny výše uvedené grafy a porovnávání relativních četností, procentuální podíly, či 

rozdíly mezi jednotlivými počty neshodných výrobků jsou pro nás pouze relativní, pokud 

nevezmeme v potaz velikost výchozího souboru, ze kterého vycházíme. K tomuto 

porovnávání můžeme využít test hypotézy o shodě relativních četností. 

Jako příklad využijeme nejvýznamnější materiál, kterým je materiál číslo 5WY8142DKF 

firmy Continental. Roční vývoj relativních četností tohoto materiálu je zobrazen na obrázku 

číslo 33.  

 

Obr. 33 Roční vývoj relativních četností materiálu 5WY8142DKF 
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Testujeme hypotézu H0: '� = '� 

proti alternativě H1: '� ≠ '�. 

Kritická hodnota K je rovna hodnotě 0,05. 

Jestliže T > K, pak zamítáme H0 a přijímáme H1. 

Testovací kritérium stanovíme pomocí vzorce: 

 ( � �)	�)��*+��	*���
+)�*���)��*��	
���  ~-�0,1� , 1� � )	*�	
)�*��

�	
��   (14) 

Jako p1 si stanovíme hodnotu třetího výběru 0,04 a jako p2 hodnotu čtvrtého výběru 0,02 

abychom porovnali, jestli rozdíl mezi těmito výběry je významný, či nikoliv. 

Hodnota n1 je rovna celkovému rozsahu třetího výběru, který má tedy velikost 2996 kusů. 

Hodnota n2 je rovna celkovému rozsahu čtvrtého výběru, který má tedy velikost 4244 kusů. 

Nejprve si tedy stanovíme hodnotu 1�. 

 1� � )	*�	
)�*��
�	
��   (15) 

1� � 0,04 * 2996 R 0,02 * 4244
2996 R 4244  

1� � 0,028 

Následně již můžeme vypočítat vlastní testovací kritérium T. 

 ( � �)	�)��*+��	*���
+)�*���)��*��	
���  (16) 

( � �0,04 5 0,02� * +�2996 * 4244�
+0,028 * �1 5 0,028� * �2996 R 4244� 

( � 5,08 

Jelikož T > K, zamítáme tedy H0 a přijímáme H1. Rozdíl relativních četností je tedy velmi 

významný a nemůžeme jej zanedbat. 
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Budeme- li chtít přesně porozumět rozdílům mezi jednotlivými rozdíly relativních četností, 

můžeme tento test relativních četností aplikovat na všechny relativní četnosti v průběhu 

celého roku a zjistit a porovnat tak vývoj podílu neshodných výrobků. 

Také tento test můžeme využít k porovnávání jednotlivých materiálů mezi sebou navzájem 

a stanovit tak, který materiál je pro nás z hlediska výskytu neshodných výrobků důležitější. 

4.9 Index způsobilosti Cpk 

Jestliže chceme vyhodnotit, jestli je náš proces, či v našem případě daný výrobek, 

způsobilý, můžeme k tomu využít index způsobilosti Cpk. Tento index nám umožní odhadnout 

schopnost procesu vytvářet požadovaný výstup (shodné výrobky), jestliže předpokládáme, že 

náš cíl (vytváření shodných výrobků), je středu uvažovaných mezí. 

Jako způsobilý považujeme proces, který má hodnotu indexu způsobilosti Cpk větší nebo 

rovnu hodnotě 1,67. 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny procentuální podíly neshodných výrobků a 

indexy způsobilosti Cpk u jednotlivých druhů materiálů, nejdůležitějších dodavatelů. 

Index způsobilosti Cpk byl vypočten pomocí programu Capa, prof. RNDr. Josefa 

Tošenovského, CSc., který byl součástí publikace [12]. 

V tabulce číslo 2 jsou zobrazeni nejdůležitější dodavatelé, které jsme postupně stanovili. 

Do procenta neshodných výrobků jsou zahrnuty veškeré materiály, které daný dodavatel 

v průběhu roku 2010 dodal. Jak je z tabulky patrné, žádný z uvedených dodavatelů nesplňuje 

podmínky indexu způsobilosti Cpk. Žádný z těchto dodavatelů by zahrnutím všech materiálů 

do tohoto indexu neměl způsobilý výrobní proces. 

Tabulka 2 Nejdůležitější dodavatelé- index Cpk a % neshodných produktů 

Přehled všech dodavatelů 

Dodavatel 
% výskytu 

neshodných 
produktů 

Cpk 

MSSL 11,82% 0,50 

Conti - Babenhausen 6,76% 0,53 

Ditter plastic 6,59% 0,50 

Continental 5,54% 0,55 

Heinze Kunststofftechnik 4,91% 1,04 

Tyco 0,96% 0,39 

Molex 0,09% 0,78 
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V tabulce číslo 3 je zobrazeno procento výskytu neshodných produktů a index způsobilosti 

Cpk dodavatele Conti – Babenhausen. Tento dodavatel v průběhu roku dodával pouze jediný 

materiál, který vyžadoval selekci. Tento index způsobilosti Cpk je tedy objektivní, jelikož se 

jedná o jeden druh výrobku. Výrobní proces u tohoto výrobku je tedy nezpůsobilý. 

Tabulka 3 Conti – Babenhausen- index Cpk a % neshodných výrobků 

Conti - Babenhausen 

Číslo materiálu 
% výskytu neshodných 

produktů 
Cpk 

A2C53189201 6,76% 0,50 

V tabulce číslo 4 je zobrazena procenta výskytu neshodných produktů a indexy 

způsobilosti Cpk dodavatele Continental. V tabulce jsou zaznamenány všechny materiály, u 

kterých Continental v průběhu roku vyžadoval selekce. V plné polovině případů je nulový 

výskyt neshodných výrobků a tudíž 100% kvalita a z ní plynoucí způsobilý proces. U zbylých 

materiálů je index způsobilosti nižší než 1,67 a tudíž je u nich proces nezpůsobilý. 

Tabulka 4 Continental- index Cpk a % neshodných výrobků 

Continental 

Číslo 
materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk 

Číslo 
materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk 

5WY8142DKF 1,61% 0,71 A2C53288879 1,56% 0,72 

A2C53294033 5,13% 0,54 A2C53024088 0,28% 0,92 

A2C52051077 0,31% 0,91 A2C53195081 54,53% 0,00 

A2C53165830 0,00% 1,34 A2C53166162 0,00% 100% quality 

6598627607 0,00% 100% quality 5WK48222CBF 0,00% 100% quality 

A2C53139814 0,00% 100% quality 5WK48221CKF 0,00% 100% quality 

A2C53003201 0,05% 1,10 5WK48221CBF 0,00% 100% quality 

5WK48221CBF 0,00% 100% quality 5WK50170DKF 0,00% 100% quality 

5WK48222CBF 0,00% 100% quality 5WK50170DBF 0,00% 100% quality 

5WK48221CBF 4,13% 0,58 A2C53359993 6,86% 0,50 

Tabulka číslo 5 zobrazuje procenta výskytu neshodných produktů a indexy způsobilosti 

dodavatele Ditter plastic. Tento dodavatel v průběhu roku vyžadoval selekci pěti materiálů, u 

kterých můžeme stanovit, že žádný z nich není z hlediska indexu způsobilosti Cpk způsobilý. 

 



52 

 

Tabulka 5 Ditter plastic- index Cpk a % neshodných výrobků 

Ditter plastic 

Číslo 
materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk 

A2C53104572 6,27% 0,51 

A2C53166775 1,63% 0,71 

A2C53166775 12,19% 0,39 

A2C53104572 0,06% 1,08 

A2C53166775 8,83% 0,45 

Dodavatel Heinze Kunststofftechnik  vyžadoval v roce 2010 selekci u devíti materiálů. 

Žádný z těchto materiálů s využitím indexu způsobilosti Cpk nemůže být stanoven jako 

způsobilý, jak je vidět v tabulce číslo 6. 

Tabulka 6 Heinze Kunststofftechnik- index Cpk a % neshodných výrobků 

Heinze Kunststofftechnik 

Číslo 
materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk Číslo materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk 

A2C53333656 2,85% 0,63 A2C53376619 4,77% 0,56 

A2C53219309 0,01% 1,22 
5WK50170CKF, 

CBF 1,45% 0,73 

A2C53219320 0,06% 1,08 A2C53333658 1,86% 0,69 

A2C53380751 20,34% 0,28 A2C53407822 0,70% 0,82 

A2C53219307 0,11% 1,02       

Dodavatel Tyco také nemá z hlediska indexu způsobilosti Cpk žádný způsobilý proces a 

výjimkou jediného, u kterého se nevyskytl žádný neshodný výrobek a má tudíž 100% kvalitu 

a jako jediný z těchto procesů je způsobilý, jak je patrné z tabulky číslo 7. 

Tabulka 7 Tyco- index Cpk a % neshodných výrobků 

Tyco 

Číslo materiálu 
% výskytu 

neshodných 
produktů 

Cpk Číslo materiálu 
% výskytu 

neshodných 
produktů 

Cpk 

6599217602B 9,19% 0,44 A2C53153729 0,10% 1,03 

S118606121 0,35% 0,90 S118606111 0,19% 0,97 

6595327601 0,79% 0,81 6595327616 0,10% 1,03 

6595327603 0,00% 100% quality 6595327602 1,48% 0,73 

6595327617 0,33% 0,91 S118620001 0,54% 0,85 
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V tabulce číslo 8 můžeme porovnávat procentuální výskyt neshodných výrobků a 

způsobilost výrobků dodavatele Molex, který v roce 2010 vyžadoval selekci u dvanácti 

materiálů. Pouze u dvou, z těchto materiálů, se nevyskytl žádný neshodný výrobek. 

Tabulka 8 Molex- index Cpk a % neshodných výrobků 

Molex 

Číslo 
materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk 

Číslo 
materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk 

6598627602 0,07% 1,06 6598627607 1,29% 0,98 

A2C53083141 0,01% 1,22 6598627601 0,14% 1,03 

6598627607 0,06% 1,08 6598627604 0,00% 0,74 

6598627601 0,02% 1,16 A2C53083141 0,33% 1,00 

6598627604 0,00% 100% quality 6598627607 0,16% 100% quality 

6598627602 0,16% 0,98 A2C53083141 0,10% 0,91 

Dodavatel MSSL, jehož dodané materiály vidíme v tabulce číslo 9, je z hlediska 

procentuálního výskytu neshodných výrobků a tudíž i indexů způsobilosti Cpk z uvedených 

dodavatelů nejhorší. Vyžadoval v průběhu roku selekci šesti materiálů, z nichž se u dvou, tedy 

�
T, vyskytlo příliš velké procento neshodných výrobků a index způsobilosti byl roven nule. Ani 

ve zbylých čtyřech případech nebyl index způsobilosti příznivý. 

Tabulka 9 MSSL- index Cpk a % neshodných výrobků 

MSSL 

Číslo 
materiálu 

% výskytu 
neshodných 

produktů 
Cpk 

A2C52096646 8,00% 0,47 

A2C52121294 0,02% 1,20 

A2C52121294 48,82% 0,01 

A2C51796466 78,66% 0,00 

A2C52063656 70,60% 0,00 

A2C53311584 2,20% 0,67 

Jestliže se ve výše uvedených tabulkách vyskytují stejné materiály, nejedná se o chybu, ale 

tento materiál byl v průběhu roku 2010 reklamován v různých měsících na různé druhy chyb. 

Selekce těchto různých druhů chyb probíhaly nezávisle na sobě a byly proto brány jako 

samostatné zakázky. 
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4.10 Metodika hodnocení zmetkovitosti 

Budeme- li chtít získat ucelený přehled o vývoji výskytu neshodných výrobků u 

dodavatelů, je vhodné rozšířit časový úsek, ve kterém tyto dodavatele pozorujeme a 

zaznamenáváme výskyt neshodných výrobků. Využijeme- li data získaná za větší časové 

období, tj. například několik let a ne pouze jeden rok, můžeme z nich vyhodnocovat i různé 

opakující se sezonní trendy a výkyvy. 

Vyhodnocení v průběhu jednoho roku však pro nás může být také velmi užitečné. Získáme 

přehled o vývoji jednotlivých zakázek a počtu neshodných výrobků jednotlivých dodavatelů 

v průběhu roku. Tyto poznatky můžeme s dodavateli sdílet a tím jím být nápomocni ve 

zlepšování kvality jejich procesů a produktů. 

Metodika vyhodnocování nemusí být složitá a v podstatě během krátké doby můžeme 

získat velké množství informací. 

4.10.1 Postup vlastní metodiky hodnocení zmetkovitosti 

• Sběr dat- Data by měla být sbírána v co možná nejdelším časovém intervalu. 

Vyhodnotíme tak vývoj u jednotlivých dodavatelů v průběhu delšího období a zjistíme 

tak, jestli se u dodavatele vyvíjí kvalita pozitivně, či nikoliv. 

• Setřídění dat- Získaná data bychom měli vhodně zaznamenávat, případně setřídit, 

abychom si co nejvíce usnadnili jejich následné využití. 

• Vyhodnocení počtu zakázek- Využijeme- li pro každý rok vyhodnocení počtu 

zakázek, můžeme tak snadno stanovit největší vytíženost selekce i vzhledem 

k sezonním trendům. 

• Množství reklamací- Následně můžeme získaná data využít ke stanovení opakujících 

se dodavatelů a získat tak základní přehled o tom, kolik dodavatelů vyžaduje selekce 

materiálů opakovaně a můžeme tedy předpokládat, že se potýkají s problémy 

s kvalitou. 

• Přehled dodavatelů- Dodavatele můžeme přiřadit do jednotlivých skupin podle počtu 

zakázek v průběhu roku. Získáme tak skupiny dodavatelů, ve kterých tyto dodavatele 

můžeme vzájemně porovnávat, vzhledem k počtům zakázek. Také můžeme 

porovnávat vývoj zakázek u dodavatelů v jednotlivých skupinách. 
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• Životně důležitá menšina dodavatelů- S využitím Paretovy analýzy stanovíme 

životně důležitou menšinu dodavatelů. Na takto stanovené dodavatele bychom se měli 

zaměřit především. Tito dodavatelé jsou pro nás stěžejní. 

• Vývoj zakázek jednotlivých dodavatelů- Víme- li již, na které dodavatele se máme 

blíže zaměřit, můžeme tyto dodavatele vzájemně porovnat vzhledem k vývoji jejich 

zakázek v průběhu roku, či později vzhledem k vývoji v průběhu delšího časového 

období. 

• Vývoj nejdůležitějších materiálů- Již známe nejdůležitější dodavatele. Pomocí 

Paretovy analýzy si následně můžeme stanovit i nejdůležitější materiály. Tyto 

materiály poté můžeme vzájemně porovnávat, stejně jako předtím dodavatele. 

• Test hypotézy o shodě relativních četností- Žádný z materiálů není na selekci 

dodáván v konstantních, stejně velkých dávkách. Procentuální podíl neshodných 

výrobků může být tedy zkreslený, vzhledem k velikosti kontrolovaných dodávek. Toto 

zkreslení můžeme odhalit pomocí testu hypotézy o shodě relativních četností. 

Porovnáme tak podíl neshodných výrobků vzhledem k velikosti kontrolované dodávky 

materiálu. 

• Hodnocení dodavatelů- Veškeré získané informace můžeme využít k následnému 

hodnocení dodavatelů. Případně tyto informace můžeme dodavatelům předat a být jim 

tak nápomocni ve zlepšování kvality jejich výrobků. 

Stanovená metodika je shrnuta ve vývojovém diagramu na obrázku číslo 34. 
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Obr. 34 Vývojový diagram metodiky hodnocení zmetkovitosti 
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5. DOSAŽENÉ POZNATKY A DOPORUČENÍ PRO SPOLEČNOST 

Společnost ZRŮST s.r.o. se zabývá selekcí neshodných materiálů podle specifikací 

dodavatelů. Ve většině případů je selekce prováděna vizuální kontrolou a na výrobcích je 

kontrolován pouze jeden znak. Vyskytne- li se na výrobku více znaků, které se kontrolují, je 

výrobek označen jako neshodný po nalezení první chyby a dále se již nekontroluje. Taktéž 

chyba, která byla nalezena, se nezaznamenává. Pro efektivnější spolupráci s dodavateli by 

bylo vhodné vytvořit kontrolní tabulku výskytu, či četností vad a nalezené chyby do těchto 

tabulek zaznamenávat. Zároveň by bylo vhodné, v případě kontroly více znaků, zkontrolovat 

všechny znaky i v případě, že již byla nalezena chyba a daný výrobek již bude označen jako 

neshodný. Dodali bychom tak dodavatelům informace o četnosti výskytu jednotlivých 

neshodných znaků a umožnili bychom jim tak efektivněji řídit své výrobní procesy. Postup 

selekce podle více znaků jakosti je zobrazen na obrázku číslo 35. 

Pomocí této bakalářské práce byla stanovena metodika k vyhodnocení výskytu neshodných 

výrobků, kterou je možné aplikovat na data získaná v průběhu roku i delšího časového 

období. Můžeme tak porovnávat jednotlivé materiály i výrobce a zefektivnit tak interakci 

s dodavateli a zkvalitnit jejich výrobky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Vývojový diagram selekce podle více znaků jakosti 
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6. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit výskyt neshodných výrobků v rámci 

jednotlivých dodavatelů a tyto dodavatele mezi sebou vzájemně porovnat. Poznatky získané 

v této bakalářské práci umožní efektivnější komunikaci s dodavateli v rámci výskytu 

neshodných výrobků v jejich dodávkách. 

Také velmi důležitým faktem je stanovení možné metodiky zpracování získaných dat o 

neshodných výrobcích. Tato metodika může být využívána v rámci delšího časového období 

pro získání ucelených informací o výskytech neshodných výrobků u jednotlivých dodavatelů. 

V úvodní teoretické části jsem se zabývala tématikou základních statistických nástrojů 

managementu kvality, jako je například Paretova analýza, bodové diagramy, histogramy atd. 

Také jsem se zabývala názvoslovím v oblasti neshodných výrobků, jejich rozpoznáváním, 

značením a vypořádáním se s nimi. 

V praktické části jsem využila data získaná firmou ZRŮST s.r.o. v oblasti selekce 

neshodných výrobků. Tato data jsem zpracovala a stanovila metodiku, kterou je možné využít 

v této oblasti. 

V dnešním světě všudypřítomné kvality a její kontroly je pro každého výrobce spolupráce 

se svým odběratelem, či zákazníkem velmi důležitá. Je tedy velmi důležité udržovat vzájemné 

pozitivní vztahy a důvěru. Jestliže využijeme získané poznatky ke zlepšení kvality 

dodávaných výrobků a spolupráci s dodavateli, zlepšíme tak i kvalitu našich vzájemných 

vztahů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

�� aritmetický průměr 

�� modus 

�� medián 

s2 rozptyl 

s směrodatná odchylka 

as, g1, γ1 asymetrie (šikmost) 

ex, g2, γ2 exces (špičatost) 

H0 nulová hypotéza 

H1 alternativní hypotéza 

T testovací kritérium 

K kritická hodnota 

W kritický obor 

V  obor přijetí 

p hladina významnosti; relativní četnost výběru 

β chyba druhého druhu 

π relativní četnost základního souboru 

n rozsah výběru 

R rozpětí souboru 

X nezávislá proměnná 

Y závislá proměnná 

?8  chronologický průměr 
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y hodnoty ukazatele chronologického průměru v daném 

období 

d průměrný absolutní přírůstek 

dj relativní přírůstek 

k koeficient tempa růstu 

KPU  kritérium průměrného ukazatele 

t počet tříd 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

IČO identifikační číslo osoby 

DIČ daňové identifikační číslo 

ISO International Organization for Standardization 

  (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 

tzv. takzvaný 

atd. a tak dále 

tj. to je(st) 

obr. obrázek 

tab. tabulka 

č. číslo 

N (0, 1) normal distribution (normální rozdělení) 

ŽDM životně důležitá menšina 

Z začátek 

K konec  
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