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Abstrakt 
 

Předmětem bakalářské práce „Využití vybraných statistických nástrojů pro optimalizaci 

podnikových procesů“ je nastínit přehled statistických nástrojů pro optimalizaci podnikových 

procesů. Nejdříve jsem se zaměřil na popis těchto nástrojů včetně provedení výzkumu o 

využívání nástrojů v praxi. Poté bude provedena praktická aplikace zvolených nástrojů na 

případové studii.   

 

 

Abstract 
 

The Bachelor Degree Thesis "The use of selected statistical tools for optimizing business 

processes" is to outline an overview of statistical tools for optimizing business processes. First 

I focesed on the description of these design tools, including research on the use of instruments 

in practice. Then will be the practical application of selected instruments for case study. 
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Úvod 
 

Dnešní doba je k podnikům krutá, neboť existuje silné konkurenční prostředí, které vede 

k zániku mnoha drobných živnostníků. Na druhé straně, pokud podnik chce uspět v tomto 

prostředí, musí se neustále zdokonalovat a zlepšovat. Vrcholové vedení si musí uvědomit, že 

dnes se cena produktu řídí trhem, tedy zákazníkem. Proto je potřeba hledat cestu zlepšení 

někde jinde. Jelikož zisk je vypočten z rozdílů výnosů a nákladů, tak podnik musí se snažit 

optimalizovat své vlastní náklady. K optimalizaci je možné využít mnohé nástroje, které se 

pokusím představit teoreticky a posléze i prakticky ve své práci.  

 

Proto hlavním cílem této práce je popis a následná aplikace vybraných nástrojů k optimalizaci 

podnikových procesů. Každý cíl má i své dílčí cíle, které jsou: 

 provedení výzkumu o využívání vybraných nástrojů v praxi 

 pokusit se sestavit optimální výrobní portfolio fiktivní společnosti při určitých 

omezujících podmínkách 

 aplikovat statistickou regulace do výroby fiktivní společnosti 

 vyřešit dopravní problém 

 predikovat vývoj prodeje produktů 

 snažit se ukázat vybrané nástroje i ve vhodných softwarech  

 

Teoretickou část rozdělím na dva bloky. V prvním bloku popíši optimalizaci procesů pomocí 

matematického programování a druhý blok se bude zabývat metody a nástroji analýzy a 

zpracováním dat.  
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1. Teoretický přehled statistických nástrojů pro optimalizaci 

podnikových procesů 

V dnešním 21. století podniky silně integrují vhodné statistické nástroje a nástroje 

matematické programování.  

1.1 Matematické programování 

Matematické programování je nástroj výběru optimálních variant průběhu reálných procesů, 

do kterého spadá lineární programování, nelineární programování, stochastické programování 

a dynamické programování [1]. 

Z důvodu použití se budu věnovat pouze lineárnímu programování. 

1.1.1 Lineární programování (LP) 

Lineární programování je nejpoužívanějším typem optimalizačních úloh. Tyto úlohy jsou 

charakteristické tím, že se z množiny přípustných variant řešení pomocí vhodně zvolené 

metody vybírá řešení, které se z hlediska daných podmínek a zvoleného optimalizačního 

kritéria jeví jako nejvýhodnější (optimální). Proto lze LP považovat za jeden z nástrojů 

optimálního rozhodování [2]. 

 

Složení modelu úlohy LP 

Model LP se skládá ze tří základních částí: 

Soustava omezujících podmínek – zobrazují podmínky, za nichž reálné procesy, jejichž 

optimální úroveň hledáme, probíhají 

 Omezují – vymezují – ohraničují vstupy (zdroje) a výstupy reálných procesů 

 Jsou dány zpravidla soustavou lineárních nerovnic, ale i rovnic, v nichž proměnné „xi“ 

reprezentují hledanou (optimální) úroveň reálných procesů [1]. 

Podmínky nezápornosti řešení jsou dány věcnou podstatou reálných (optimalizovaných) 

procesů: proměnné mohou nabývat pouze kladných nebo nulových hodnot [1]. 

Kriteriální funkce zobrazuje kritérium optimálnosti (optimálního rozhodování), kterým je 

(může být jen) požadavek dosažení maximální nebo minimální hodnoty určité veličiny. 

Strukturní koeficienty proměnných v této funkci představují ocenění jednotkové úrovně 

optimalizovaných procesů „ci“ z hlediska dané veličiny [1]. Tyto tři části ukážu na 

modelovém příkladu z literatury [1].  
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Máme rozhodnout o výrobním programu dílny, která vyrábí 5 druhů výrobků ze 3 surovin, 

které má na skladě v určitém množství, zná specifickou spotřebu surovin a tržní cenu výrobků. 

Prodejem výrobků chceme dosáhnout maximálního výnosu (tabulka 1). 

Tabulka 1: Schéma výrobního programu dílny 

      Výrobek 

 

Suroviny 

Specifická spotřeba surovin (Kg/t) 
Dispon. množ. sur. (kg) 

P1 P2 P3 P4 P5 

S1 8 6 0 2 0 1400 

S2 0 1 0 0 2 200 

S3 0 1 9 6 5 450 

Cena výrobku (Kč/t) 64 72 54 50 52  

 

             

          

 

 

 

 

Při řešení LP úlohy se nejdříve musí model převést do normovaného a posléze do 

kanonického tvaru. 

 

Převod z obecného tvaru modelu LP do normovaného tvaru modelu LP: 

1. Máme-li v původním modelu najít maximum kriteriální funkce – vynásobíme levé strany 

kriteriální funkce (-1) 

2. Je-li v původním modelu bi  0, vynásobíme celou i-tou podmínku (-1) 

3. Nerovnosti převedeme na rovnice pomocí „přídatné proměnné ui“: 

A) v případě nerovnosti  bi - přičteme ui k levé straně nerovnosti, 

     B) v případě nerovnosti  bi – odečteme ui od levé strany nerovnosti. 

     ( pro ui platí: ui   0, cj = 0). 

4. Proměnnou xj , která není vázána podmínkou nezápornosti, nahradíme rozdílem 2 

nezáporných proměnných [3]. 

Opět pro ukázku uvedu převod do normovaného tvaru původní LP úlohu z lit. [1]. 

 

         

                                        

„Soustava 

omezujících 

podmínek“ 

„Podmínky 

nezápornosti“ 

„Kriteriální 

funkce“ 
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Výchozí přípustné řešení (VPŘ): xi=0; u1=1400; u2=200; u3=450; Z=0 

Pro stanovení výchozího přípustného řešení, musí být normovaný model rovněž ve tvaru 

kanonickém, tzn. musí obsahovat jednotkovou bázi. Tento LP model je jak v normovaném, 

tak v kanonickém tvaru, neboť jednotková báze se nalezla, proto jsem mohl určit i VPŘ [3]. 

 

Metody řešení LP úloh: 

A, grafická metoda – tato metoda je omezena pouze na 2 proměnné, 

B, simplexova metoda – tato metoda vychází z kanonického tvaru LP modelu, kde se 

následně LP model přepíše do tabulky, vč. VPŘ a určí se, zda se jedná o optimální řešení či 

nikoliv. V případě, že se nejedná o optimální řešení, musíme stanovit klíčový sloupec a také 

klíčový řádek a vytvoří se nová tabulka, kde se přepočítávají hodnoty. Praktickou aplikaci 

ukážu ve 3. kapitole [3]. 

 

Využití LP v praxi: 

LP v praxi lze využít v mnoha situacích, jako jsou např.: dopravní úloha, směšovací úloha, 

dělící úloha, přiřazovací úloha a alokační úloha [1]. 

 

Dopravní úloha 

Tato úloha mi řeší „kolik má dodat i-tý dodavatel j-tému spotřebiteli, aby byly minimální 

náklady“. Zobrazení této úlohy je na obr. 1.1 [4]. 

 

 

Obr. 1.1 Schéma dopravního problému 

Dodavatelé Spotřebitelé 
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 Dopravní úloha lze řešit několika metodami: 

 metoda severozápadního rohu, 

 metoda indexově vzestupná či sestupná, 

 metoda sloupcových či řádkových minim [1] [4]. 

V praktické části ukážu praktickou aplikaci těchto metod (viz. kapitola 3). Podrobný postup je 

vysvětlen v literatuře [4]. 

Pro určení optimálního řešení lze využít metodu MODI (modifikovaná distribuční metoda). 

Tato metoda má následující postup: 

1. Nalezení výchozího přípustného bázického řešení některou aproximační metodou. 

2. Volba jednoho ui = 0 pro i=1,2,…,m nebo jednoho v j = 0 pro j=1,2,…,n. 

(Volíme v řadě s největším množstvím nenulových přeprav.) 

3. Výpočet hodnoty proměnných u1,….,um a v1,…., vn z rovnic: 

   ,      (1) 

kde cij jsou cenové sazby-koeficienty u bázických proměnných. 

4. Výpočet                    (2) 

dostaneme-li tuto hodnotu pro více polí, volíme pole s nejmenší hodnotou cij. 

5. Je-li dpq = 0, jde o optimální řešení, není-li dpq = 0, stává se proměnná xpq proměnnou, 

která vstupuje do nové báze. 

6. V tabulce dopravní úlohy se vyhledá tzv. "uzavřený okruh" k poli (p,q) po obsazených 

polích a počínaje polem (p,q) označíme rohová pole okruhu střídavě znaménky + a -. 

7. Určíme veličinu t jako minimální hodnotu z bazických proměnných označených -. 

8. Přepočteme tabulku do nové báze a to tak, že přičteme a odečteme hodnotu t k příslušně 

označeným polím v okruhu. 

9.  Celý postup opakujeme od 2. kroku [3]. 

1.2 Metody a nástroje analýzy a zpracování dat 

Do tohoto bloku jsem vybral jen ty nejznámější metody a nástroje analýzy a zpracování dat. 

Čtenáře seznámím s některými nástroji managementu jakosti (statistická regulace procesů, 

statistická přejímka, analýza způsobilosti procesu), dále pak s nástroji zkoumající závislost 

dvou proměnných (regresní a korelační analýza) a také se podíváme na data z prognostického 

hlediska (časová řada). 
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1.2.1 Vybrané nástroje managementu jakosti 

Statistická regulace procesu 

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

základě včasného odhalování významných odchylek v procesu od předem stanovené úrovně 

umožňuje realizovat zásahy do procesu s cílem udržovat ho dlouhodobě na přípustné a 

stabilní úrovni, popř. ho zlepšovat. Obecně je regulace realizována pravidelnou kontrolou 

regulované výstupní veličiny, při níž zjišťujeme, zda regulovaná veličina odpovídá 

požadované úrovni. Další fází regulace je udržování regulované výstupní veličiny na 

požadované a stabilní úrovni. Při SPC je cílem nastolení a udržování procesu na přípustné a 

stabilní úrovni tak, aby byla zajištěna shoda znaků jakosti produktu s požadavky 

specifikovanými zákazníky. Pro dosažení tohoto úkolu jsou použity statistické metody [5].  

Dosahování a udržování procesu na požadované a stabilní úrovni jakosti je podmíněno 

důslednou analýzou variability procesu, při níž je třeba odhalit, jak proces funguje, jaké jsou 

jeho nedostatky a jejich příčiny, zda se opakují, na co mají vliv v procesu [5]. 

Variabilita je přirozenou vlastností jevů. I za relativně stálých podmínek působí na proces a 

jeho výstupy objektivně řada vlivů, které tuto variabilitu vyvolávají. Proto nelze 

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

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

produktů nesplňujících požadavky na úroveň jejich jakosti. Tyto vlivy lze rozdělit na dvě 

skupiny: 

 náhodné vlivy (přirozené, chronické, obvyklé, obecné), 

 vymezitelné vlivy (identifikovatelné, systematické, odstranitelné, zvláštní) [5]. 

Základním nástrojem SPC je Shewhartův regulační diagram (obr. 1.2). Je to grafický nástroj 

zobrazení vývoje variability procesu v čase využívající principů testování statistických 

hypotéz. Jednou z funkcí efektivního využití regulačních diagramů je poskytnout statistický 

signál, když začne působit vymezitelná příčina, a vyhnout se zbytečnému signálu, když k 

žádné významné změně v procesu nedošlo. Rozhodnutí o statistické stabilitě procesu 

umožňují 3 základní čáry: CL, LCL a UCL.  CL – centrální přímka - odpovídá tzv. referenční 

(požadované) hodnotě použité znázorňované charakteristiky. Z hlediska účinnosti regulačního 

diagramu a základního rozhodnutí o statistické stabilitě procesu je rozhodující stanovení horní 

a dolní regulační meze:  

 UCL je horní regulační mez (Upper Control Limit),  

 LCL je dolní regulační mez.(Lower Control Limit) [5] [6]. 
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Obr. 1.2 Regulační diagram 

Těmto regulačním mezím se také říká akční meze. Vymezují pásmo působení pouze 

náhodných příčin variability a jsou základním rozhodovacím kritériem, zda učinit regulační 

zásah do procesu či nikoliv. Regulační meze jsou stanoveny statisticky. Nelze je zaměňovat s 

tolerančními mezemi. Nejčastěji jsou tyto meze stanoveny ve vzdálenosti 3sigma dané 

výběrové charakteristiky na obě strany od centrální přímky [5] [6]. Vztahy pro výpočet UCL, 

LCL a CL naleznete v příloze 1. 

Body ležící uvnitř nám signalizují, že na proces působí pouze náhodné vlivy a proto není 

žádný zvláštní důvod do procesu zasahovat. Naopak body ležící mimo regulační meze nám 

signalizují, že na proces působí i vymezitelné příčiny, proto je zapotřebí udělat patřičná 

opatření a tento bod z měření vyškrtnout [6]. U volby vhodného regulačního diagramu lze 

využít schéma z přílohy 2. SPC není jednoduchou záležitostí. Jde o proces složený 

z následujících 4 fází: fáze přípravná, fáze analýzy a zabezpečení statistické stability procesu, 

fáze zabezpečení způsobilosti procesu a fáze vlastní statistické regulace procesu pomocí 

regulačního diagramu [5]. 

Analýza způsobilosti procesu 

Jednou z důležitých oblastí plánování jakosti produktu je ověření způsobilosti procesu 

navrhovaného k realizaci produktu. Způsobilost procesu (Process Capability) lze 

charakterizovat jako schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná 

kritéria jakosti. Znalost způsobilosti procesů je důležitá zejména z těchto důvodů: 

 je součástí plánování jakosti produktů 

 umožňuje odhad očekávaného výskytu neshodných produktů 

 je součástí měření výkonnosti procesů a východiskem pro jejich zlepšování 
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 poskytuje informace pro plánování výroby 

 zvyšuje důvěru a spokojenost zákazníků. 

Ve standardech pro oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů jsou analýzy 

způsobilosti procesu požadovány [5]. 

Pro správné vyhodnocení způsobilosti procesu je potřeba dodržet správný postup, který 

zahrnuje ověření některých omezujících podmínek. Hodnocení způsobilosti procesu na 

základě měřitelných znaků jakosti by mělo probíhat v těchto krocích[5]: 

1. Volba znaku jakosti 

2. Analýza systému měření zvoleného znaku jakosti 

3. Shromáždění údajů z probíhajícího procesu 

Údaje o zvoleném znaku jakosti by měly být získávány z probíhajícího procesu v průběhu 

časového období, které by mělo být dostatečně dlouhé, aby se v něm projevily všechny běžné 

zdroje variability. V tomto období se v přibližně pravidelných časových či dávkových 

intervalech z procesu odebírá určitý počet po sobě vyrobených výrobků (podskupiny) a 

zjišťují se hodnoty sledovaného znaku jakosti. Měly by být získány údaje o cca 25 takových 

podskupinách. 

4. Průzkumová analýza shromážděných údajů 

5. Posouzení statistické zvládnutosti procesu 

Aby bylo možné hodnotit způsobilost procesu, musí být proces statisticky zvládnutý, tedy 

variabilita sledovaného znaku jakosti musí být vyvolána pouze působením náhodných příčin. 

K ověření statistické zvládnutosti procesu se využívají regulační diagramy, které umožňují 

vyhodnotit, zda proces ovlivňují pouze náhodné příčiny variability (je statisticky zvládnutý), 

nebo i vymezitelné příčiny variability (není statisticky zvládnutý).  

6. Ověření normality sledovaného znaku jakosti 

7. Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

K hodnocení způsobilosti procesů se běžně používají indexy způsobilosti. Nejčastěji jsou 

využívány indexy Cp a Cpk, které posuzují potenciální a skutečnou schopnost procesu trvale 

poskytovat produkty vyhovující tolerančním mezím.  

8. Případný návrh a realizace opatření ke zlepšení procesu 

Pokud analýza způsobilosti procesu vede k závěru, že proces není způsobilý, je potřeba 

realizovat vhodná opatření k dosažení způsobilosti. Vhodná opatření lze odvodit ze 

vzájemného porovnání hodnot jednotlivých indexů způsobilosti, dobrou pomůckou je rovněž 

sestrojený histogram. 
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Základní indexy způsobilosti: 

 Index způsobilosti Cp 

Nejjednodušší index způsobilosti je index Cp. Index způsobilosti Cp je mírou potenciální 

schopnosti procesu zajistit, aby sledovaný znak jakosti ležel uvnitř tolerančních mezí. 

Hodnota indexu Cp je poměrem maximálně přípustné a skutečné variability hodnot znaku 

jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli. Index Cp tedy charakterizuje 

potenciální možnosti procesu dané jeho variabilitou (schopnost sledovaného znaku „vejít se“ 

do tolerance), ale již nic neříká o tom, jak jsou tyto možnosti ve skutečnosti využity. Lze ho 

stanovit pouze v případě oboustranné tolerance. Počítá se podle vztahu: 

           (3) 

kde LSL - dolní toleranční mez, USL - horní toleranční mez, σ - směrodatná odchylka [5] [8]. 

Skutečná variabilita sledovaného znaku jakosti je vyjádřena hodnotou 6σ, jež v případě 

normálního rozdělení vymezuje oblast, v níž každá další hodnota bude ležet s 

pravděpodobností 0,9973. Hodnota Cp = 1 tedy například poskytuje informaci, že minimální 

očekávaný výskyt neshodných produktů na výstupu z procesu bude činit 0,27 %. Této 

minimální hodnoty bude dosaženo pouze tehdy, když střední hodnota sledovaného znaku 

jakosti bude ležet ve středu tolerančního pole. Grafické znázornění charakteristik potřebných 

pro výpočet indexu způsobilosti Cp je uvedeno na obr. 1.3 [5] [8].  

Pro výpočet indexu způsobilosti na základě shromážděných údajů je potřeba vhodným 

způsobem odhadnout směrodatnou odchylku. Pro odhad směrodatné odchylky jsou 

doporučovány vztahy založené na průměrné variabilitě v podskupinách [5]: 

                    (4) 

nebo 

                   (5) 

případně 

                (6) 

kde 

 - průměrné variační rozpětí v podskupinách 

 - průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách 

d2 , C4 - koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

- výběrový rozptyl hodnot v j-té podskupině k počet podskupin 
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Index způsobilosti Cpk 

Index způsobilosti Cpk zohledňuje jak variabilitu sledovaného znaku jakosti, tak jeho polohu 

vůči tolerančním mezím. Index Cpk tedy charakterizuje skutečnou způsobilost procesu 

dodržovat předepsané toleranční meze. Jeho hodnota vyjadřuje poměr vzdálenosti střední 

hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližší toleranční meze k polovině skutečné variability 

hodnot. Index Cpk lze počítat jak v případě oboustranné, tak jednostranné tolerance. K jeho 

výpočtu se používá vztah: 

      (7) 

kde μ - střední hodnota sledovaného znaku jakosti [5] [8]. 

Grafické znázornění charakteristik potřebných pro výpočet indexu způsobilosti Cpk je 

uvedeno na obr. 1.4 [5]. 

Obr. 1.3 Charakteristiky potřebné pro sestavení indexu Cp                  Obr. 1.4 Charakteristiky potřebné pro sestavení indexu Cpk  

 

Mezi hodnotami indexů způsobilosti Cpk a Cp platí nerovnost: 

     .      (8) 

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

mezi hodnotami obou indexů je tím vyšší, čím více je střední hodnota sledovaného znaku 

vzdálena od středu tolerančního pole. Rovnosti obou těchto indexů způsobilosti je dosaženo 

pouze v případě, kdy střední hodnota sledovaného znaku jakosti leží právě ve středu 

tolerančního pole. Tehdy je potenciální způsobilost procesu daná variabilitou sledovaného 

znaku maximálně využita [5] [8]. 

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

který charakterizuje reálnou způsobilost procesu udržovat sledovaný znak jakosti v 

předepsaných tolerančních mezích. Minimální hodnota indexu Cpk, při které je proces 

považován za způsobilý se s rozvojem technologií posouvá k vyšším hodnotám. V současné 

době se proces obvykle považuje za způsobilý v případě, když hodnota tohoto indexu 
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způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (Cpk ≥ 1,33). Tato hodnota představuje 

požadavek, aby dosahovaná střední hodnota sledovaného znaku jakosti ležela ve vzdálenosti 

nejméně 4σ od tolerančních mezí [5]. 

Statistická přejímka 

Statistická přejímka představuje formu objektivní výběrové kontroly, kdy dle předem 

stanoveného pravidla se provede jednoznačné rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí přejímané 

dávky materiálu, surovin, polotovarů či hotových výrobků. Toto rozhodnutí není výsledkem 

100% kontroly, ale kontroly nebo analýzy kusů či vzorků náhodně odebraných z posuzované 

dávky (reprezentativnost a náhodnost výběru významně ovlivňují správnost rozhodnutí o 

dávce). Rozhodnutí o tom, zda dávka jako celek splňuje deklarované požadavky na úroveň 

jakosti, se uskutečňuje dle předem stanovených pravidel (přejímacího plánu). Dodržení těchto 

pravidel umožňuje rozhodnout o celé dávce objektivně [5]. 

 

Statistické přejímky lze členit dle několika hledisek:  

1. V závislosti na charakteru znaku jakosti, dle kterého jakost dávky hodnotíme, dělíme 

statistickou přejímku na: 

 statistickou přejímku srovnáváním (znak jakosti má charakter diskrétní NV),  

 statistickou přejímku měřením (znak jakosti je spojitě NV) [5]. 

2. Dle počtu výběrů, na základě nichž se rozhoduje o přijetí či nepřijetí dávky se přejímky 

dělí na:   

 přejímku jedním výběrem, 

 přejímku dvojím a několikerým výběrem, 

 přejímku postupným výběrem (sekvenční přejímku) [5]. 

3. Dle způsobu, jakým se nakládá se zamítnutou dávkou; pak máme: 

 přejímku nerektifikační (bezopravnou), 

 přejímku rektifikační (opravnou) [5]. 

4. Dle četnosti kontroly jednotlivých dávek se dělí přejímky na;  

 přejímky, kde se kontroluje každá dávka, 

 přejímky, kde se kontroluje každá k-tá dávka (občasná přejímka) [5]. 

5. Dle způsobu výroby a charakteru předávání hodnoceného produktu: 

 přejímky pro hodnocení úrovně jakosti jednotlivých izolovaných dávek, 

 přejímky pro hodnocení průměrné úrovně jakosti série dávek téhož produktu od téhož 

dodavatele, které jsou vyráběny za stálých podmínek. 
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SP srovnáváním 

Základní pojmy:  

 

Přejímací plán - jednoznačné, předem stanovené pravidlo pro provedení rozhodnutí o přijetí 

či zamítnutí přejímané dávky. Obsahuje pevně stanovený rozsah výběru a přesně definované 

přejímací kritérium (tzv. parametry přejímacího plánu) [5].  

Rozsah výběru n - počet jednotek produktu vybraný náhodně z přejímané dávky. Náhodný 

výběr znamená, že všechny jednotky v přejímané dávce mají stejnou pravděpodobnost, že 

budou zahrnuty do výběru [5]. 

Přejímací kritérium - přejímací číslo Ac (Acceptance Number) - nejvýše přípustný počet 

neshodných jednotek ve výběru. Značení Ac se používá v ISO normách, v ČSN normách 

najdeme značení c [5]. 

                             - zamítací číslo Re (Rejectance Number) - nepřípustný počet neshodných 

jednotek ve výběru. Značení Re se používá v ISO normách, v ČSN normách najdeme značení 

z [5]. 

AQL – (Acceptable Quality Level)  

Pro sérii dávek je tento ukazatel úrovně jakosti definován jako mezní přijatelná hodnota 

průměrného procenta neshodných jednotek ve výrobním procesu, z něhož dávky pocházejí. 

p
A 

– přípustný podíl neshodných jednotek v dávce (Značení p
A 

se používá v ISO normách, v 

ČSN normách najdeme značení p
1
) [5]. 

LQ - (Limiting Quality) nepřípustné procento neshodných jednotek v dávce, považované za 

izolovanou (dávky, které obsahují vysoký podíl neshodných jednotek rovný či větší než 

hodnota LQ/100, jsou hodnoceny jako nevyhovující) [5]. 

P
R 

– nepřípustný podíl neshodných jednotek v dávce (Značení p
R 

se používá v ISO normách, v 

ČSN normách najdeme značení p
2
) [5]. 

α - riziko dodavatele, že mu budou zamítnuty vyhovující dávky obsahující podíl neshodných 

jednotek ≤ p
A 

(p
1
). Pro dodavatele tato hodnota představuje záruku, že mu budou zamítnuty 

vyhovující dávky (tj. dávky obsahující přípustný podíl neshodných jednotek a méně) nejvýše 

s pravděpodobností α [5]. 

β - riziko odběratele, že přijme nevyhovující dávky (tj. dávky s podílem neshodných jednotek 

p
R 

(p
2
) a více). Pro odběratele tato hodnota představuje záruku, že převezme dávky obsahující 

nepřípustný podíl neshodných jednotek a více nejvýše s pravděpodobností β [5].  

Schéma SP jedním výběrem a SP několikerým výběrem jsou znázorněny v přílohách 3 a 4. 
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1.2.2 Nástroje zkoumající závislost dvou proměnných 

 

Jednou z nejčastějších praktických úloh je sledování závislosti veličiny y na faktorech x1, x2, 

…, xk, přičemž nás obvykle zajímají dvě otázky: 

 tvar závislosti – tento problém řeší regresní analýza, 

 míra závislosti, tuto otázku řeší korelační analýza [9]. 

Regresní analýza 

V regresní analýze se odhaduje, jakým způsobem závisí hodnoty nebo střední hodnoty nějaké 

náhodné veličiny na jiné nebo na několika jiných veličinách. Kdybychom např. zaznamenali 

pro velký počet n osob jejich výšky xi a hmotnosti yi (i = 1, 2, …, n), zjistíme z grafického 

záznamu, že body [xi, yi] jsou „rozházeny“ kolem přímky. Lze tedy předpokládat závislost 

tvaru[10] [11]:    (i = 1, 2, …, n).  (9) 

Grafické znázornění závislosti dvou proměnných je na následujícím obrázku 1.5 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.5 Grafické znázornění závislosti dvou proměnných 

 

Yi …empirická (měřená) hodnota závislé proměnné 

yi …teoretická hodnota závislé proměnné 

εi …reziduální odchylka 

 

Při budování lineárních regresních modelů se běžně užívá metody nejmenších čtverců [12]. 

Metoda nejmenších čtverců poskytuje postačující odhady parametrů jenom při současném 

splnění všech předpokladů o datech a o regresním modelu. Pokud tyto předpoklady nejsou 

splněny, ztrácí výsledky metodou nejmenších čtverců své vlastnosti. Tyto předpoklady jsou 

[9] [13]: 

x 

y 

 

Yn 

yn 

Y1 

Y2 

Yi 

yi 
y2 

y1 

εi 

x1 x2 xi xn 
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Předpoklady o reziduích: 

 rezidua mají nulovou střední hodnotu: ,     (10) 

 rezidua mají konstantní, nezávislý rozptyl: ,    (11) 

 rezidua jsou vzájemně nekorelované: ,    (12) 

 rezidua mají normální rozdělení: .      (13) 

Předpoklady o regresním modelu: 

 regresní parametry β mohou nabývat libovolných hodnot, 

 regresní model je lineární, 

 matice X je nenáhodná. 

Pozn.: Odůvodněné předpoklady naleznete v literatuře [11].  

 

Lineární regrese: 

Pro lineární regrese je obecný zápis znázorněn ve vzorci (5). Jelikož počítáme odhady 

parametrů β, tak se tento vztah upraví na [9] [10]: 

   (i = 1, 2, …, n).  (14) 

Pro výpočet odhadů regresních koeficientů použijeme následující vztah 

         (15) 

kde 

                                                        (16) 

a 

                                                          .     (17) 

Tyto dvě matice jsou vždy známy [11]. 

Následně dosadíme do vzorce (10) a vypočteme teoretickou hodnotu. Známe – li teoretickou a 

skutečnou hodnotu, tak jsme schopni vypočítat i reziduální odchylku [10]: 

            .     (18) 

Nyní je důležité otestovat vypočtené regresní koeficienty, zda jsou statisticky významné či 

nikoliv.  

Každý test má 4 body [9]: 

1. Hypotézy 

 H0: koeficient je statisticky nevýznamný 
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 H0: koeficient je statisticky nevýznamný 

2. Testovací kritérium 

         (19) 

3. Kritická hodnota 

                                                                         (20) 

 p – hladina významnosti, kterou volíme v rozsahu tabulek 

4. Rozhodnutí o H0 

 Je – li , přijmeme H0 

 Je – li , zamítneme H0 

Korelační analýza 

Pro vyjádření intenzity vztahů mezi proměnnými se používá korelačních koeficientů. 

Rozlišujeme tyto korelační koeficienty: 

 koeficient korelace, 

 Spearmanův koeficient korelace, 

 index korelace [9] [14]. 

 

Koeficient korelace 

Koeficient korelace vyjadřuje míru lineární závislosti dvou proměnných. Jeho hodnota se 

pohybuje v mezích . Při  (resp. -1) se jedná o lineární funkční závislost y 

na x, přičemž přímka vyjadřující tuto závislost je rostoucí (popř. klesající). Při  není 

mezi x a y významná lineární závislost. Nelze však říci, že y je nezávislé na x, neboť mezi 

dvěma proměnnými může být i jiná než lineární závislost [9] [14]. 

        (21) 

Abychom objektivně rozhodli o míře závislosti (či nezávislosti) y na x, posuzujeme 

vypočítané r pomocí testu takto [9]:  

1. Hypotézy 

 H0: y nezávisí na x 

 H0: y závisí na x 

2. Testovací kritérium 

         (22) 
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3. Kritická hodnota 

                                                                         (23) 

 p – hladina významnosti, kterou volíme v rozsahu tabulek 

4. Rozhodnutí o H0 

 Je – li , přijmeme H0 

 Je – li , zamítneme H0 

 

Spearmanův koeficient korelace 

Jsou – li hodnoty x, y dány pouze pořadím, počítáme míru jejich vzájemné závislosti pomocí 

Spearmanova koeficientu korelace:  

          (24) 

kde di je diference pořadí znaků x a y [9] [14]. 

 

Index korelace 

Není – li regresní funkce přímka, použijeme jako míru závislosti y na x index korelace, který 

se počítá podle vzorce [9] [14]: 

           (25) 

Index korelace se pohybuje v mezích , přičemž čím blíže je I=1, tím významnější je 

závislost y na x a obráceně [9] [14].  

Pozn.: Regresní a korelační analýzu podrobněji naleznete v literatuře [15] a [16]. 

 

1.2.3 Časová řada 

 

Časová řada jsou data chronologicky uspořádaná v čase. Rozlišujeme 2 rozdílné přístupy 

k časovým řadám: 

 klasická analýza ČŘ – dekompozice, 

 stochastické metody – Box – Jenkinsova metodologie [17]. 

V rámci této bakalářské práce se budu podrobněji zaobírat pouze klasickou analýzou ČŘ. 

 

Klasická analýza ČŘ 

U klasických ČŘ se počítají charakteristiky a hledá se model ČŘ [17]. 
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A, Charakteristiky ČŘ [15] 

Popisné charakteristiky: 

1. Průměr ČŘ         (26) 

2. Rozptyl ČŘ        (27) 

 

Dynamické charakteristiky: 

3. Absolutní přírůstek       (28) 

4. Koeficient růstu        (29) 

5. Průměrný koeficient růstu       (30) 

6. Průměrný absolutní přírůstek       (31) 

     

B, Modely ČŘ [17] 

Slouží zejména k predikci (prognóze, předpovědi) vývoje sledovaného znaku y. Při 

modelování ČŘ se vychází z předpokladu, že ČŘ může obsahovat 4 druhy složek: 

yt = Tt + Ct + St + εt.     (32) 

Tt = trend; jeho určení je zásadní úkol v analýze ČŘ (obr. 1.6) 

Ct = cyklická složka = dlouhodobé pravidelné kolísání okolo trendu (jeho sledování vyžaduje 

dlouhou ČŘ) 

St = sezónní složka = kolísání s periodou menší než 1 rok (obr. 1.7) 

εt = náhodné kolísání (tato složka je vždy) 

 

       

 

 

 

 

 

 

          Obr. 1.6 Ukázka ČŘ s trendem    Obr. 1.7 Ukázka ČŘ s trendem a sezónní složkou 
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K modelování ČŘ můžeme využít [17] [18]: 

 

Klouzavé průměry: 

Posloupnost hodnot ČŘ nahradíme novou řadou průměrů, vypočítaných z kratších úseků ČŘ, 

při čemž tyto úseky postupně posouváme (kloužeme). Délka úseku, ze kterého se počítá 

průměr, se u neperiodických ČŘ volí jako lichý počet hodnot yt, např. 3, 5,7. Lichý proto, že 

vypočítaný průměr se přiřadí prostřední hodnotě. U periodických ČŘ se volí délka klouzavé 

části shodná s délkou periody. 

 

Exponenciální vyrovnání: 

Hodnota y z času t tzn. yt se tzv. vyrovná (vyjádří) pomocí hodnot y1,y2,y3,…,yt tak, že každé 

hodnotě se přiřadí tzv. váha w. Čím starší je yt, tím menší váha je jí přiřazena. První 

vyrovnaná hodnota  se položí rovna y1: 

      .     (33) 

Další vyrovnané hodnoty definujeme rekurentním vztahem: 

         (34) 

kde t=2,3,…,n. 
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2. Využití vybraných statistických nástrojů v praxi průmyslového 

podniku 

V rámci této kapitoly bakalářské práci jsem se rozhodl udělat výzkum mezi podniky. 

K výzkumu jsem využil jednu z nejznámějších a ekonomicky nejvýhodnější metodu a to 

dotazníkové šetření. Dotazník jsem sestavil ve dvoujazyčné podobě. Samozřejmě jedna verze 

byla v českém jazyce a druhá v anglickém jazyce. Jedním z důvodů byla skutečnost, že 

výzkum jsem chtěl rozšířit i za hranice našeho národa a druhým důvodem bylo to, že i 

v České republice je plno zahraničních firem, popřípadě zahraničních majitelů. 

Dotazník byl sestaven z 19 otázek pro ČR a 19 otázek v anglické verzi. V rámci této 

bakalářské práce ovšem využiji pouze 8 otázek v české verzi a 8 otázek v anglické verzi, 

neboť zbylé otázky se týkají ověřování normality dat v podnicích, které zpracuji v rámci mé 

diplomové práci. V dotazníku jsem použil jak otevřené otázky, tak samozřejmě i otázky 

uzavřené. U uzavřených otázek jsem volil z otázek typu „jedna správná odpověď“ a 

samozřejmě i „několik možných odpovědí“. Dotazník jsem vytvořil na internetu, kde jsem 

využil server www.vyplnto.cz. Tento server mi vygeneroval odkaz, na kterém byl dotazník 

dostupný: http://overeni-normality-dat-v-prax.vyplnto.cz/. V příloze 5 jsem přiložil přepsaný 

dotazník v pdf souboru. Ukázal jsem pouze českou verzi dotazníku.  

Dotazníky jsem rozesílal respondentů pomocí e-mailů, kde jsem přiložil průvodní dopis a 

odkaz na dotazník. Adresy jsem získal pomocí několika firem, které byly ochotny mi 

„zapůjčit“ kontakty na své zákazníky. Dalším způsob sběru byla osobní „roznáška“ do 

okolních firem, které byly ochotny mi obětovat cca 5 minut a vyplnily mi dotazník. Ke konci 

výzkumného období jsem se rozhodl, že zkusím vyhledat na internetu kontakty na další firmy 

a oslovit je. 

 

Cíl výzkumu: 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit jak české a světové (evropské) podniky využívají vhodné 

nástroje k optimalizaci podnikových procesů.  

 

Zpracování výzkumu: 

Dotazník byl dostupný po dobu 3 měsíců. Spustil jsem ho 14. 7. 2011 a ukončil 10. 10. 2011. 

Průměrný čas vyplňování byl cca 3 minuty. V dotazníkovém šetření jsem oslovil cca 2000 

http://www.vyplnto.cz/
http://overeni-normality-dat-v-prax.vyplnto.cz/#_blank
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respondentů a zpět se mi navrátilo 342 odpovědí, což činí přibližně 17%. Z těchto 342 

odpovědí bylo 277 z  České republiky a 65 ze světa (obr. 2.1). 

 

         Obr. 2.1 Rozložení odpovědí průzkumu  

 

Nyní bych se rád věnoval zpracování výzkumu v  rámci České republiky a až 

posléze rozeberu optimalizaci procesů ve světě . 

V rámci České republiky jsem oslovoval podniky ze všech krajů (obr. 2.2).  

Obr. 2.2 Rozprostření firem v  rámci krajů ČR  

 

Nejvíce respondentů bylo v  Moravskoslezském kraji (26%), dále následoval kraj 

Olomoucký (23%) a kraj Zlínský (21%). Tato skutečnost je způsobena polohou 

mého bydliště a firem, které jsem oslovil. Naopak nejméně respondentů bylo 

v Plzeňském kraji a to pouhé 0,5%.  Mého výzkumu se zúčastnily firmy pouze ze 

soukromého sektoru. Obory, ve kterých pracují respondenti, jsou velice široké, ale 

nejčastěji jsou to strojírenství (31%), automobilový průmysl (28%), 

elektrotechnika (22%), obchod (8%) a zdravotnictví (7%) (obr. 2.3). Nyní bych 
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přistoupil k otázce zpracovávání dat v podniku. Na obr. 2.4 je evidentní, že podniky 

zpracovávají data, téměř 84% dotázaných. 

                  Obr. 2.3 Obory firem v ČR                          Obr. 2.4 Zpracovávání dat v  podniku v ČR  

 

Obr. 2.5 znázorňuje rozložení používání nástrojů k optimalizaci podnikových procesů. 

Z tohoto grafu lze vyčíst, že 201 z 232 podniků využívá statistických nástrojů, méně 

používané je matematické programování (150 z 232). Obr. 2.6 zachycuje konkrétní využívané 

nástroje v rámci optimalizace podnikových procesů. Jako nejčastěji se využívá lineární 

programování (138 podniků), regresní a korelační analýzy (130). Naopak nejméně používané 

nástroje jsou časové řady (20) a statistická přejímka (31). 

Obr. 2.5 Nástroje k optim. podnik.  procesů v  ČR         Obr. 2.6 Konkrétní nástroje k  optim. podnik.  proc. v ČR 

 

Softwary jsou velice hojně využívány. V  ČR se nejvíce využívá Microsoft Excel 

(124), poté Minitab (75) a Statgraphics (62). Jsou zde ale využívány i méně 

známé softwary, jako jsou: Lingo a Lindo (3), CPLex (1) či Mathematica (12). 

Přehled těchto softwarů je na obr. 2.7. 
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Obr. 2.7 Využívané software k  optimalizaci procesů  ČR 

 

Ve světě jsem oslovil podniky z  různých států (obr. 2.8).  

 

Obr. 2.8 Rozložení firem v  rámci Evropy  

 

Nejvíce respondentů jsem získal z Německa (43%), dále následovala Anglie 

(29%). Z Francie mi odpovědělo 7 podniků (11%). Dalšími zeměmi, které 

reagovaly na můj výzkum, byly: Norsko (6%), Itálie a Slovensko (5%) a 

Rakousko (1%). Stejně jak v  ČR, tak 

i ve světě se výzkumu zúčastnily 

podniky pouze ze soukromého 

sektoru. Opět i zde byly obory 

různé. Nejčastěji jsou to 

automobilový průmysl (49%), 

strojírenský průmysl (34%), 

elektrotechnika (9%) a obchod (8%) 

(obr. 2.9).                                                       Obr. 2.9 Obory firem ve světě  
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Podniky ve světě se chovají podobně jako v České republice, neboť 86% podniků zpracovává 

data (obr. 2.10). Obr. 2.11 znázorňuje rozložení používání nástrojů k optimalizaci 

podnikových procesů ve světě. Z tohoto grafu lze vyčíst, že všechny podniky (53) využívá 

statistických nástrojů a méně používané jsou matematické programování (48 z 53). 

     Obr. 2.10 Zpracovávání dat v  podniku ve světě             Obr. 2.11  Nástroje k optim. podnik.  proc. ve světě  

Ve světě jsou nejoblíbenějšími a 

nejpoužívanějšími nástroji statistická 

regulace procesu (51), analýza 

způsobilosti procesu (48), lineární 

programování (48) a statistická 

přejímka (45). Naopak zaostává 

využívání časových řad (25). Vše je 

zachyceno na obr. 2.12.                           Obr. 2.12 Konkrétní nástroje k  optim. podnik.  proc. ve světě  

Ve světě se využívá méně softwarů (obr. 2.13). Minitab (52) společně s Matlabem (47) vévodí 

všem ostatním softwarům. Zde již se tolik nevyužívá Microsoft Excel (pouze 12). 

 

Obr. 2.13 Využívané software k  optimalizaci procesů  ve světě 
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3. Vyhodnocení přínosů vybraných statistických nástrojů 

v praxi průmyslového podniku 

Ve třetí kapitole ukážu praktickou aplikaci nástrojů k optimalizaci podnikových procesů. 

Všechny nástroje zakomponuji do případové studie. Firma XY se zabývá výrobou ocelových 

lan již po 3 desetiletí. Hlavní strategií je neustálý rozvoj firmy založený na vysoké kvalitě 

našich produktů, na vývoji a aplikaci nových technologií. Naše firma pronikla už i na světový 

trh, kde neustále hledá místa pro svůj rozvoj a je připravena spoluvytvářet budoucnost 

v našem oboru. Naše produkce je známa již ve více než 65-ti zemí na celém světě, přičemž 

naši klíčoví odběratelé pochází z Číny a Japonska. Téměř 90% našeho obratu tvoří export. 

Hlavním posláním firmy je dlouhodobá spokojenost našich zákazníků. Tohoto poslání 

dosahujeme individuálním přístupem k zákazníkovi, vývojem produktů a stálou péčí o jakost. 

Hlavní produkcí je výroba ocelových lan dle normy EN ČSN 12385. Proto je zapotřebí zajistit 

dovoz ocelových drátů. Vzhledem k tomu, že naše firma chce vyrábět kvalitní sortiment, tak 

je zapotřebí nakupovat kvalitní ocelový drát. Z tohoto důvodu máme zavedenou statistickou 

přejímku (viz 3.1). Na vstupní prověrce je zapotřebí změřit průměr drátu. Po převzetí 

jakostních drátů se tyto dráty přesunou do výroby, kde se z nich vytvoří ocelová lana. Naše 

firma má velice široké portfolio výroby ocelových lan, což vede k příliš vysokým nákladům, 

které jsou spojeny jak se samotnou výrobou, tak i s údržbou 3 dílen. Na těchto dílnách se 

vyrábí 5 druhů lan (výtahová lana, vrátková lana, jeřábová lana, vázací lana a tažná lana) o 

různém průměru. Proto se naše firma rozhodla využít lineární programování, které ji stanoví 

které výrobky a v jakém množství se mají ročně vyrábět, aby se dosáhlo maximálního zisku 

(viz 3.2). Jelikož chceme předejít zbytečnému vynakládání zdrojů, tak jsme zavedli 

statistickou regulaci procesu (SPC) (viz 3.3), kde získáváme informace o chování procesu. 

Pro zjednodušení SPC sleduje a vyhodnocuje průměr lana  mm. Posléze v podniku 

analyzujeme vztah průměru lana na jeho nosnosti. Na tyto dva ukazatele aplikuji regresní a 

korelační analýzu a zjistím, zda tyto dvě charakteristiky spolu souvisí a jak (viz 3.4). Opět pro 

zjednodušení analyzujeme tento vztah pouze u vázacích lan. 

Vzhledem k tomu, že náš podnik je rozdělen na 3 závody, který vyrábí stejné výrobky 

(ocelové lana) ovšem o jiných kapacitách, musím rozhodnout, který závod bude dodávat 

kterému spotřebiteli (viz 3.5). U prodeje ocelových lan naše firma sleduje vývoj tržeb. 

Nástroj, který využíváme k analýze tržeb, je časová řada (viz 3.6). 
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3.1. Statistická přejímka 
 

Dodávka obsahuje 2000 ocelových drátů přicházejících od téhož dodavatele. Tato přejímka je 

nastavena na rozhodování o přijetí ocelových drátů. Konkrétně se specializuje na průměr 

těchto drátů. Riziko dodavatele α=0,05 a riziko odběratele β=0,05. Přípustný podíl 

neshodných jednotek v dávce činí p1=0,01 a nepřípustný podíl neshodných jednotek činí 

p2=0,026. Podnik se rozhodl využít statistickou přejímku srovnáváním dvojím výběrem. 

Z příslušných tabulek (Příloha 6) naleznu přejímací plán dvojím výběrem.  

 

Přejímací plán dvojím výběrem: (500,7,12,1000,23) 

 

Z tohoto přejímacího plánu lze sestavit jednoduchý algoritmus statistické přejímky (obr. 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek 

Provedení výběru o rozsahu n1=500 z dávky velikosti N=2000 

Zjištění počtu neshodných jednotek x1=10 v 1. výběru 

Zamítnutí celé 

dávky velikosti N 

NE 

Přijetí celé dávky 

velikosti N 
Konec 

ANO 

 

 

ANO 

NE 

Provedení výběru o rozsahu n2=1000 

Zjištění počtu neshodných jednotek x2=12 v 2. výběru 

 
ANO NE 

Obr. 3.1 Algoritmus statistické přejímky 
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Z uvedeného algoritmu můžeme jednoznačně rozhodnout o přijetí celé dávky po druhém 

výběru, neboť součet neshodných jednotek ve výběrech je menší jak přejímací číslo druhého 

výběru.  

3.2. Lineární programování 

V provoze, který se skládá z 3 dílen, se vyrábí 5 druhů lan. Nároky jednotlivých lan na 

kapacitu jednotlivých dílen a celková kapacita jsou uvedeny v následující tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Výrobní program lan 

Dílna 
Potřeba kapacity /1 lano (hod) Celková disponibilní 

kapacita dílny (hod/rok) L1 L2 L3 L4 L5 

D1 3 8 2 12 4 20 000 

D2 6 7 12 1 8 25 000 

D3 7 3 8 3 1 12 000 

Zisk/j. 15 10 8 17 6  

 

Tento problém řešíme pomocí Simplexovy metody, která nám nalezne optimální výrobní 

program vedoucí k maximalizaci zisku. Nejdříve si sestavím obecný LP model (3 části): 

 

 

 

 

 

 

Dalším krokem řešení je nalezení normovaného tvaru modelu LP: 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že jsem nalezl jednotkovou bázi, tak mohu určit i výchozí přípustné řešení 

(tzn. normovaný tvar je zároveň i tvarem kanonickým). 

 

 

VPŘ:                                                    
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Nyní mohu přistoupit k přepsání VPŘ do Simplexovy tabulky 3.  

 

Tabulka 3: Simplexova tabulka 

cj   -15 -10 -8 -17 -6 0 0 0  

 báze bi x1 x2 x3 x4 x5 u1 u2 u3 h 

0 u1 20000 3 8 2 12 4 1 0 0 1666,7 

0 u2 25000 6 7 12 1 8 0 1 0 25000 

0 u3 12000 7 3 8 3 1 0 0 1 4000 

 zj  0 0 0 0 0 0 0 0  

zj-cj Z 0 15 10 8 17 6 0 0 0  

-17 x4 1666,7 0,25 0,67 0,17 1 0,33 0,08 0 0 6666,8 

0 u2 23333,3 5,75 6,33 11,83 0 7,67 -0,08 1 0 4057,9 

0 u3 6999,9 6,25 0,99 7,49 0 0,01 -0,24 0 1 1119,9 

 zj  -4,25 -11,39 -2,89 -17 -5,61 -1,36 0 0  

zj-cj Z -28333,9 10,75 -1,39 5,11 0 0,39 1,36 0 0  

-17 x4 1386,7 0 0,63 -0,13 1 0,33 0,09 0 -0,04 4202,12 

0 u2 16893,9 0 5,41 4,99 0 7,66 0,15 1 -0,92 2205,47 

-15 x1 1119,9 1 0,16 1,19 0 0,002 -0,04 0 0,16 559950 

 zj  -15 -13,11 -15,6 -17 -5,64 -0,93 0 -1,72  

zj-cj Z -40372,4 0 -3,11 -7,6 0 0,36 -0,93 0 -1,72  

-17 x4 658,89 0 0,39 -0,34 1 0 0,08 -0,04 -0,0004  

-6 x5 2205,47 0 0,71 0,65 0 1 0,02 0,13 -0,12  

-15 x1 1115,49 1 0,16 1,19 0 0 -0,000002 -0,0003 0,16  

 zj  -15 -13,29 -15,97 -17 -6 -1,48 -0,09 -1,67  

zj-cj Z -41166,3 0 -3,29 -7,97 0 0 -1,48 -0,09 -1,67  

 

Po vyplnění první tabulky musíme rozhodnout, zda se jedná o optimální řešení či nikoliv. 

Jelikož všechny zj-cj nejsou záporné, tak jsme ještě nenalezli optimální řešení, proto musíme 

identifikovat klíčový sloupec (oranžová), posléze řádek (žluta) a určit klíčový prvek 

(červená). Klíčový sloupec je takový, který má hodnotu zj-cj největší. Tento sloupec nám určí 

proměnnou, která vstoupí do báze nového přípustného řešení. K němu klíčový řádek je 

takový, kde platí: min( ). Naopak zde nalezneme takovou proměnnou, která bude z nového 

přípustného řešení vyloučena. Tuto minimální hodnotu hledáme ve sloupci h. U druhé tabulky 

se mi prohodili proměnné x4 za u1. Nyní musím stanovit hodnoty v novém klíčovém řádku: 

. 
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Například pro klíčový prvek se jedná o  což je jedna. Podobným způsobem pokračuji 

v přepočítávání celého řádku. U ostatních hodnot je ten algoritmus malinko složitější: 

 

Proto vždy hodnoty v novém klíčovém sloupci budou nuly a jedna jednička. Příkladem tohoto 

přepočtu je: . Podobným způsobem pokračuji, až než 

naleznu optimální řešení. Ani v druhé tabulce jsem ho ještě nenalezl.  

Vzhledem k tomu, že všechna  a zároveň u bazických proměnných 

, tak mohu říci, že jsem nalezl jediné optimální řešení. Abychom dosáhli 

maximálního zisku, tj. 41 166,- kč musíme vyrábět: 1116 ks výtahových lan,  0 ks lan 

vrátkových, 0 ks jeřábových lan, 659 ks vázacích lan a 2206 ks tažných lan. 

Tento příklad jsem vypočetl i za pomocí Řešitele v Microsoft Excelu a vyšli mi téměř 

identické výsledku. Pro dosažení zisku 41 108,- Kč mám vyrábět: 1120 ks výtahových lan, 0 

ks lan vrátkových, 0 ks jeřábových lan, 652 ks vázacích lan a 2204 ks tažných lan. 

Malé odchylky jsou způsobeny zaokrouhlování při ručním výpočtu pomocí tabulky. K řešení 

této úlohy jsem využil i statistický software s názvem POM – QM, který vypočetl výsledky 

totožné s Řešitelem (viz. obr. 3.2). 

 

 

Obr. 3.2 Výstup ze statistického software POM - QM 

3.3. Statistická regulace procesu 

Bylo rozhodnuto regulovat průměr ocelových lan. V příloze 7 jsou naměřené hodnoty daného 

rozměru (mm). Úkolem je prověřit a zabezpečit statistickou stabilitu procesu, abychom dále 

mohli prověřit způsobilost procesu (USL = 4,15 mm, LSL = 3,85 mm). 
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Jelikož mám měřitelná data o počtu podskupin k=25 a rozsahu podskupin n=4 tak volím 

dvojici regulačních diagramů  průměr, rozpětí. KoeficientyA2, D3 a D4 se volí z tabulky 

pro n=4 (Příloha 8). Grafické výstupu jsou ze statistického softwaru Statgraphisc. 

 

Regulační diagram  rozpětí (obr. 3.3)  
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        Obr. 3.3 Regulační diagram pro rozpětí 

 

Všechny hodnoty leží uvnitř regulačních mezí, netvoří žádná nenáhodná seskupení a  

proto je proces statisticky stabilní z hlediska variability.  

 

Regulační diagram průměr (obr. 3.4) 
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 Obr. 3.4 Regulační diagram pro průměr 
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Dva body (x11, x18) leží mimo regulační mez, tak musím přijmout nápravná opatření 

k odstranění vymezitelných příčin, které evidentně na proces působí. Poté můžeme vyškrtnout 

tyto podskupiny a znovu udělat regulační diagram pro rozpětí a i pro průměr. Z toho je jasné, 

že se nám sníží počet podskupin (k=23), ale při zachování stejného rozsahu podskupin (n=4).  

 

Regulační diagram  rozpětí (obr. 3.5)  
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            Obr. 3.5 Regulační diagram pro rozpětí 

Všechny hodnoty leží uvnitř regulačních mezí, netvoří žádná nenáhodná seskupení a  

proto je proces statisticky stabilní z hlediska variability.  

 

Regulační diagram průměr (obr. 3.6) 
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Obr. 3.6 Regulační diagram pro průměr 
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Všechny hodnoty leží uvnitř regulačních mezí, nejsou patrná žádná nenáhodná seskupení 

a proto je proces statisticky stabilní i z hlediska polohy.  

 

Způsobilost procesu: 
 

USL = 4,15 

LSL = 3,85 

d2=2,059…koeficient z tabulky pro n=4 
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Jelikož jsou indexy způsobilosti  1,33, tak můžeme říci, že proces je způsobilý. 

 

3.4. Regresní a korelační analýza 
 

Naše produkty (lana) jsou různých průměrů. Na výstupní kontrole měříme závislost nosnosti 

lana na jeho průměru. Veškeré naměřené údaje jsou uvedeny v příloze 9. Nejdříve aplikuji 

regresní analýzu, která mi ukáže, zda existuje nějaká závislost mezi velikostí průměru lana a 

nosností lana. Na následujícím obr. 3.7 

jsem sestavil bodový diagram, který 

jsem proložil spojnicí trendu a zobrazil 

jsem rovnici regrese včetně hodnoty 

spolehlivosti. Jako nejvhodnější 

spojnice trendu se mi jeví lineární. 

Volil jsem tuto variantu i z důvodu 

nejvyšší hodnoty spolehlivosti. Tento 

diagram jsem sestrojil v Microsoft Excel.    Obr. 3.7 Bodový diagram s rovnicí regrese a hodnotou spolehlivosti 

33,1Cpk
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Dále tuto regresní přímku potvrdím i nástroje v Microsoft Excelu. Tento nástroj se nazývá 

Regrese a naleznu ho Data – Analýza dat – Regrese. Výstup z této analýzy je v následující 

tabulce 4. 

Tabulka 4: Výstup z regresní analýzy v Microsoft Excelu 

Regresní statistika t - test koeficienty 

Násobné R 0,993  p-value rozhodnutí b0 -5 586,43 

Hodnota 

spolehlivosti S 
0,986 b0 4,48217E-09 H1 b1 620,97 

Pozorování 21 b1 4,42833E-19 H1  

 

Z tabulky 4 mohu jednoduše sestavit regresní přímku: 

. 

Při ověřování statistické významnosti koeficientů se používá t-test, který jsem také nalezl ve 

výstupu z regresní analýzy. U testování jsem použil tyto dvě hypotézy:  

 H0: koeficient je statisticky nevýznamný 

 H0: koeficient je statisticky nevýznamný 

Rozhodnutí jsem udělal na základě velikosti p-value. Jelikož je tato hodnota u obou 

koeficientů < 0,05, tak mohu říci, že oba koeficienty jsou statisticky významné. Závěrem 

bych mohl říci, že nosnost lana závisí na průměru lana. Nyní zde uvedu i výsledky ze 

Statgraphiscu (tabulka 5). 

 

Tabulka 5: Výstup z regresní analýzy ve Statgraphiscu 

Regresní statistika t - test koeficienty 

Koeficient 

korelace 
0,993763  p-value rozhodnutí b0 -6 349 

Hodnota 

spolehlivosti S 
0,968314 b0 0,0000 H1 b1 541,929 

Pozorování 21 b1 0,0000 H1  

 

Ve Statgraphiscu vyšel trošku odlišný model: 

. 

Nyní přistoupím ke kvantifikaci této závislosti pomocí korelační analýzy. Na tuto analýzu 

opět využiji zmíněný Microsoft Excel, kde ve složce Data – Analýza dat – Korelace naleznu 

tuto korelační analýzu. Výstupem je koeficient korelace . Tento koeficient mi 

říká, že mezi dvěma proměnnými je silná přímá lineární korelace. Opět i zde musíme 

otestovat správnost rozhodnutí testem, kde nulová hypotéza zní takto: H0: y nezávisí na x. 
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Testovací kritérium 

     

Kritická hodnota 

                                                    

Rozhodnutí o H0 

 Jelikož zamítneme H0 

I zde mohu konstatovat, že nosnost lana silně závisí na průměru lana. 

3.5. Dopravní problém 

 

Tři dodavatelé (moje závody) zásobují stejnorodým materiálem (ocelová lana) čtyři 

odběratelů (spotřebitelů). Jsou známy kapacity dodavatelů, požadavky odběratelů a náklady 

na jednotku přepravy od kteréhokoli dodavatele ke kterémukoli odběrateli. Přeprava od 

dodavatelů k odběratelům má být zajištěna tak, aby celkové přepravní náklady na pokrytí 

odběratelských požadavků byly minimální. Potřebné údaje jsou v tabulce 6. Jelikož 

požadavky spotřebitelé jsou stejné jak kapacity dodavatelů, tak se jedná o vyrovnaný dopravní 

problém, proto nemusím zavádět fiktivního dodavatele ani spotřebitele a mohu přistoupit 

k hledání řešení pomocí vhodných metod: 

 metoda severozápadního rohu, 

 indexově vzestupná metoda, 

 indexově sestupná metoda, 

 metoda řádkových minim, 

 metoda sloupcových minim. 

Posléze pomocí metody MODI naleznu optimální řešení. 

 

Tabulka 6: Dopravní problém 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 6 7 3 5 100 

D2 1 2 5 6 150 

D3 3 10 20 1 50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300 
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Metoda severozápadního rohu  

V tabulce 7 jsem vyřešil dopravní problém podle metody severozápadního rohu. 

Tabulka 7: Metoda SZR 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 
6 7 3 5 

100 
75 25   

D2 
1 2 5 6 

150 
 55 60 35 

D3 
3 10 20 1 

50 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300 

 
 

Metoda indexově vzestupná  

V tabulce 8 jsem vyřešil dopravní problém pomocí metody indexově vzestupné. 

Tabulka 8: Metoda indexově vzestupná 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 
6 7 3 5 

100 
 5 60 35 

D2 
1 2 5 6 

150 
75 75   

D3 
3 10 20 1 

50 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300 

 
 

Metoda indexově sestupná  

Tabulka 9 znázorňuje řešení pomocí metody indexově sestupné. 

Tabulka 9: Metoda indexově sestupná 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 
6 7 3 5 

100 
20 80   

D2 
1 2 5 6 

150 
55  10 85 

D3 
3 10 20 1 

50 
  50  

Požadavky  75 80 60 85 300 300 
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Metoda řádkových minim  

Metoda řádkových minim je vyřešena v tabulce 10. 

Tabulka 10: Metoda řádkových minim 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 
6 7 3 5 

100 
 5 60 35 

D2 
1 2 5 6 

150 
75 75   

D3 
3 10 20 1 

50 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300 

 
 

Metoda sloupcových minim  

Řešení pomocí metody sloupcových minim je zobrazen v tabulce 11. 

Tabulka 11: Metoda sloupcových minim 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 
6 7 3 5 

100 
 5 60 35 

D2 
1 2 5 6 

150 
75 75   

D3 
3 10 20 1 

50 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300 

 

Při porovnání všech 5-ti řešení se mi jeví jako nejvhodnější metoda indexově vzestupná, 

řádkových minim a zároveň i metoda sloupcových minim, kde náklady jsou nejnižší a činí 

665,-Kč. Naopak nejvyšší náklady jsou u metody indexově sestupné, kde náklady jsou ve výši 

2295,-Kč. Nyní pomocí metody MODI se pokusím naleznout optimální řešení. 

 

Metoda MODI 

Jako výchozí tabulku pro metodu MODI (tabulka 12) si volím tabulku 7. Nejprve si přiřadím 

hodnotu 0 jedné z proměnných (nejčastěji se volí nula tam, kde mám nejvíce obsazených 

polí). Následoval dopočet zbylých hodnot ui a vj podle vzorce (1). Poté jsem si vypočetl 

hodnoty dpq dle vzorce (2), které jsem umístil v levém horním horu každého políčka (tučná 

číslice). Jelikož všechna  nejsou menší či rovna nule, tak existuje jiné optimální řešení. 
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Proto musím naleznout v tabulce 12 nejvyšší možnou hodnotu dpq (červeně zvýrazněná) a 

najít uzavřený kruh (červený kruh). Po nalezení veličiny t, která je minimum z bazických 

proměnných označených -. Hodnota této veličiny t=25. Přepočtu tabulku 12 do nové báze 

(tabulka 13). 

Tabulka 12: Metoda MODI 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity ui 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 
0        6 0        7 7        3 6        5 

100 5 
75 25   

D2 
0        1 0        2 0        5 0        6 

150 0 
 55 60 35 

D3 
-7       3 -13   10 -20   20 0        1 

50 -5 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300  

vj 1 2 5 6 Z=1295,- Kč 
 

Tabulka 13: Metoda MODI - pokračování 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity ui 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 0        6 -6       7 0        3 0        5 
100 -2 

75  25  

D2 7        1 0        2 0        5 0        6 
150 0 

 80 35 35 

D3 
0       3 -13   10 -20   20 0        1 

50 -5 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300  

vj 8 2 5 6  Z=1120,- Kč 

V tabulce 13 jsem nalezl lepší řešení než v tabulce 12, ale pořád všechna dpq nejsou menší či 

rovna nule, proto pokračuji stejným způsobem i v tabulce 14.  

 

Tabulka 14: Metoda MODI – pokračování 2 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity ui 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 0        6 0        7 0        3 6        5 
100 5 

40  60  

D2 0        1 0        2 0        5 0        6 
150 0 

35 80  35 

D3 
-7       3 -13   10 -27   20 0        1 

50 -5 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300  

vj 1 2 -2 6 Z=875,- Kč 

 

+ 

- + 

- 

+ 

- + 

- 

+ 

- + 

- 
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Bohužel i v tabulce 14 jsem ještě nenašel optimální řešení, proto pokračuji ve výpočtu i 

v tabulce 15. 

Tabulka 15: Metoda MODI – pokračování 3 

 
 

Spotřebitelé 
Kapacity ui 

S1 S2 S3 S4 

Dodavatelé 

D1 
0        6 0        7 0        3 0        5 

100 0 
5  60 35 

D2 
0        1 0        2 -7       5 -6       6 

150 -5 
70 80   

D3 
-1       3 -7     10 -21   20 0        1 

50 -4 
   50 

Požadavky  75 80 60 85 300 300  

vj 6 7 3 5 Z=665,- Kč 

V tabulce 15 jsou všechny , proto mohu říci, že jsem nalezl optimální řešení. 

Vzhledem k tomu, že náklady jsou stejně vysoké jako při řešení u metody indexově 

vzestupně, metodě řádkových minim a metodě sloupcových minim a zároveň jsem docílil 

různých bazických proměnných v řešeních, tak jednoznačně tvrdím, že existuje několik 

optimálních řešení.  

3.6. Časová řada 

Tržby za poslední 3 roky jsou v příloze 10. V rámci analýzy časových řad provedu důkladnou 

grafickou analýzu, dále vypočtu číselné charakteristiky a závěrem budu časovou řadu 

analyzovat pomocí exponenciálního vyrovnání a klouzavých průměrů. 

 

Grafická analýza časové řady 

Tuto analýzu provedu ze sestrojeného spojnicového grafu (obr. 3.8). Tento graf jsem sestrojil 

v Microsoft Excelu. Jedná se o 

krátkou časovou řadu, neboť 

analyzuji měsíční data. Na 

časové řadě je viditelný 

rostoucí trend. Dalo by se 

hovořit o lineárním trendu, 

neboť hodnoty v jednotlivých 

měsících rostou rovnoměrně. 

Tuto domněnku však musím 

dokázat až v číselných              Obr. 3.8 Tržby z prodeje v letech 2009 - 2011 
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charakteristikách. Určitě v grafu ČŘ nenalezneme sezonní složku a ani cyklickou složku, 

proto tuto ČŘ mohu označit následovně: 

. 

 

Číselné charakteristiky 

Popisné charakteristiky: 

1. Průměr ČŘ   

                                                             

 

 

 

Průměrné hodnoty tržeb z prodeje v jednotlivých letech rostly, tzn. náš podnik při 

zachovaných nákladech na výroby, dosáhl větších zisků. Průměrné tržby z posledních 

3 let jsou ve výši 86 083,- Kč. 

   

2. Rozptyl ČŘ   

                                                

 

        

                                          

 

Dynamické charakteristiky: 

3. Absolutní přírůstek   

4. Koeficient růstu       

5. Průměrný koeficient růstu    

6. Průměrný absolutní přírůstek     

Ostatní výpočty jsou uvedené v příloze 11.  

Z absolutních přírůstků je znatelné, že ČŘ kolísá, neboť tento ukazatel je kladný i 

záporný. Z koeficientu růstu je znatelný rostoucí trend a jedná se o lineární, neboť 

koeficienty růstu v různých letech, ale ve stejných měsících jsou rostoucí. Průměrný 

koeficient růstu charakterizuje celoroční tržby z prodeje. Z vypočtených koeficientů je 
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viditelné, že v roce 2009 tržby rostly nejrychleji. Poslední číselnou charakteristikou je 

průměrný absolutní přírůstek, který je opět pro celoroční hodnoty. Opět nejvyšší 

průměrný přírůstek je v roce 2009. Naopak nejhorší je v roce 2011.  

 

Modelování časové řady 

Klouzavé průměry: 

Modelování časové řady pomocí klouzavých průměrů je zobrazeno v příloze 12. V rámci této 

metody modelování jsem si určil periodu (tj. 12 měsíců), což znamená délka klouzavé části. 

V pátém sloupci jsou vypočítány součty vždy 12 hodnot. Např. první součet je následující: 

. 

V dalším (šestém) sloupci jsou umístěny součty dvou hodnot z předešlého sloupce pět, např.: 

. 

V sedmém sloupci jsou hodnoty šestého sloupce poděleny číslem 24, což jsou centrované 

klouzavé průměry. Podrobnější rozbor naleznete v literatuře [17]. Grafické znázornění 

vyrovnání pomocí klouzavých průměrů je znázorněno na obr. 3.9. 

 

Obr. 3.9 Časová řada proložená klouzavými průměry 

 

Exponenciální vyrovnání: 

U tohoto způsobu vyrovnání jsem se rozhodl využít dvojité exponenciální vyrovnání, neboť 

moje ČŘ obsahuje lineární trend. Proto výpočet rozdělím na 2 fáze: 

 v 1. fázi určím váhu w na základě metody nejmenších čtverců MSE (příloha 13), 

  v 2. Fázi se budu zabývat samotným výpočtem dvojitého exponenciálního vyrovnání 

(příloha 14). 
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K samotným výpočtům potřebuji určit odhady regresních koeficientů b0 a b1. Proto využiji 

Microsoft Excel, kde v nabídce Analýza dat tyto koeficienty naleznu (tabulka 16). 

 

Tabulka 16: Výstup z regresní analýzy v Microsoft Excelu 

t - test koeficienty 

 p-value rozhodnutí b0 66,712 

b0 2,73319E-09 H1 b1 2,980 

b1 0,013004233 H1  

Nalezené koeficienty jsou statisticky významné, proto je mohu použít v dalším výpočtu. Níže 

uvedu příklad výpočtu statistiky v čase nula a v čase jedna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobným způsobem se pokračuje dále až do času t=36 (viz příloha 13). Tyto výpočty jsem 

udělal pro různou váhu w, kde do tabulky 17 jsem vepisoval již výsledné MSE, podle kterého 

následně budu vybírat nejvhodnější váhu w. Z tabulky 17 vyberu váhu w takovou, kde bude 
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hodnota MSE nejnižší. Posléze přistoupím k 2.fázi, kde stejným způsobem určím dvojité 

exponenciální vyrovnání (příloha 14).    

 

Tabulka 17, Průběh SSE pro různé hodnoty vah w 

w MSE w MSE w MSE 

0,5 2212,138 0,68 2250,196 0,86 2778,464 

0,52 2198,618 0,7 2277,323 0,88 2933,541 

0,54 2189,473 0,72 2309,513 0,9 3162,194 

0,56 2184,725 0,74 2347,193 0,92 3547,554 

0,58 2184,398 0,76 2391,066 0,94 4353,391 

0,6 2188,515 0,78 2442,257 0,96 6599,83 

0,62 2197,106 0,8 2502,573 0,98 14700,376 

0,64 2210,208 0,82 2574,923   

0,66 2227,875 0,84 2664,113   

   

Podle tabulky 17 volím váhu w=0,58. Graficky je tato časová řada zobrazena na obr. 3.10. 

 

 

Obr. 3.10 Časová řada proložená exponenciálním vyrovnáním 

V rámci této časové řady jsem se pokusil předpovědět hodnoty na dalších 5 měsíců na rok 

2012. Tyto predikce jsou v tabulce 18. 

 

Roky Měsíce t tržba 

2012 

Leden 37 125,400 

Únor 38 127,019 

Březen 39 128,639 

Duben 40 130,258 

Květen 41 131,878 

„Předpověď tržeb na 

rok 2012“ 
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Závěr 

Jak už jsem řekl úvodem, tak v dnešním 21. století musí podniky využívat vhodné nástroje 

k optimalizaci podnikových procesů. Tyto procesy sebou nesou jak pozitivní, tak samozřejmě 

i negativní stránku. Z pohledu negativního se jedná o náklady spojené se zaváděním, řízením 

a využíváním těchto nástrojů. Naopak ten pozitivní pohled je spjat především s úspěchy, které 

podnik může dosáhnout, bude-li včasně a racionálně využívat zmíněné nástroje. 

 

Celá práce pojednává o malém množství nástrojů pomocí níž, můžeme optimalizovat 

podnikový proces. V rámci této bakalářské práce jsem provedl i průzkum, který ukázal, že 

podniky jak v České Republice, tak i ve světě poměrně silně využívají tyto nástroje. Jelikož 

většina dotazovaných podniků spadá do oblasti strojírenského a automobilového průmyslu, 

tak můžu říci, že právě v těchto oborech jsou statistické nástroje, doplněné lineárním 

programováním, silně využívané. 

 

Každý nástroj má své výhody a nevýhody, proto bych doporučoval vrcholovému vedení, aby 

vytvořili vhodnou integraci nástrojů, které společně souvisí a navzájem se doplňují. Využitím 

těchto nástrojů napříč celým podnikem nese sebou výrazné snížení nákladů, získané 

informace po jejich rozšíření zvyšují firemní kulturu a nesmím samozřejmě zapomenout na 

snížení rizik působící na podnik. S těmito jevy zákonitě přijde i onen tížený efekt vyjádřený 

v peněžních jednotkách, tzn. dojde k zvýšení rentability podniku.  

 

Na praktické části jsem chtěl ukázat, že nástroje se dotýkají celého podniku a zasahují do 

všech procesů. I vzhledem k velikostem podniků a k objemům zpracovaných dat, není 

v lidských silách tyto data zpracovávat ručně, proto většina podniků v dnešní době využívá 

patřičných softwarů. Tuto myšlenku mohu jednoduše dokázat, neboť v rámci výzkumu jsem 

se respondentů ptal i na využívání SW v podnicích. I já jsem v rámci této práce využil 

statistický software, konkrétně Statgraphisc a POM - QM. Pokud by se jednalo o poměrně 

malý podnik, tak bych samozřejmě doporučil data zpracovávat v Microsoft Excel, kde je 

taktéž mnoho vhodných nástrojů. Tyto SW snižují čas pracovníka a tím dochází i ke snížení 

nákladů na tohoto člověka. 

 

Toto téma je velice široké, proto tato práce obsahuje jen některé statistické nástroje vhodně 

doplněné nástroji z oblasti lineárního programování.  
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1 Vztahy pro výpočet UCL, LCL a CL 

 

 

Pozn.: Uvedené vztahy a přepočítací koeficienty A2, B3, B4, D3, D4 nalezneme v literatuře [7] a [6]. 
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2 Schéma výběru regulačních diagramů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volba znaku jakosti 

Měřitelné znaky Neměřitelné znaky 

Rozsah výběru Co má být sčítáno? 

1 2-9 >9 Neshodné jednotky Neshody 

xj, R , R , s 

, R 

n = konst. n = konst. 

Ne Ne Ano Ano 

p np u c 

Volba regulačního diagramu 
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3 Princip přejímky jedním výběrem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek 

Provedení výběru o rozsahu 

n z dávky velikosti N 

Zjištění počtu neshodných 

jednotek x 

 

Zamítnutí celé dávky 

velikosti N 

NE 

Přijetí celé dávky 

velikosti N 

Konec 

ANO 
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4 Princip přejímky několikerým výběrem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek 

Provedení výběru o rozsahu n1 z dávky velikosti N 

Zjištění počtu neshodných jednotek x1 v 1. výběru 

Zamítnutí celé 

dávky velikosti N 

NE 

Přijetí celé dávky 

velikosti N 

Konec 

ANO 

 

 

ANO 

NE 

Provedení výběru o rozsahu n2  

Zjištění počtu neshodných jednotek x2 v 2. výběru 

 

ANO NE 
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5 Dotazník 

 

1. Ve kterém státě je sídlo Vaší firmy?   

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Do kterého kraje spadá vaše firma? 

 

  Moravskoslezský kraj   Liberecký kraj 

Olomoucký kraj   Středočeský kraj 

Zlínský kraj    Praha 

Jihomoravský kraj   Jihočeský kraj 

Vysočina    Plzeňský kraj 

Pardubický kraj   Karlovarský kraj 

Královéhradecký kraj   Ústecký kraj 

  

 

3. Do kterého sektoru spadá Vaše firma? 

 

  Soukromý    Veřejný 

 

4. Váš obor podnikání je: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Máte zavedenou koncepci managementu jakosti? 

 

    ANO       NE 
 

Koncepce managementu jakosti na bázi TQM       

 

Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO   

 

Koncepce managementu jakosti na bázi     

odvětvových standardů    

 

 

6. Zpracováváte v podniku data? 

  ANO    NE 

(V případě, že Vaše firma nezpracovává data, tak prosím ukončete dotazování) 

 

 

 

 



58 

 
 

7. Jaké nástroje využíváte k optimalizaci podnikových procesů (možno uvést více 

odpovědí)? 

 

Matematické programování 

  Statistické nástroje 

  Popisné nástroje 

8. Prosím uveďte konkrétní nástroje k optimalizaci podnikových procesů (možno 

uvést více odpovědí) 

Lineární programování 

Ishikawův diagram 

Paretův diagram 

Statistická regulace procesu 

Analýza způsobilosti procesu 

Korelační analýza 

Regresní analýza 

Analýza časových řad 

Statistická přejímka 

Jiné………………………………………………………………………… 

 

9. Využíváte k optimalizaci podnikových procesů nějaký software? 

       ………………………………………………………………………………….. 

 

10. Ověřuje Vaše firma normalitu dat? 

 

  ANO      NE 

(V případě, že Vaše firma neověřuje normalitu dat, tak prosím přistupte k otázce č. 19) 

 

 

11. Jakým způsobem ověřujete normalitu dat?  

 

  TESTY      GRAFY   TESTY I GRAFY 

 

 

12. Které testy využíváte k ověření normality dat (možno uvést více odpovědí)?  

 

  Chí - kvadrát test dobré shody 

  Kolmogorov – Smirnov 

  Shapiro – Wilk 

  Anderson – Darling 

  Ryan – Joiner 

  Watson 

  Testy výběrové šikmosti 

  Testy výběrové špičatosti 

  Kombinovaný test výběrové šikmosti a špičatosti 

  Jiné …………………………………………………………………………… 

  Žádné 
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13. Které grafy využíváte k ověření normality dat (možno uvést více odpovědí)? 

 

  Histogram 

  Krabicový graf 

  Q – Q graf 

  N – P graf 

  P – P graf 

  Jiné ………………………………………………………………………… 

  Žádné 

 

 

14. Využíváte k ověření normality některé ze statistických softwarů (možno uvést více 

odpovědí)? 

            ANO       NE 

STATISTICA CZ 7       

 

MINITAB 14   

 

STATGRAPHICS CENTURION   

   

JINÝ …………………………………………………………………….... 

 

 

15.  Z jakého důvodu ověřujete normalitu (možno uvést více odpovědí)? 

 

  Statistická regulace procesu 

  Analýza způsobilosti procesu 

  Analýza způsobilosti výrobního zařízení 

  Analýza systému měření 

  Analýza odlehlých hodnot 

  Statistická přejímka 

  Plánování experimentů 

  Jiné ……………………………………………………………………………. 

 
 

16. Ohodnoťte, jak jste spokojen s: 

 

   Spokojen          Spíše             Ani spokojen             Spíše       Nespokojen 

               spokojen         ani nespokojen         nespokojen 
 

Dostupností 

literatury k 

normalitě dat 
 

Množstvím  

nabízených nástrojů 
 

Jednoduchostí  

grafických nástrojů 

 

Jednoduchostí testů 
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17. Ověřujete normalitu dat i u vícerozměrných dat? 

 

 ANO      NE 

(V případě, že Vaše firma neověřuje normalitu vícerozměrných dat, tak prosím přistupte 

k otázce č. 19) 

 

 

18. Jaký software využíváte při vícerozměrném ověřování normality dat? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

19. Chystáte se zavést ověření normality dat? 

 

ano, do 1 roku 

ano, do 5 let 

ano, za více než 5 let 

ne 
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6 Bezopravné přejímací plány pro přejímku dvojím výběrem 
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7 Naměřené údaje ve výrobě pro SPC 
 

Číslo 

podskupiny 
x1 x2 x3 x4 

1 4,05 4,07 4,03 4,09 

2 4,11 4,08 3,99 4,10 

3 3,98 3,95 4,02 3,99 

4 4,05 4,01 4,04 4,02 

5 3,99 4,02 3,98 3,96 

6 3,85 3,91 3,89 3,88 

7 3,96 3,90 3,99 3,95 

8 4,01 4,00 4,05 4,03 

9 4,14 4,09 4,11 4,10 

10 3,99 3,95 4,01 3,98 

11 3,89 3,87 3,84 3,91 

12 3,94 4,05 3,99 3,98 

13 4,01 3,95 3,90 3,99 

14 4,02 4,05 3,95 4,01 

15 3,99 3,96 4,02 3,98 

16 4,05 4,01 4,00 4,02 

17 3,97 3,98 3,95 3,94 

18 4,11 4,01 4,10 4,08 

19 4,10 4,11 4,15 4,09 

20 4,08 3,94 4,07 4,10 

21 4,06 4,01 4,08 4,04 

22 3,94 3,99 3,98 3,98 

23 3,98 4,12 4,01 3,97 

24 3,99 3,94 3,95 3,93 

25 4,01 4,05 3,99 4,03 
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8 Součinitele pro výpočet přímek regulačních diagramů 
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9 Naměřená data na výstupní kontrole průměru lana 
 

Pořadí měření Průměr lana (mm) Nosnost (kg) 

1 4 220 

2 8 560 

3 10 850 

4 11,2 1000 

5 14 1700 

6 16 2240 

7 18 2800 

8 20 3550 

9 22,4 4250 

10 25 5500 

11 28 6700 

12 30 8000 

13 31,5 8500 

14 33,5 10000 

15 35,5 11200 

16 37,5 12000 

17 40 14000 

18 45 17000 

19 50 21000 

20 56 26500 

21 63 33500 
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10 Tržby za poslední 3 roky 
 

 Tržby z prodeje ocelových lan (tis.) 

Roky 

2009 2010 2011 

M
ěs

íc
 

Leden 45 75 101 

Únor 42 73 105 

Březen 38 70 111 

Duben 52 81 103 

Květen 49 82 106 

Červen 50 80 109 

Červenec 65 89 114 

Srpen 67 91 119 

Září 59 98 125 

Říjen 75 98 119 

Listopad 77 105 123 

Prosinec 80 100 123 
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11 Číselné charakteristiky ČŘ 
 

Roky Měsíce 
Charakteristiky 

    

2009 

Leden   

1,06 3 455 

Únor -3000 0,933 

Březen -4000 0,905 

Duben 14000 1,368 

Květen -3000 0,942 

Červen 1000 1,020 

Červenec 15000 1,300 

Srpen 2000 1,031 

Září -8000 0,881 

Říjen 16000 1,271 

Listopad 2000 1,027 

Prosinec 3000 1,039 

2010 

Leden -5000 0,938 

1,026 2 273 

Únor -2000 0,973 

Březen -3000 0,959 

Duben 11000 1,157 

Květen 1000 1,012 

Červen -2000 0,976 

Červenec 9000 1,113 

Srpen 2000 1,022 

Září 7000 1,077 

Říjen 0 1,000 

Listopad 7000 1,071 

Prosinec -5000 0,952 

2011 

Leden 1000 1,010 

1,018 2 000 

Únor 4000 1,040 

Březen 6000 1,057 

Duben -8000 0,928 

Květen 3000 1,029 

Červen 3000 1,028 

Červenec 5000 1,046 

Srpen 5000 1,044 

Září 6000 1,050 

Říjen -6000 0,952 

Listopad 4000 1,034 

Prosinec 0 1,000 
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12 Modelování ČŘ pomocí klouzavých průměrů   

Roky Měsíce t yt Součty 1 Součty 2 Centrované kl. prům. 

2009 

Leden 1 45 

699 

729 

760 

792 

821 

854 

884 

908 

932 

971 

994 

1022 

1042 

1068 

1100 

1141 

1163 

1187 

1216 

1241 

1269 

1296 

1317 

1335 

1358 
 

1428 

1489 

1552 

1613 

1675 

1738 

1792 

1840 

1903 

1965 

2016 

2064 

2110 

2168 

2241 

2304 

2350 

2403 

2457 

2510 

2565 

2613 

2652 

2693 
 

59,500 

62,042 

64,667 

67,208 

69,792 

72,417 

74,667 

76,667 

79,292 

81,875 

84,000 

86,000 

87,917 

90,333 

93,375 

96,000 

97,917 

100,125 

102,375 

104,583 

106,875 

108,875 

110,500 

112,208 
 

Únor 2 42 

Březen 3 38 

Duben 4 52 

Květen 5 49 

Červen 6 50 

Červenec 7 65 

Srpen 8 67 

Září 9 59 

Říjen 10 75 

Listopad 11 77 

Prosinec 12 80 

2010 

Leden 13 75 

Únor 14 73 

Březen 15 70 

Duben 16 81 

Květen 17 82 

Červen 18 80 

Červenec 19 89 

Srpen 20 91 

Září 21 98 

Říjen 22 98 

Listopad 23 105 

Prosinec 24 100 

2011 

Leden 25 101 

Únor 26 105 

Březen 27 111 

Duben 28 103 

Květen 29 106 

Červen 30 109 

Červenec 31 114 

Srpen 32 119 

Září 33 125 

Říjen 34 119 

Listopad 35 123 

Prosinec 36 123 
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13 Dvojité exponenciální vyrovnání pro w=0,8 – 1. fáze   

Roky Měsíce t yt     

2009 

Leden 1 45 52,834 44,864 69,692 -24,692 

Únor 2 42 50,667 46,025 62,795 -20,795 

Březen 3 38 48,134 46,447 56,469 -18,469 

Duben 4 52 48,907 46,939 50,242 1,758 

Květen 5 49 48,925 47,336 51,367 -2,367 

Červen 6 50 49,140 47,697 50,912 -0,912 

Červenec 7 65 52,312 48,620 50,945 14,055 

Srpen 8 67 55,250 49,946 56,928 10,072 

Září 9 59 56,000 51,157 61,880 -2,880 

Říjen 10 75 59,800 52,885 62,054 12,946 

Listopad 11 77 63,240 54,956 68,443 8,557 

Prosinec 12 80 66,592 57,283 73,594 6,406 

2010 

Leden 13 75 68,274 59,481 78,228 -3,228 

Únor 14 73 69,219 61,429 79,264 -6,264 

Březen 15 70 69,375 63,018 78,956 -8,956 

Duben 16 81 71,700 64,755 77,321 3,679 

Květen 17 82 73,760 66,556 80,382 1,618 

Červen 18 80 75,008 68,246 82,766 -2,766 

Červenec 19 89 77,806 70,158 83,460 5,540 

Srpen 20 91 80,445 72,216 87,367 3,633 

Září 21 98 83,956 74,564 90,732 7,268 

Říjen 22 98 86,765 77,004 95,697 2,303 

Listopad 23 105 90,412 79,686 98,966 6,034 

Prosinec 24 100 92,330 82,214 103,820 -3,820 

2011 

Leden 25 101 94,064 84,584 104,974 -3,974 

Únor 26 105 96,251 86,918 105,913 -0,913 

Březen 27 111 99,201 89,374 107,918 3,082 

Duben 28 103 99,961 91,491 111,484 -8,484 

Květen 29 106 101,168 93,427 110,547 -4,547 

Červen 30 109 102,735 95,288 110,845 -1,845 

Červenec 31 114 104,988 97,228 112,043 1,957 

Srpen 32 119 107,790 99,341 114,687 4,313 

Září 33 125 111,232 101,719 118,352 6,648 

Říjen 34 119 112,786 103,932 123,124 -4,124 

Listopad 35 123 114,829 106,112 123,853 -0,853 

Prosinec 36 123 116,463 108,182 125,725 -2,725 
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14 Dvojité exponenciální vyrovnání pro w=0,58 – 2. Fáze 

 

Roky Měsíce t yt     

2009 

Leden 1 45 55,206 57,106 53,306 69,692 

Únor 2 42 49,660 53,978 45,341 51,931 

Březen 3 38 44,763 50,108 39,417 42,213 

Duben 4 52 47,802 49,139 46,465 35,547 

Květen 5 49 48,305 48,789 47,822 45,497 

Červen 6 50 49,017 48,885 49,149 47,471 

Červenec 7 65 55,730 51,760 59,700 49,245 

Srpen 8 67 60,463 55,415 65,511 62,575 

Září 9 59 59,849 57,277 62,420 69,167 

Říjen 10 75 66,212 61,030 71,395 64,282 

Listopad 11 77 70,743 65,110 76,377 75,147 

Prosinec 12 80 74,631 69,109 80,153 80,456 

2010 

Leden 13 75 74,786 71,493 78,079 84,153 

Únor 14 73 74,036 72,561 75,511 80,463 

Březen 15 70 72,341 72,469 72,213 76,579 

Duben 16 81 75,978 73,942 78,013 72,121 

Květen 17 82 78,507 75,860 81,155 79,487 

Červen 18 80 79,134 77,235 81,033 83,072 

Červenec 19 89 83,278 79,773 86,783 82,409 

Srpen 20 91 86,521 82,607 90,435 89,321 

Září 21 98 91,342 86,276 96,409 93,269 

Říjen 22 98 94,139 89,578 98,699 100,077 

Listopad 23 105 98,700 93,409 103,991 102,001 

Prosinec 24 100 99,246 95,861 102,631 107,822 

2011 

Leden 25 101 99,983 97,592 102,373 105,083 

Únor 26 105 102,090 99,481 104,699 104,105 

Březen 27 111 105,832 102,149 109,516 106,588 

Duben 28 103 104,643 103,196 106,089 112,183 

Květen 29 106 105,213 104,043 106,382 107,137 

Červen 30 109 106,803 105,202 108,404 107,229 

Červenec 31 114 109,826 107,144 112,508 109,564 

Srpen 32 119 113,679 109,889 117,469 114,450 

Září 33 125 118,434 113,478 123,390 120,214 

Říjen 34 119 118,672 115,659 121,684 126,979 

Listopad 35 123 120,490 117,688 123,291 123,865 

Prosinec 36 123 121,544 119,307 123,780 125,320 

2012 

Leden 37 125,400  

Únor 38 127,019 

Březen 39 128,639 

Duben 40 130,258 

Květen 41 131,878 

 

„Předpověď hodnot 

na rok 2012“ 


