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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce „Analýza aplikace statistické přejímky“ je analyzovat 

možnosti využití statistické přejímky u vstupní kontroly cívek drátu. Stanovit postup 

pro kontrolu a příprava pracovního postupu s pravidly pro vstupní kontrolu. 

V teoretické části je řešen popis postupů a metod pro statistickou přejímku. V praktické 

části je řešena aplikace statistické přejímky do stávajícího systému kontroly a návrh 

kontrolního postupu pro statistickou přejímku. 

 

Klíčová slova  

statistická přejímka, vstupní kontrola, přípustná mez jakosti, přejímací plán, 

reprezentativní vzorek, cívka drátu 

 

Abstract  

Subject of the thesis "Analysis of the application of Acceptance sampling" is to analyze 

the possibility of using statistical sampling for input control coils of wire. Establish 

procedures for controlling and preparation workflow rules for input control. The 

theoretical part is the description of the procedures and methods for sampling. In the 

practical part is the application of statistical sampling in the existing control system 

design and control procedure for sampling. 

 

Keywords  

Statistical acceptance, input control, acceptable quality limit, acceptance plan, 

representative sample, coil of wire 
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Úvod: 

V dnešní době je podniková konkurence ve všech odvětvích velmi silná a to tlačí 

podniky ke stálému snižování nákladů, kde je to jen možné. Proto pokud chce podnik 

uspět v tomto konkurenčním prostředí, je nutné se neustále zdokonalovat a zlepšovat. 

Jednou z cest pro zlepšení a cílem této bakalářské práce je popis možností statistické 

přejímky v kontrole dodávek a její zařazení do stávajícího kontrolního systému. 

A proto hlavním cílem této práce je popis a následná aplikace statistické přejímky do 

stávajícího kontrolního systému. Další cíle jsou: 

 Analýza stávajícího kontrolního systému 

 Analýza slabých stránek kontrolního systému 

 Popis možností aplikace statistické přejímky 

 Stanovení kontrolního postupu pro statistickou přejímku 

V teoretické části jsou popsány typy statistických přejímek, jejích typy vzhledem 

k různým parametrům, především však zaměřené na statistickou přejímku srovnáváním 

a měřením. Praktická část je zaměřena na popis možností statistické přejímky a její 

aplikaci ve stávajícím systému. 
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1 Teoretická východiska statistické přejímky 

          V dnešní době existují pro odběratele 3 možnosti, jak provádět kontrolu: 

1) Dávku přijmout jako vyhovují bez jakékoliv kontroly. 

2) Kontrolovat každý kus dodaného zboží – 100% kontrola 

3) Použít formu výběrové kontroly - statistická přejímka [9] 

V této práci se zaměřuji na kontrolní postup statistickou přejímkou. 

 Statistická přejímka 1.1

          Statistická přejímka představuje formu následné výběrové kontroly. Cílem 

statistické přejímky je jednoznačné rozhodnutí o tom, zda daná dávka surovin, 

materiálu, polotovaru či konečných produktů splňuje nebo nesplňuje stanovené 

požadavky na jakost a zda má být přijata nebo ne. Toto rozhodnutí není výsledkem 

100% kontroly, ale kontroly nebo analýzy kusů či vzorku 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 podle předem stanovených 

pravidel (přejímacího plánu). Dodržení těchto pravidel umožňuje rozhodnout o celé 

dávce objektivně. Statistické přejímka se používá při vstupní, mezioperační i výstupní 

kontrole, jestliže: 

• 100% kontrola je příliš nákladná (velké dávky),  

• 100% kontrolu nelze realizovat (destruktivní zkoušky, kontrola sypkých materiálů, 

past, kapalin, plynů),  

• 100% kontrola nemá 100% účinnost (kontrola kusu po kuse je únavná),  

• náklady spojené s přijetím neshodného produktu nejsou velké. [4] [7] 

 Termíny, definice [1] [4] [5] 1.2

Kontrola: činnost jako měření, zkoumání, zkoušení porovnávání kalibrem jednoho nebo 

několika znaků výrobku nebo služby a porovnáni výsledků se specifikovanými 

požadavky, aby se zjistilo, zda je dosaženo shody pro každý znak 
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Původní kontrola: první kontrola dávky podle ustanovení  

Kontrola srovnáváním: kontrola, při které se buď jednotka označuje pouze jako shodná 

nebo neshodná vzhledem ke specifikovanému požadavku, nebo ke skupině 

specifikovaných požadavků, nebo při které se zjišťuje počet neshod na jednotce 

Kontrola měřením: kontrola měřením velikosti znaku kvality jednotky 

Výběrová kontrola: kontrola zvolených jednotek v uvažované skupině 

Jednotka: to, co lze odděleně popsat nebo uvažovat 

Neshoda: nesplnění specifikovaných požadavků 

Vada: nesplněni požadavků na zamýšlené použití 

Neshodná jednotka: jednotka s jednou nebo více neshodami 

Dávka: stanovené množství určitého výrobku, materiálů nebo služby sdružené 

dohromady 

Rozsah dávky: počet jednotek v dávce 

Výběr: množina tvořená jednou nebo více jednotkami, odebranými z dávky a určenými 

k tomu, aby poskytly informaci o dávce 

Rozsah výběru: počet jednotek ve výběru 

Přejímací plán: kombinace rozsahu(ů) výběrů(ů), který(é) se má(mají) použít, a 

příslušných přejímacích kritérií pro dávku 

Schéma přejímky: kombinace přejímacích plánů spolu s pravidly pro přechod od 

jednoho plánu k jinému 

Systém přejímacích plánů: souhrn přejímacích plánů nebo schémat přejímky, z nichž 

každé má svá vlastní pravidla pro změny plánů spolu s přejímacími postupy včetně 

kritérií, podle kterých mohou být vybrány vhodné plány nebo schémata 

Normální kontrola: použití přejímacího plánu s přejímacím kritériem, který byl navržen 

tak, aby zabezpečil dodavateli vysokou pravděpodobnost přijetí dávky, když průměr 

procesu, z něhož dávka pochází, je lepší než přípustná mez jakosti 
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Zpřísněná kontrola: použití přejímacího plánu s přejímacím kritériem, které je přísnější 

než kritérium odpovídajícího plánu pro normální kontrolu 

Zmírněná kontrola: použití přejímacího plánu s rozsahem výběru, který je menší než 

rozsah výběru odpovídajícího plánu pro normální kontrolu a s přejímacím kritériem, 

které je srovnatelné s přejímacím kritériem odpovídajícího plánu pro normální kontrolu 

Počet bodů pro přechod: ukazatel, který se použije při normální kontrole ke stanovení, 

zda dosažené výsledky kontrol jsou dostatečné k povolení přechodu na zmírněnou 

kontrolu 

Počet bodů pro přijetí: ukazatel, který se použije s přejímacím číslem vyjádřený 

zlomkem ke stanovení přijatelnosti dávky 

Průměr procesu: úroveň procesu zprůměrovaná přes definované časové období nebo 

celkové množství produkce 

Přípustná mez jakosti AQL: úroveň jakosti, která je nejhorším přijatelným průměrem 

procesu, když se ke statistické přejímce předpokládá spojitá série dávek 

Jakost odpovídající riziku odběratele CRQ: úroveň jakosti, která v přejímacím plánu 

odpovídá specifikovanému riziku odběratele 

Mezní jakost LQ: pro izolovanou dávku úroveň jakosti, která pro účely statistické 

přejímky omezená nízkou pravděpodobností dávky 

Úroveň kvality: kvalita vyjádřená jako intenzita výskytu neshodných jednotek 

Mezní hodnota: hranice shody specifikovaná pro znak kvality 

Ukazatel kvality: funkce mezní hodnoty, výběrového průměru a výběrové směrodatné 

odchylky nebo směrodatné odchylky procesu použitá pro posouzení přijatelnosti dávky 

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.  

Zamítací číslo Re (Rejectance Number) - nepřípustný počet neshodných jednotek ve 

výběru. Značení Re se používá v ISO normách, v ČSN normách najdeme značení z.  
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p
A 

– přípustný podíl neshodných jednotek v dávce. Značení p
A 

se používá v ISO 

normách, v ČSN normách najdeme značení p
1
.  

p
R 

– nepřípustný podíl neshodných jednotek v dávce (p
R 

= LQ/100). Značení p
R 

se 

používá v ISO normách, v ČSN normách najdeme značení p
2
.  

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 .  

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.  

Riziko α se volí obvykle 0,05, riziko β 0,05 nebo 0,1. Na hodnoty p
A 

(p
1
), p

R 
(p

2
), α, β 

jsou vázány parametry přejímacího plánu 

 Cíle statistických přejímek 1.3

          Cílem statistické přejímky je sestrojit takové přejímací postupy, které budou 

vhodným způsobem poskytovat záruky dodavateli i odběrateli a budou z hlediska 

nákladů na kontrolu pokud možno co nejekonomičtější. [2] 

          Odběratele při přejímce pochopitelně zajímá jakost dodávky neboli podíl vadných 

výrobků v dodávce. Za tímto účelem se provádí přejímací kontrola jakosti, kterou podle 

rozsahu dělíme na stoprocentní a výběrovou. [2] 

          Pokud provedeme stoprocentní přejímací kontrolu, tj. celou dávku obsahující N 

výrobků při přejímce překontrolujeme a nalezneme M vadných výrobků, pak podíl 

vadných výrobků v dodávce před kontrolou byl p = M/N. Stoprocentní kontrola je ale 

většinou nereálná, neboť je časově náročná a velice nákladná. Může přicházet v úvahu 

jen výjimečně u malých dodávek nebo u dodávek, u nichž je vyžadována mimořádná 

jakost. V případech, kdy se výrobek při kontrole ničí (například destruktivní zkoušky), 

mění svou jakost nebo kontrola vede k poškození originálního obalu, je stoprocentní 

kontrola zcela vyloučena. Proto se nahrazuje kontrolou výběrovou přejímací kontrolou 
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jakosti, při které překontrolujeme jen určitou část dodávky. Tím ale do přejímky 

vstupuje prvek náhodnosti, takže objektivní rozhodnutí o jakosti dodávky se dá udělat 

jen s použitím závěru teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Takovým 

přejímkám proto říkáme statistické přejímky. [2] 

 Členění statistických přejímek  1.4

          Statistické přejímky lze členit dle několika hledisek: 

a) V závislosti na charakteru znaku jakosti, podle kterého jakost dávky hodnotíme, 

dělíme statistickou přejímku na statistickou přejímku srovnáváním a statistickou 

přejímku měřením. [4]                     

b) 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 a 

přejímku postupným výběrem (sekvenční přejímku). [4] 

c) Dalším hlediskem členění postupů statistické přejímky je způsob, jakým se nakládá 

se zamítnutou dávkou. Pak máme: přejímku nerektifikační (bezopravnou) -nepřijatá 

dávka se vrací dodavateli celá, přejímku rektifikační (opravnou)- v tomto případě se 

zamítnutá dávka nevrací, ale provede se její 100%-ní kontrola, neshodné jednotky se 

vytřídí, nahradí se shodnými jednotkami a do další fáze procesu se vlastně předá dávka 

100%-ně bezchybná. Tato přejímka představuje filtr, který garantuje, že na výstupu 

nepřekročí podíl neshodných jednotek v sérii dávek od jednoho dodavatele v průměru 

určitou hodnotu AOQL (Average Output Quality Limit), ať je podíl neshodných 

jednotek na vstupu jakýkoliv (čím je větší, tím častěji se dávky pozastavují a opravují). 

[4] 

d) 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). [4] 

e) Dle způsobu výroby a charakteru předávání hodnoceného produktu dělíme přejímky 

na přejímky pro hodnocení úrovně jakosti jednotlivých izolovaných dávek nebo 

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

dodavatele, které jsou vyráběny za stálých podmínek. [4]    
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 Statistické přejímka srovnáváním  1.5

Přípustná mez jakosti (AQL)  

          Je-li určena konkrétní hodnota AQL pro danou neshodu nebo skupinu neshod, 

znamená to, že se schématem přejímky přijme většina předložených dávek za 

předpokladu, že úroveň jakosti v těchto dávkách není horší než určená hodnota AQL. 

Předpokládáme, že přejímací plány jsou uspořádané tak, že pravděpodobnost přijetí při 

určené hodnotě AQL závisí na rozsahu výběru pro dané AQL a je obecně vyšší pro 

velké výběry než pro malé. [1] 

          AQL je určitý parametr schématu přejímky a neměl by být zaměňován 

s průměrem procesu, který popisuje provozní úroveň procesu. Aby se při použití 

systému předešlo nadměrnému zamítání, očekává se, že průměr procesu bude lepší než 

AQL. [1] 

          Hodnota AQL, která se má použít, musí být určena v hospodářské smlouvě nebo 

zodpovědným orgánem nebo v souladu s předpisem formulovaným tímto orgánem. Pro 

skupiny neshod uvažované dohromady nebo pro jednotlivé neshody mohou být různé 

hodnoty AQL. Při zařazování do skupin se mají požadavky na jakost zohlednit pro 

specifické situace. Vedle hodnot AQL pro jednotlivé neshody nebo podskupiny uvnitř 

této skupiny se může určit hodnota AQL pro skupinu neshod. Při vyjadřování úrovně 

jakosti v procentu neshodných jednotek nesmí hodnoty AQL přesahovat 10% 

neshodných. Při vyjadřování úrovně jakosti v počtu neshod na 100 jednotek lze použít 

hodnot AQL až do 1000 neshod na 100 jednotek. [1] 

          Hodnoty AQL uváděná v tabulkách jsou preferované hodnoty AQL. Je-li pro 

nějaký výrobek stanovena hodnota AQL odlišná od preferovaných hodnot, nesmí se 

tyto tabulky použít. [1] 

Předkládání výrobků k přejímce 

Vytváření dávek: Výrobku musí být sestaveny do identifikovatelných dávek,  

poddávek nebo jiným způsobem, který lze předepsat. Pokud je to v praxi možné, musí 

se každá dávka skládat z jednotek typu stejné jakosti, třídy či velikosti, mít stejné 

složení a být vyrobena za stejných podmínek ve stejné době. [1] 
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Předkládání dávek: Vytváření dávek, rozsah dávky a způsob, jakým musí být každá 

dávka předkládána a identifikovaným dodavatelem, musí být určen nebo schválen 

zodpovědným orgánem. Je-li nutné, musí dodavatel poskytnout přiměřené a vhodné 

skladovací prostory pro každou dávku, zařízení potřebné pro vlastní identifikaci a 

předložení dávky a obsluhu pro všechny manipulace s výrobkem požadované pro odběr 

vzorku. [1] 

Přijetí a nepřijetí 

Přijatelnost dávek: Přijatelnost dávky musí být stanovena pomoci přejímacího plánu 

nebo přejímacích plánů. [1] 

          Termín „nepřijetí“ se používá v této souvislosti pro „zamítnutí“, když je 

odvozován z výsledku, který vyplývá z přejímacích postupů. Tvary od termínu 

„zamítnutí“ jsou ponechány tam, kde se vztahují k činnostem, které může ohodnotit 

odběratel jako v případě „zamítacího čísla“. [1] 

Dispozice týkající se nepřijatelných dávek: Zodpovědný orgán musí rozhodnout, jak 

naloží s dávkami, které nejsou přijaty. Takové dávky mohou být vyřazeny, vytříděny 

(při nahrazování nebo nenahrazování neshodných jednotek shodnými), opraveny, 

přehodnoceny vůči přesněji vymezeným kritériím upotřebitelnosti nebo pozdrženy do 

získání doplňkové informace, atd. [1] 

Neshodné jednotky: Při přijetí dávky se vyhrazuje právo nepřijmout žádnou jednotku 

zjištěnou jako neshodnou během kontroly, ať tato jednotka je částí výběru nebo není. 

Jednotky zjištěné jako neshodné mohou být opraveny nebo nahrazeny shodnými 

jednotkami a znovu předloženy ke kontrole se souhlasem zodpovědného orgánu a to 

způsobem jim specifikovaným. [1] 

Třidy neshod nebo neshodných jednotek: Specifické zařazení neshod nebo 

neshodných jednotek do dvou nebo více tříd vyžaduje použití určitých skupin 

přejímacích plánů. Obecně má skupina přejímacích plánů společný rozsah výběru, ale 

odlišná přejímací čísla pro každou třídu s rozdílnými AQL. [1] 

Odběr vzorku 

Volba výběru: Jednotky zahrnuté do výběru musí být odebrány z dávky prostým 

náhodným odběrem vzorku. Tvoří-li dávku poddávky nebo straty identifikované 
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určitým logickým kritériem, musí se používat stratifikovaný výběr, přičemž rozsah 

podvýběru z každé poddávky nebo straty úměrný rozsahu takové poddávky nebo straty. 

[1] 

Doba pro odběr výběru: Výběry se mohou odebrat, jakmile je dávka vyrobena nebo 

během výroby dávky. V obou případech se musí odebrat vzorky v souladu s volbou 

výběru. [1] 

Normální, zpřísněná a zmírněná kontrola 

Zahájení kontroly 

          Pokud nebylo zodpovědným orgánem určeno jinak, musí se při zahájení kontroly 

použít normální kontrola. [1] 

Pokračování kontroly 

          Normální, zpřísněná nebo zmírněná kontrola musí pokračovat nezměněně na 

dávkách po sobě jdoucích, kromě případů, kdy přechodové postupy vyžadují, aby 

přísnost kontroly byla změněna. Přechodové postupy se musí použít nezávisle pro 

každou třídu neshod nebo neshodných jednotek. [1] 

Přechodová pravidla a postupy  

          Schéma pro přechodová pravidla a postupy: Obrázek 1.1: Přechodová pravidla a 

postupy  

Z normální kontroly na zpřísněnou 

          Jestliže se uskutečňuje normální kontrola, na zpřísněnou kontrolu se musí přejít, 

jakmile dvě z pěti nebo méně po sobě jdoucích dávek byly nepřijatelné při původní 

kontrole (to znamená, že při tomto postupu se neberou v úvahu znovu předložené dávky 

nebo výrobní dávky). [1] 

Ze zpřísněné kontroly na normální 

          Jestliže se uskutečňuje zpřísněná kontrola, musí se znova zavést normální 

kontrola, když pět po sobě jdoucích dávek bylo uznáno za přijatelné při původní 

kontrole. [1] 
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Z normální kontroly na zmírněnou 

          Jestliže se uskutečňuje normální kontrola, musí se zavést zmírněná kontrola za 

předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky: [1] 

a) současná hodnota počtu bodů pro přechod je alespoň 30, 

b) výroba je stabilizována, 

c) zodpovědný orgán považuje zmírněnou kontrolu za žádoucí. [1] 

Počet bodu pro přechod 

          Počítaní bodů pro přechod se musí započíst při zahájení normální kontroly, pokud 

zodpovědný orgán neurčí jinak. [1] 

          Při zahájení musí být počet bodů pro přechod roven nule a musí být průběžné 

aktualizován po kontrole každé následující dávky při původní normální kontrole: [1] 

a) pro přejímací plány jedním výběrem: 

1) je-li přejímací číslo 2 nebo více, připočtou se k počtu bodů pro přechod 3 

body, jestliže dávka by byla přijata při AQL o jeden stupeň přísnějším, jinak se 

počet bodů srovná znovu na nulu; 

2) je-li přejímací číslo 0 nebo 1, připočtou se k počtu pro přechod 2 body, 

jestliže se dávka přijímá, jinak se počet bodů pro přechod srovná na nulu. [1] 

b) přejímací plány dvojím a několikerým výběrem: 

1) při použití přejímacího plánu dvojím výběrem se připočtou k počtu bodů pro 

přechod 3 body, je-li dávka přijata po prvém výběru, jinak se počet bodů pro 

přechod srovná na nulu. 

2) při použití přejímacího plánu několikerým výběrem se připočtou k počtu 

bodů pro přechod 3 body, je-li dávka přijata ne později než do třetího výběru, 

jinak se počet bodů pro přechod srovná na nulu. [1] 
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Ze zmírněné kontroly na normální 

          Jestliže se uskutečňuje zmírněná kontrola, normální kontrola se musí zavést 

tehdy, když nastane při původní kontrole jakákoliv z následujících situací: 

a) dávka není přijata, 

b) výroba se stává nepravidelnou nebo se zpožďuje, 

c) se objevují jiné varovné skutečnosti, vyžadující návrat k normální kontrole. [1] 

Přerušení kontroly 

          Jestliže kumulovaný počet dávek, které nebyly přijaty v posloupnosti po sobě 

jdoucích dávek prověřovaných při původní zpřísněné kontrole, dosáhne počtu 5, musí se 

přerušit přejímací postupy, dokud dodavatel nepřijal opatření ke zlepšení jakosti 

předkládaných výrobku nebo služeb a zodpovědný orgán neodsouhlasí, že opatření mají 

očekávanou účinnost. Potom se musí použít zpřísněná kontrola, jako kdyby nastaly 

podmínky z normální kontroly na zpřísněnou. [1] 

 

Obr. 1.1: Přechodová pravidla a postupy [1] 
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Přejímací plány  

          Přejímací plány jsou stanoveny tak, aby daly ujištění že, bylo dosaženo 

požadované úrovně jakosti. Bylo prokázáno, že při dobře navrženém přejímacím plánu 

může dosáhnout stejné úrovně důvěry jako 100% kontrola. [6] 

Kontrolní úroveň 

          Kontrolní úroveň určuje relativní objem kontroly. Pro obecné použití se v tabulce 

1.1 uvádějí tři kontrolní úrovně I, II a III. Pokud není stanoveno jinak, musí se použít 

kontrolní úroveň II. Úroveň I se může použít, jestliže je třeba menší diskriminace, 

kontrolní úroveň III, jestliže se požaduje větší diskriminace. V tabulce 3.1 jsou uvedeny 

rovněž doplňkové speciální úrovně S-1, S-2,S-3 a S-4 a ty se mou použít tam, kde jsou 

nutné malé rozsahy výběrů a při přejímce, lze tolerovat větší rizika. Tuto úroveň 

požadovanou pro jakoukoliv zvláštní situaci musí určit zodpovědný orgán. To dovoluje 

tomuto orgánu požadovat pro některé účely větší diskriminaci a pro jiné menší. [1] 

          Při určování kontrolních úrovní S-1 až S-4 je třeba dát pozor, aby se nepoužily 

takové hodnoty AQL, které jsou neslučitelné s těmito kontrolními úrovněmi. Množství 

informace o jakosti dávky, který se získá z prověřovaných výběrů odebraných z dávky, 

závisí na absolutních rozsazích výběru, nikoli na relativní velikosti rozsahu výběru 

k rozsahu dávky za předpokladu, že výběr je relativně malý k rozsahu dávky, která se 

prověřuje. Přesto existují tři důvody, aby se rozsah výběru měnil s rozsahem dávky: [1] 

a) je-li ztráta způsobená špatným rozhodnutím vysoká, je tím důležitější správné 

rozhodnutí; 

b) větší dávce se může přiřadit větší rozsah výběru, který by byl neekonomický pro 

malou dávku; 

c) skutečně náhodný odběr je relativně mnohem náročnější, je-li výběr příliš malý 

vzhledem k dávce. [1] 

Kódová písmena rozsahu výběru 

          Rozsahy výběru jsou určeny kódovými písmeny. Pro konkrétní rozsah dávky a 

předepsanou kontrolní úroveň se příslušné kódové písmeno musí zjistit z tabulky 1.1 [1] 
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Tabulka 1.1: Kódová písmena pro rozsahy dávky a předepsanou kontrolní úroveň.[1] 

       Rozsah dávky               speciální kontrolní úrovně      obecné kontrolní úrovně 

      S-1 S-2 S-3 S-4 I II III 

2 až 8 A A A A A A B 

9 až 15 A A A A A B C 

16 až 25 A A B B B C D 

26 až 50 A B B C C D E 

51 až 90 B B C C C E F 

91 až 150 B B C D D F G 

151 až 280 B C D E E G H 

281 až 500 B C D E F H J 

501 až 1200 C C E F G J K 

1201 až 3200 C D E G H K L 

3201 až 10000 C D F G J L M 

10001 až 35000 C D F H K M N 

35001 až 150000 D E G J L N P 

150001 až 500000 D E G J M P Q 

500001 a  výše D E H K N Q R 

 

Získání přejímacího plánu 

          K získání přejímacího plánu se musí použít AQL kódové písmeno a AQL rozsahu 

výběru. Pro specifikovanou hodnotu AQL a daný rozsah dávky se musí k získání 

přejímacího plánu z tabulky pro normální, zpřísněnou a zmírněnou kontrolu použít téže 

kombinace AQL a kódové písmeno rozsahu výběru. [1] 

          Jestliže pro danou kombinaci AQL a kódové písmeno rozsahu výběru není 

k dispozici přejímací plán, tabulky navedou uživatele na jiné písmeno. Rozsah výběru, 

který se má použít, je dán novým kódovým písmenem rozsahu výběru, nikoli původním 

písmenem. Vede-li tento postup k různým rozsahům výběrů pro různé třídy neshod 

nebo neshodných jednotek, může se pro všechny třídy neshod nebo neshodných 

jednotek – je-li to určeno nebo odsouhlaseno zodpovědným orgánem – použít kódové 

písmeno odpovídající nejvyššímu rozsahu výběru. Jako alternativa k přejímacímu plánu 

jedním výběrem s přejímacím číslem 0 se může použít přejímací plán s přejímacím 

číslem 1 s odpovídajícím vyšším rozsahem výběru pro určenou hodnotu AQL(je-li 

k dispozici), když to zodpovědný orgán určí nebo odsouhlasí. [1] 
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Typy přejímacích plánů 

          Jsou tři typy přejímacích plánů jedním, dvojím a několikerým výběrem. Když pro 

danou hodnotu AQL a kódové písmeno rozsahu výběru je k dispozici několik plánů, 

může se použít kterýkoliv. Rozhodnutí o typu přejímacího plánu, zda jedním, dvojím 

nebo několikerým výběrem – jestliže jsou takové plány k dispozici pro danou hodnotu 

AQL a kódové písmeno rozsahu výběru – je obvykle založeno na porovnání mezi 

administrativní obtížnosti a průměrnými rozsahy výběru použitelných přejímacích 

plánu. Pro přejímku jedním výběrem jsou obvykle administrativní obtížnost a náklady 

na kontrolu jednotky ve výběru nižší než pro přejímku dvojím a několikerým výběrem. 

[2] 

          Přejímací postupy pro kontrolu srovnáváním se liší zejména tím, jak se 

vyrovnávají s riziky, která přejímky provázejí a ohrožují dodavatele a odběratele. Jsou 

založeny na charakteru dodávek a na úrovni zabezpečení kvality u dodavatele [10] 

Operativní charakteristika  

           Vyjadřuje účinnost přejímacího plánu při určitém podílu neshodných jednotek v 

dávce. Každý přejímací plán má svoji operativní charakteristiku. Operativní 

charakteristika zobrazuje závislost pravděpodobnosti přijetí dávky, obsahující určitý 

podíl neshodných jednotek p, na podílu neshodných jednotek v dávce p. Tato 

pravděpodobnost je značená v normách ISO P
a
, v ČSN normách L(p,n,c). Na obr. 1.2 je 

ukázka typického průběhu operativní charakteristiky. Na této operativní charakteristice 

lze pochopit souvislosti mezi výše definovanými pojmy. [4] 

 

Obr. 1.2: Operativní charakteristika [4] 
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Průměrná výstupní úroveň jakosti po kontrole AOQ  

          Průběh průměrného výstupního podílu neshodných jednotek po kontrole je 

druhým nejdůležitějším ukazatelem účinnosti přejímacích plánů. Liší se dle toho, zda 

plán je bezopravný či opravný. [8]        

a) Při bezopravné přejímce je část dávek obsahujících p neshodných jednotek dle 

přejímacího plánu převzata a část zamítnuta a vrácena dodavateli. Převzaté dávky jdou 

dál s podílem p neshodných jednotek. Průběh průměrné výstupní jakosti AOQ (Average 

Outgoing Quality) je dán přímkou svírající s osou x úhel 45° a maximální AOQ = 1 pro 

p = 1. [4] 

b/ Při opravné přejímce je část dávek přicházejících ke kontrole s podílem p neshodných 

jednotek převzata. Ty dávky, které byly při kontrole zamítnuty, jsou přetříděny a 

neshodné jednotky jsou nahrazeny shodnými. Tzn., že tyto dávky jsou převzaty se 0% 

neshodných jednotek (za předpokladu 100% účinnosti 100% kontroly). Typický průběh 

křivky AOQ je na obr 1.3. Maximální hodnota AOQ je označena AOQL a představuje 

nejhorší průměrnou výstupní jakost. Některé přejímací plány jsou postaveny na této 

hodnotě [4] 

.  

Obr. 1.3: Operativní charakteristika [4] 
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 Statistická přejímka měřením  1.6

          Ve srovnání se statistickou přejímkou srovnáváním je přejímka měřením 

ekonomičtější, neboť při stejných zárukách pro dodavatele a odběratele vyžaduje 

několikrát menší rozsahy výběrů. Na druhou stranu je třeba zvážit náklady na provádění 

měření, které bývá náročnější než provedení srovnávání. Kromě toho je nutné splnit u 

přejímky měřením předpoklad o rozdělení znaku jakosti a měl by být splněn požadavek 

stabilní úrovně jakosti u výrobce. [3] 

          Statistická přejímka měřením pracuje se znakem jakosti, který má charakter 

spojité náhodné veličiny. Předpokládá se, že rozdělení tohoto znaku jakosti v dávce je 

normální rozdělení Ν(μ,σ
2
) se střední hodnotou μ a rozptylem σ

2

.  

          Statistické přejímky měřením členíme dle dvou základních hledisek takto:  

1. dle předpisu mezní hodnoty:  

a) je předepsána jen jedna mezní hodnota horní U nebo dolní L (jednostranná mezní 

hodnota),  

b) jsou předepsány obě mezní hodnoty (oboustranné mezní hodnoty)  

- je-li hodnota AQL předepsána pro obě mezní hodnoty společně, hovoříme  

o kombinovaných oboustranných mezích,  

- je-li hodnota AQL předepsána pro každou mezní hodnotu zvlášť, nazývají se  

oboustranné mezní hodnoty oddělené.  

2. dle skutečnosti, zda je nebo není známá směrodatná odchylka výrobního procesu  

a) hodnota směrodatné odchylky σ znaku jakosti X je známá - přejímací plány se značí 

"σ " plány,  

b) hodnota směrodatné odchylky σ znaku jakosti X je neznámá a je odhadnuta pomocí 

výběrové směrodatné odchylky s - přejímací plány se značí "s" plány,  

c) hodnota směrodatné odchylky σ znaku jakosti X je neznámá a je odhadnuta pomocí 

průměrného variačního rozpětí - přejímací plány se označují jako "R" plány.  
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          Statistická přejímka měřením se stejně jako statistická přejímka srovnáváním 

realizuje volbou vhodného přejímacího plánu (jeho účinnost lze graficky rovněž 

vyjádřit pomocí operativní charakteristiky). U přejímky měřením je charakterizován 

dvojicí čísel (n, k), kde n představuje rozsah náhodného výběru a kde k představuje 

přejímací číslo. [4] 

 

Postup při aplikaci s-metody [4]  

Aplikaci s-metody lze shrnout do následujících kroků:  

1. Stanovení parametrů přejímacího plánu (n,k),  

2. Provedení výběru o rozsahu n,  

3. Výpočet výběrových charakteristik x, s,  

4. Výpočet odhadu jednoho nebo obou ukazatelů jakosti  ̂ ,  ̂ . 

5. Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí dávky dle kritérií:  

a) při jednostranné mezní hodnotě U  

 ̂ , ≥ k - dávka se přijímá, U 

 ̂ , < k - dávka se zamítá.  

b) při jednostranné mezní hodnotě L  

 ̂  ≥  k dávka se přijímá,  

 ̂  < k dávka se zamítá.  

c) při oddělených oboustranných mezních hodnotách  

 ̂ a  ̂  ≥ k - dávka se přijímá.  

Je-li jeden z ukazatelů jakosti menší než přejímací číslo k - dávka se zamítá.  

          Při statistické přejímce měřením lze použít i grafického řešení. Na obr. 1.4 je graf 

pro statistickou přejímku měřením (s-metoda). [4] 
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1. Nalezení vhodného přejímacího plánu  

2. Provedení výběru o rozsahu n,  

3. Výpočet výběrových charakteristik  ̅ a s,  

4. Sestrojení grafu, kde na ose x se vynášejí hodnoty výběrové směrodatné odchylky s a 

na ose y hodnoty výběrového průměru  ̅. Přímka  ̅        vytváří hranici mezi 

oblastí přijetí dávky a zamítnutí dávky.  

5. Zakreslení bodu o souřadicích   ̅    do grafu.  

6. Rozhodnutí o dávce:  

a) Leží-li bod   ̅   nad přímkou  ̅       , je dávka zamítnutá,  

b) Leží-li bod   ̅   na přímce nebo pod ní  ̅       , dávka je přijata. [4] 

 

 

Obr. 1.4: Grafické řešení statistické přejímky s-metodou při předpisu horní mezní 

hodnoty [3] 
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2 Charakteristika vybrané společnosti  

 Historie 2.1

          OSRAM Bruntál spol. s r.o. byl zápisem do obchodního rejstříku založen k 

14.9.2000. Společnost na základě kupní smlouvy převzala veškerý majetek a obchodní 

závazky HMZ, a.s. Vlastní závod RD Jeseník HMZ byl založen 28.2.1976, za účelem 

výstavby poloprovozních kapacit, které měly umožnit ověření technologie hydro-

metalurgického zpracování tuzemských CuPbZn flotačních koncentrátů a cín-

wolframových koncentrátů. 

          K 1.10.2007 byla vyčleněna výroba wolframových a wolfram-karbidových 

prášků jako samostatnáspolečnost SYLVANIA Tungsten s.r.o. a následně odprodána 

Global Tungsten Powders. 

          K 1.5.2008 proběhla fúze s prodejní organizací OSRAM spol. s.r.o., současně 

byla společnost přejmenována na OSRAM Česká republika s.r.o. OCZ je součástí 

společnosti OSRAM GmbH, který je jeden ze tří největších výrobců osvětlení na světě. 

S přibližně 39000 pracovníky vyrábí na třech kontinentech v 17 různých zemích a 46 

výrobních závodech. 

 Firemní vize 2.2

Motto: 

           „Trvalá ochrana životního prostředí je součástí naší každodenní práce a základem 

pro naše činnosti – vedle celého řetězce přidávání hodnot. Inovativními produkty 

umožňujeme našim zákazníkům šetřit energii a tedy nejen snižovat jejich náklady na 

elektřinu, ale také snižovat emise CO2, které vedou ke globálnímu oteplování. 

Energeticky úsporné produkty přispívají k ochraně životního prostředí a jsou také 

důležité pro náš ziskový růst. Trvale udržitelný rozvoj je proto hlavní téma pro naše 

obchodní činnosti.“ 

„Devět elementů“ – závazné prvky řízení kvality 

- Integrovat kvalitu do procesů 

a) integrace zákazníků 

b) kvalitní standardy v procesech/projektech 
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c) konsekventní (důsledný) management dodavatelů 

- Řídit kvalitu 

d) obchodně podmíněné řízení kvality 

e) cílený a pravidelný reporting kvality 

- Vytvořit základy pro kvalitu 

f) širokou kvalifikaci v oblasti témat týkajících se kvality 

g) kontinuální zlepšování 

- Stanovit jasnou zodpovědnost za kvalitu 

h) kultura kvality 

i) kontrolní a podpůrná role manažera kvality 

 

 Politika, strategické cíle kvality 2.3

1) další rozšiřování kvalifikovaného centra výroby jemných drátů a spirál 

2) koncentrace evropské výroby jemného drátu a spirál v Bruntále 

3) rozšiřování aktivit výroby elektrod 

4) další rozšiřování montážního centra pro DO lampy 

5) rozšiřování Display/Optic v oblastech vývoje, výroby a kvality 

 Výrobní sortiment 2.4

Jemné dráty a spirály: 

          V této části výroby se produkují dráty a spirály pro velkou část z více než 40 

závodů společnosti OSRAM na výrobu lamp rozdělených po celém světě. Ve výrobě 

drátů se vyrábí wolframový a molybdenový drát a z těchto materiálů vznikají dále ve 

výrobě wolframové spirály. Spirála je svítící těleso a tedy srdce lampy které rozhodující 

mírou přispívá ke kvalitě lampy. Proto se zde klade nejvyšší důraz na kvalitu a inovaci.  
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Speciální osvětlovací komponenty: 

          Společnost OSRAM se ve svém Bruntálském výrobním závodě od září roku 2004 

zabývá kromě výroby jemných spirálek a drátů také výrobou Display/Optic lamp pro 

speciální aplikace (lékařství, výroba polovodičů, fotopolymerizace) a zábavní průmysl 

(osvětlení televizních a filmových interiérů a exteriérů, hudebních a jiných produkcí).  

 Systém managementu kvality a životního prostředí 2.5

          OCZ má vybudovaný systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 

9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky, ISO/TS 16949 Systémy 

managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích 

zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu a 

systém řízení životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy 

environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití: Tabulka 2.1 

Tabulka 2.1: Implementované normy včetně certifikace ve společnosti 

 

Část společnosti 

Implementovaná norma (včetně certifikace) 

ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001 

Výroba drátů ano ano ano 

Výroba spirál ano ano ano 

Výroba průvlaků a trysek ano  ano 

Vývoj ILM ano ano ano 

Výroba DO ano  ano 

Prodejní oddělení Praha ano   

Podpůrné procesy ano ano ano 

 

Příručka integrovaného systému řízení 

          Dokumentem první úrovně IMS je příručka IMS s návazností na příručku kvality 

OSRAM AG a procesní dokumentaci a Příručku ochrany životního prostředí OSRAM 

AG. Tato příručka IMS popisuje procesní řízení společnosti. Obsahuje ustanovení pro 

řídící činnosti, procesy zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a 

bezpečnosti práce. 
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 Ochrana životního prostředí 2.6

          Ochrana životního prostředí je součástí základních hodnot společnosti OSRAM 

Česká republika s.r.o. 

          Pilíře této zodpovědnosti jsou v misi OSRAM zaměřené na vztah k životnímu 

prostředí, zdraví a bezpečnosti formulované následovně: 

- prohlubování povědomí všech zaměstnanců ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví 

a bezpečnosti, 

-  uvážená přijímání všech potřebných opatření, pro minimalizaci vzniku rizik hrozící 

našim zákazníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí i nad rámec platných 

právních předpisů, 

- dále odevzdávání vědomosti v oblasti řízení a techniky pro zamezení negativních 

vlivů na životní prostředí přímo u zdroje a pro úsporné využívání energií a ostatních 

zdrojů v našich závodech, 

- již při vývoji výrobku a procesu zohlednit možné důsledky ve vztahu k životnímu 

prostředí a bezpečnosti lidí, 

-  prostřednictvím úsporných zdrojů a systému přispět k celosvětové k ochraně 

životního prostředí 

Environmentální politika 

          Program systému environmentálního managementu se týká i případných nových 

rozvojových projektů, výzkumné činnosti a výrob. 

          Firma se dlouhodobě orientuje na dosažení technických parametrů výrobků na 

světové úrovni, na plnění požadavků zákazníka a souběžně na to, aby zákazník měl 

důvěru k výrobkům naší společnosti. 

          OSRAM Česká republika s.r.o. je společnost ležící v podhůří Jeseníků, významné 

Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a také proto chápe péči o životní prostředí jako 

jednu z priorit při veškeré své činnosti. 

          Environmentální politika vychází ze znalosti firemní problematiky, řídících 

schopností vrcholového vedení i všech zaměstnanců, kteří mohou ovlivnit životní 

prostředí v uvedeném regionu. 
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3 Analýza možností statistické přejímky u vstupní kontroly 

 Použití statistické přejímky při kontrole 3.1

          V této společnosti se využívá statistické přejímky u vstupní kontroly pro Th 

tyčinky. Pro AQL 1,0 a N v rozsahu do 150 000 kusů při kontrole jedním výběrem 

normální kontroly a kontrolní úrovně II. podle normy ČSN ISO 2859-1:2000 se výběr 

(vzorek) pohybuje ve velikostech n od 80 do 500 kusů. U výběru se kontroluje 7 

možných vad: rádius zaoblení konců Th tyčinek, kontaminace povrchu nečistotami, 

poškození konců – deformace, rozštěpení konců, háčky, nerovný střih, rýhy na povrchu, 

praskliny, za pomoci optického komparátoru Sherr Tumico nebo optického 

mikroskopického měřítka a mikroskopu Leitz 20x  

          Dále se statistická přejímka používá u výstupní kontroly u dvojitých spirál za 

použití kontroly jedním výběrem při normální kontrole a kontrolní úrovni II. Rozsahy 

dávek se zde pohybují od 281 kusů do 35000 kusů a velikosti výběru (vzorků) od 50 do 

315 kusů podle normy ČSN ISO 2859-1:2000. U této výstupní kontroly se hodnotí 2 

skupiny možných vad s rozdílnými AQL. Vady třídy 2 (hlavní vady A) s AQL = 0,1, 

kam se řadí 6 vad jako nesprávný typ spirály atd. a vady třídy 3 (hlavní vady B) s AQL 

= 0,65, zde je 10 možných vad jako třeba neustřižená spirála atd.  

 Kontrolní přístupy u cívek drátu 3.2

          Jelikož je cílem této práce analyzovat možnosti statistické přejímky pro kontrolu 

cívek drátu je nutné si nejdříve uvést stávající systém kontroly, který se skládá se 3 

režimů vstupní kontroly. 

1) 100% kontrola 

2) Namátková kontrola 

3) Bez kontroly (firemní označení Ship to stock STS) 

          Stoprocentní kontrola se používá u nových dodavatelů a materiálů, dále když 

dodávka neprojde namátkou kontrolou, u dávek které jsou menší než 10, pokud není 

ovšem dodavatel v seznamu STS. 
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          V případě namátkové kontroly se odebírá 10 kusů jako výběr (vzorek) bez ohledu 

na velikost dávky, platí to pro dávky o rozsahu 11 a více. Pokud je rozsah 10 a méně, 

tak jedná o stoprocentní kontrolu. U hodnocení přijetí se posuzuje každá nalezená vada 

individuálně, limity nejsou u kontroly cívek drátu písemně stanoveny. Při přijetí dávky 

je dodávka propuštěna do výroby. Pokud neprojde namátkou kontrolou, tak je dalším 

krokem 100% kontrola nebo další odběr. 

          STS označení pro dodavatele, u kterých není vyžadována kontrola, získání tohoto 

statusu je možné za podmínky, když v 3. za sebou jdoucích měsících nejsou nalezeny 

žádné vady. Kontrola pro režim STS se pak provádí pouze namátkově 1x za rok. 

          U vstupní kontroly zachováme jednotku cívka/ráfek, protože kdyby byla zvolená 

jednotka založena na metrech popř. gramech, bylo by obtížné a mnohem nákladnější 

kontrolovat znaky kvality. Například: Kdyby byla jednotka 100 metrů kontrola u cívek, 

které mají 200 metrů s kontrolním znakem tažnost, museli bychom odvinout 100 metrů, 

odebrat, a pak odebrat vzorek ze zbylých 100 metrů. Jelikož se cívky značně liší 

v délkách a váze, na daném materiálu zachováme jednotku cívka/ráfek. Dalším 

důvodem je, že kdyby byla změněna jednotka na metry popř. gramy, tak by se při 

kontrole kontrolor snažil vybrat cívky tak, aby bylo zapotřebí, co nejméně dělit drát a 

zanikl by předpoklad náhodného výběru. 

 Zkušební znaky 3.3

          Při kontrole cívek drátu se hodnotí následující parametry rozdělené do 3. skupin: 

1) Balení, obsah a kvalita povrchu 

2) Kvalita jednotky délky 

3) Rozměry 

Skupiny 1 a 2 jsou kvalitativní znaky a skupina 3 jsou kvantitativní znaky 

          Rozdělení těchto znaků se nachází v tabulce 3.1 Zkušební znaky: Balení, obsah a 

kvalita povrchu, v tabulce 3.2 Zkušební znaky: Kvalita jednotky délky a v tabulce 3.3: 

Zkušební znaky (rozměry), kde je zaznamenáno číslo znaku, popis znaku a jakým 

prostředkem je kontrolováno. 

 

 



 

 

25 

  

Kvalitativní znaky: 

Tabulka 3.1: Zkušební znaky: Balení, obsah a kvalita povrchu 

Zkušební znak: balení, obsah a kvalita povrchu 

Číslo znaku Popis znaku Zkušební prostředek 

05 023 
Provedení dodávky 

chybné 
Vizuální kontrola 

05 409 Navinutí vadné Vizuální kontrola 

05 421 Povrch šupinatý 
Vizuální kontrola 

Hmatová kontrola 

05 424 Povrch zoxidovaný Vizuální kontrola 

05 427 Povrch znečištěný Vizuální kontrola 

05 434 Štěpivost 
Zkušební zařízení na 

měření štěpivosti 

05 496 
Těleso cívky 

poškozeno 
Vizuální kontrola 

Tabulka 3.2: Zkušební znaky: Kvalita jednotky délky 

Zkušební znak: Kvalita jednotky délky 

Číslo znaku Popis znaku Zkušební prostředek 

05 402 Navíjitelnost (Lámavost – 

přetržení drátu bez úpravy 

žíháním) 

Navíječka 

05 403 Lámavost – přetržení drátu po 

úpravě žíháním 

Navíječka  

Vizuální kontrola 

Zkušební zařízení 

na zkoušku ohybem 

05 407 Kadeření Lineárně 

Vizuální kontrola 

05 436 Uzly  Vizuální kontrola 

05 438 Vlnitost Vizuální kontrola 

Hmatová kontrola 

Kvantitativní znaky (rozměry) 

Tabulka 3.3: Zkušební znaky (rozměry) 

Zkušební znak 

Číslo znaku Popis znaku Zkušební prostředek 

15 602 Průměr drátu Váhy 

15 604 Délka drátu Váhy 

Vizuální kontrola 

15 608 Pevnost v tahu Trhací stroj 

15 609 Tažnost Trhací stroj 

 

 



 

 

26 

  

 Slabé stránky stávajícího systému kontroly 3.4

3.4.1 Metoda namátkové kontroly – rozsahy výběru 

          U stávající metody namátkové kontroly, se používá vždy odběr 10 cívek drátu 

jako reprezentativní vzorek bez odhledu na velikost dávky.  

          Rozsahy dávek cívek drátu se pohybují podle požadavků na výrobu nebo 

plánovaní výroby ve velikostech od jednotek do několika desítek. Velikost dávky je 

také závislá na vzdálenosti, odkud je dávka dovážena. Z evropských lokací se pohybují 

velikosti dávek v jednotkách až desítkách a  mají týdenní intervaly dodávek. U 

mimoevropských lokací jsou velikosti dávek v množství desítek a více v závislosti na 

dané potřebě a intervaly dodávek mají měsíční charakter, aby se snížily náklady na 

dopravu. 

Kvalitativní znaky 

          Velikosti reprezentativního vzorku jsou stanoveny dle normy ČSN ISO 2859-

1:2000 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu 

každé dávky v sérii: tabulka 3.4 Závislost velikosti reprezentativního vzorku na rozsahu 

dávky při normální kontrole a obecné kontrolní úrovni II s kódovými písmeny. 

Tabulka 3.4: Závislost velikosti reprezentativního vzorku na rozsahu dávky při normální 

kontrole a obecné kontrolní úrovni II s kódovými písmeny 

Rozsah dávky Obecná kontrolní Velikost reprezentativního 

   

úroveň II vzorku 

2 až 8 A 2 

9 až 15 B 3 

16 až 25 C 5 

26 až 50 D 8 

51 až 90 E 13 

91 až 150 F 20 

151 až 280 G 32 

 

          Z tabulky 3.4 lze vyčíst, že u nynější namátkové kontroly, při které se vždy 

odebere 10 kusů jako reprezentativní vzorek, je u velikosti dávky od 2 do 50 kusů 

reprezentativní vzorek zbytečně velký a u dávek od 51 a více je zase reprezentativní 

vzorek v nedostatečné velikosti. 
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Kvantitativní znaky  

          Velikosti reprezentativního vzorku jsou stanoveny dle normy ČSN ISO 3951-

1:2008 Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacího plánu AQL 

jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL: 

tabulka 3.5 Závislost velikosti reprezentativního vzorku na rozsahu dávky při normální 

kontrole, s metodě a obecné kontrolní úrovni II s kódovými písmeny. 

Tabulka 3.5: Závislost velikosti reprezentativního vzorku na rozsahu dávky při normální 

kontrole, s metodě a obecné kontrolní úrovni II s kódovými písmeny 

       Rozsah dávky     obecná kontrolní  velikost reprezentativního 

      úroveň II vzorku 

2 až 8 B 3 

9 až 15 B 3 

16 až 25 C 4 

26 až 50 D 6 

51 až 90 E 9 

91 až 150 F 13 

151 až 280 G 18 

  

          Z tabulky 3.5 lze vyčíst, že u nynější namátkové kontroly, při které se vždy bere 

10 kusů jako reprezentativní vzorek, je u velikosti dávky od 2 do 90 kusů 

reprezentativní vzorek zbytečně velký a u dávek od 91 a více je zase reprezentativní 

vzorek v nedostatečné velikosti. Tato kontrola u znaků probíhá vždy na konci cívky 

drátu a nejedná se o kontrolu celého drátu. Hodnotí se každý znak a není připuštěna 

žádná vada. Při aplikaci statistické přejímky u kvantitativních znaků dojde určitě 

k snížením nákladů na kontrolu, ale vzroste riziko na přijetí vadné dodávky. 

          Vzhledem k velikostem dodávek, které jsou z evropských lokací, jejíž rozsahy 

jsou v jednotkách až desítkách, se při aplikaci statistické přejímky sníží náklady na 

kontrolu v důsledku snížení reprezentativního vzorku.  

          Zatím co u dodávek ze vzdálenějších lokací, které jsou objednávány ve větších 

dávkách k ušetření nákladů za dopravu, se náklady na kontrolu zvednou, ale také se 

sníží riziko přijetí vadné dodávky. 

          Tyto velikosti výběru jsou pro hodnocení podle skupin znaků, na kvalitativní 

znaky a kvantitativní znaky. Obvykle jsou velikosti výběru větší u kvalitativních znaků, 
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ale náklady na kontrolu jsou nižší na rozdíl od kontroly kvantitativních znaků, kde je 

výběr menší, ale zde jsou náklady na kontrolu větší. V tomto případě to ale neplatí, 

protože počet kontrolovaných kvalitativních znaků je několikrát větší než počet 

kontrolovaných kvantitativních znaků. 

3.4.2 Přechod na systém STS od namátkové kontroly 

          V nynějším systému kontroly, ve kterém je možnost k přechodu od namátkové 

kontroly na systém kontroly STS, podmíněna splněním podmínek dodání systémového 

certifikátu, atestů k dodávkám nebo provedením dodavatelského auditu, dále specifikací 

a uzavřením technických nákupních podmínek. Poslední z podmínek je, aby při kontrole 

za poslední 3 měsíce nebyly žádné kvalitativní vady u obdržených dodávek a ani při 

jejich zpracování v průběhu výroby. 

          Slabinou tohoto systému je poslední podmínka, že při kontrole za poslední 3 

měsíce nebyly žádné vady u dodávek (včetně kontroly ve výrobě), protože dodavatelé 

nemají stejné intervaly dodávek, proto je pro některé snadnější získat status STS. Pro 

evropské lokace, které mají dodávky cívek obvykle v týdenních intervalech, to 

znamená, že k zařazení do statusu STS, jim je prověřováno více dodávek než 

mimoevropským lokacím, z kterých přicházejí dodávky obvykle v měsíčních 

intervalech. 

          Tato metoda přechodu na systém STS je zaměřena pouze na časový úsek, za jaký 

bylo zboží dodáno, ale už se nezajímá o to, kolik dodávek bylo za tento úsek dodáno, a 

je proto diskriminační pro dodavatele, kteří dodávají zboží častěji. V krajních případech 

pro získání STS stačí dodavateli z Asie dodat 3 dodávky v měsíčních intervalech naproti 

tomu dodavateli z Evropy, který pro získání statusu STS musí dodat i více jak 16 

dodávek.  

          Pro systém přechodu od namátkové kontroly k systému STS, by se daly použít 

přechodová pravidla pro přechod od normální kontroly na kontrolu zmírněnou, která se 

zaměřuje na počet dodávek nikoliv na časový úsek, za který bylo zboží dodáno. 

Výhodou ke stávajícímu systému je, že mají shodnou podmínku a to tu, že za dobu 

schvalování se nesmí vyskytnout žádné vady jak při kontrole tak i při následném 

zpracování.  
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Podmínky pro přechod 

(Převzato z normy ČSN ISO 2859-1:2000 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: 

Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii) 

          Splnění podmínek pro přechod, jež obsahují:  

1) získání alespoň 30 přechodových bodu,  

2) dodávky jsou stabilní,  

3) zodpovědný orgán považuje přechod na systém STS za žádoucí. 

          Body pro přechod se začínají počítat na 0 a přičítají se za následujících podmínek: 

1) pro přejímací plány jedním výběrem: 

a) je-li přejímací číslo 0 nebo 1 a dávka je přijata, připočtou se 2 body, jinak se 

počet bodů pro přechod srovná na nulu. 

b) je-li přejímací číslo 2 nebo více a dávka by byla přijata o jeden stupeň AQL, 

a připočtou se 3 body, jinak se počet bodů srovná znovu na nulu; 

 

2) přejímací plány dvojím a několikerým výběrem: 

1) při použití přejímacího plánu dvojím výběrem se připočtou k počtu bodů pro 

přechod 3 body, je-li dávka přijata po prvém výběru, jinak se počet bodů pro 

přechod srovná na nulu. 

2) při použití přejímacího plánu několikerým výběrem se připočtou k počtu 

bodů pro přechod 3 body, je-li dávka přijata ne později než do třetího výběru, 

jinak se počet bodů pro přechod srovná na nulu. 

          Tato metoda je zaměřená na počet dodávek a nezajímá se o časový úsek, za jaký 

bylo zboží dodáno. Je tedy spravedlivá vzhledem k počtu dodávek, ale může se lišit 

počtem kusů, ale to je ošetřeno velikostmi reprezentativního vzorku u výběru. 
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 Dodatečná vstupní kontrola při nalezení vady v STS 3.5

          Předmětem této části je stanovit postup pro kontrolu materiálů od stejného 

dodavatele, který má status STS, pokud se ve výrobě naskytla vada a posoudit, co 

provést s materiálem, který je již uskladněn a nebyla u něj provedena žádná kontrola. 

Dále na stanovení toho, které znaky je třeba zkontrolovat a jak naložit s dodavatelem a 

jeho statusem STS. 

          Provedení kontroly by se mělo týkat pouze těch vad popř. přímo souvisejících 

vad, které byly odhaleny, aby se prokázalo, jde-li o vadu náhodnou nebo systematickou. 

Kdybychom chtěli uplatnit statistickou přejímku pro zpřísněnou kontrolu, musela by být 

u předchozích dodávek provedena kontrola pro normální kontrolu, ale nebyla na těchto 

dodávkách provedena žádná kontrola, volíme tedy statistickou přejímku pro normální 

kontrolu, obecnou kontrolní úroveň II a velikosti výběru viz.: část- 3.4.1. Metoda 

namátkové kontroly – rozsahy výběru.  

          Ve stávajícím systému je nastaveno, že dodavatel ztrácí status STS, pokud je ve 

třech dodávkách po sobě nalezena vada a je nutná reklamace zboží. Pro rozhodnutí, zda 

dodavateli status ponechat by měla rozhodnout dodatečná vstupní kontrola, pokud se 

prokáže po kontrole, že se jedná o vadu náhodnou a ne systematickou a v předchozí 

době u dodavatele se nevyskytovala potřeba reklamace dodaného zboží, měl by být 

dodavateli status STS zachován, ale měla by zde být podmínka schválení od vedení 

kontroly. Návrh postupu pro dodatečnou vstupní kontrolu viz.: Kapitola 4.3 a 4.4. 

 Doplnění dokumentace  3.6

          Ve stávající průvodní dokumentaci od dodavatelů je množství uváděno v metrech 

nebo gramech. Uvádět počet cívek zatím nebylo potřeba, protože stávající namátková 

kontrola má stanoven odběr vzorku ve velikosti 10 kusů bez ohledu na velikost dávky. 

Po aplikaci statistické přejímky bude nutné, aby se rozšířila průvodní dokumentace o 

počet cívek, na kolika bude drát dodán, aby bylo jednoduší určit velikost 

reprezentativního vzorku. Pokud nebude údaj doplněn, bude provedení kontroly časově 

náročnější o krok pro zjištění velikosti dodávky. 
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4 Návrh kontrolního postupu statistické přejímky pro 

vybraný materiál 

          Předmětem této kapitoly je stanovit postup pro kontrolu u statistické přejímky a 

rozhodnutí, zda přijmout nebo zamítnout celou dodávku popřípadě o dalším postupu 

s dodávkou, která neprošla kontrolou, například vytřízení 100% kontrolou. 

 Stanovení postupu pro statistickou přejímku 4.1

          U stanovení postupu musíme vzít v potaz, že při kontrole kontrolujeme jak 

kvantitativní znaky, tak i znaky kvalitativní, proto je přejímka rozdělena do částí 

zaměřených zvlášť na část pro kvantitativní znaky a kvalitativní znaky. 

Kontrola pro kvantitativní znaky: 

1) Stanovení velikosti reprezentativního vzorku z dávky 

          Velikost vzorku stanovíme pomocí tabulky 4.1: Tabulka pro stanovení velikosti 

reprezentativního vzorku pro metodu měřením z normy ČSN ISO 3951-1:2008 

Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacího plánu AQL jedním 

výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL: při 

normální kontrole, s metodě a obecné kontrolní úrovni II. 

Tabulka 4.1: Tabulka pro stanovení velikosti reprezentativního vzorku metodou 

měřením 

       Rozsah dávky velikost reprezentativního vzorku 

2 až 8 3 

9 až 15 3 

16 až 25 4 

26 až 50 6 

51 až 90 9 

91 až 150 13 

151 až 280 18 

          Pokud se velikost reprezentativního vzorku rovna nejmenší hodnotě rozsahu 

dávky, jedná se o 100% kontrolu. 
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2) Určení mezí pro přijetí 

          U kvantitativních znaků je mez přijetí pro cívky drátu určena z dodavatelsko-

odběratelské smlouvy a její parametry jsou takové, že v kontrolované dávce se nesmí 

vyskytovat žádné vady. Tedy přejímací číslo Ac je roven 0, popř. zamítací číslo 1. 

3) Odběr reprezentativního vzorku 

          Odebrat cívky/ráfky pro výběrovou přejímku v počtu dle kroku 1. 

4) Provedení kontroly kvalitativních znaků a záznam výsledků. 

          Provedení kontroly na reprezentativním vzorku znaků: Průmět drátu, délka drátu, 

pevnost v tahu a tažnost a zaznamenání výsledku do ZTT 2850560. Tolerance jsou 

určeny u specifikací pro daný typ drátu.  

5) Rozhodnutí, jak naložit s dávkou 

          Dávka je přijata, pokud nebyly nalezeny žádné vady, tedy Ac = 0. Pokud byla 

nalezena vada, pak následuje rozhodnutí, zda vytřídit dodávku (100% kontrola) nebo 

reklamovat celou dodávku.  

Kontrola pro kvalitativní znaky: 

1) Stanovení velikosti vzorku z dávky 

          Velikost vzorku stanovíme pomocí tabulky 4.2 Tabulka pro stanovení velikosti 

reprezentativního vzorku pro metodu srovnáváním z normy ČSN ISO 2859-1:2000 

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé 

dávky v sérii pro normální kontrolu a obecnou kontrolní úroveň II 

Tabulka 4.2: Tabulka pro stanovení velikosti reprezentativního vzorku pro metodu 

srovnáváním 

       Rozsah  dávky velikost reprezentativního vzorku 

2 až 8 2 

9 až 15 3 

16 až 25 5 

26 až 50 8 

51 až 90 13 

91 až 150 20 

151 až 280 32 
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          Pokud se velikost reprezentativního vzorku rovna nejmenší hodnotě rozsahu 

dávky jedná se 100% kontrolu. 

2) Určení mezí přijetí a zamítnutí 

          Určení příjímacího čísla Ac a zamítacího čísla Re z tabulky 4.3: Určení Ac a Re 

na rozsahu výběru a AQL z normy ČSN ISO 2859-1:2000 Statistické přejímky 

srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii pro 

normální kontrolu. 

          Určení AQL pro tuto metodu bylo zvoleno v souvislosti hodnot AQL, které jsou 

již využívány u kontroly v podniku a hodnota AQL 2,5 % pro srovnání, jak se Ac a Re 

změní. 

Tabulka 4.3: Určení Ac a Re pro rozsahu výběru a AQL 

  
Přípustná mez jakosti v % neshodných 
jednotek  a neshodách na 100 jednotek     

         

velikost reprezentativního 0,1   0,65   1   2,5   

vzorku Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 

5 0 1 0 1 0 1 0 1 

8 0 1 0 1 0 1 0 1 

13 0 1 0 1 0 1 1 2 

20 0 1 0 1 0 1 1 2 

32 0 1 0 1 1 2 2 3 

 

3) Odběr reprezentativního vzorku 

          Odebrat počet cívek/ráfků pro výběrovou přejímku dle kroku 1. 

4) Provedení kontroly kvalitativních znaků a záznam výsledků. 

          Provedení kontroly na reprezentativním vzorku znaků: Obsah a kvalita povrchu 

(Provedení dodávky chybné, navinutí vadné, povrch šupinatý, povrch zoxidovaný, 

povrch znečištěný, štěpivost, těleso cívky poškozeno), kvalita jednotky délky 

(navíjitelnost, lámavost, kadeření, uzly, vlnitost) a zaznamenání výsledku do ZTT 

2850560. Tolerance jsou určeny u specifikací pro daný typ drátu.  
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5) Rozhodnutí, jak naložit s dávkou 

          Dávka je přijata, pokud nebylo překročeno přijímací číslo Ac. Pokud byla 

nalezena vada, tak se hodnotí individuálně a je na rozhodnutí kontrolora, zda-li jí 

posoudí jako vadu. Pokud je dávka shledána za nepřijatelnou (bylo překročeno Ac), tak 

následuje rozhodnutí, zda vytřídit dodávku (100% kontrola) nebo reklamovat celou 

dodávku.  

 

 Znázornění postupu statistické přejímky vývojovým diagramem 4.2

  

 

 

 

 

1) Příkaz k provedení statické 

přejímky ze vstupní kontroly 

 

2) Velikost výběru se stanoví 

pomocí tabulky Tabulka 4.1: 

Tabulka pro stanovení 

velikosti reprezentativního 

vzorku metodou měřením 

 

3) Náhodným výběrem 

odebrat počet nm cívek 

 

 

 

 

1 

Provedení výběru o 

rozsahu nm  

 Stanovení velikost 

výběru pro metodu  

měřením nm  

Příkaz k provedení 

statistické přejímky 

 

Start 

Tab. pro 

velikost 

výběru 
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 4) Provedení kontroly 

kvantitativních znaků a 

zaznamenání měření do 

záznamu ZTT 2850560 

 

 5) Pokud nalezena vada, 

kontrola končí a použije se 

jiný kontrolní postup. Pokud 

shledána bez vad, pokračuje se 

kontrolou srovnáním. 

 

6) Velikost výběru se stanoví 

pomocí tabulky 4.2: Tabulka 

pro stanovení velikosti 

reprezentativního vzorku pro 

metodu srovnáváním a velikost 

Ac z Tabulky 4.3: Určení Ac a 

Re na rozsahu výběru a AQL 

 

7) Náhodným výběrem odebrat 

počet nm cívek. 

 

8) Provedení kontroly 

kvalitativních znaků a 

zaznamenání měření do 

záznamu ZTT 2850560. 

Ano 

 

 Stanovení velikost 

výběru pro metodu  

srovnáváním ns a Ac 

Tab. pro 

velikost 

výběru a 

určení Ac 

Provedení výběru o 

rozsahu ns  

Provedení kontroly a 

zjištění počtu vad x  

Záznam o 

výsledku 

kontroly 

3 

ne 

Nalezena 

vada? 
2 

Provedení 

kontroly 

Záznam o 

výsledku 

kontroly 

1 
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9) Porovnání počtu 

nalezených vad x 

s přejímacím číslem Ac. 

    

 

10) O vytřízení se 

rozhoduje, pokud je nutné 

použití. 

 

 

11) Provedení 100% 

kontroly se záznamem 

nalezených vad. 

 

  

12) Vytřízení dodávky na 

vadné kusy a na dobré kusy. 

 

 

 

 

 

 

3 

ne 

Vytřídit 

x ≤ Ac 
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ano 

ne 2 

ne 

ano 

5 

Provedení  

100% kontroly  

Záznam o 

výsledku 

kontroly 

Kusy bez 

vad 

ano 

6 

7 
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13) Dodávka, která prošla 

kontrolou, se uvolní. 

 

14) Dodávka, která 

neprošla kontrolou, se 

reklamuje. 

 

 

 

Obr. 4.1 Postup pro statistickou přejímku pomocí vývojového diagramu. 

 Stanovení postupu pro dodatečnou vstupní kontrolu při nalezení vady v 4.3

STS 

Postup pro provedení dodatečné vstupní kontroly:  

1) Identifikace nalezené vady a zjištění, jestli je na skladě další zboží od stejného 

dodavatele a pokud ano, pozastavení tohoto zboží, dokud nebude provedena dodatečná 

kontrola. 

2) Provedení kontroly statistickou přejímkou daného znaku, u kterého byla nalezena 

vada a dokumentace výsledku kontroly. 

3) Pokud byla nalezena stejná vada, je dalším krokem reklamace zboží a přechod od 

STS na namátkovou kontrolu. Pokud se nepotvrdila vada, je rozhodnutí, jak naložit 

s dodavatelem, na zodpovědném orgánu. Mezi faktory pro rozhodování určitě musí 

patřit, jak často se u dodavatele vyskytl problém při kvalitativní kontrole, pokud jde o 

náhodný výskyt, měl by mu být status STS ponechán. Jestli se ale jedná o opakující se 

problémy, měl by být dodavateli status STS odebrán a přejít se na namátkovou kontrolu. 

 

7 

Uvolnění zboží  

4 5 6 

Reklamace zboží  
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  Znázornění postupu dodatečné vstupní kontroly vývojovým diagramem 4.4

  4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

Pravidla pro 

st. přejímku 

Výsledek 

kontroly 

Příkaz k provedení 

dodatečné  

vstupní kontroly 

 

1) Příkaz obsahuje, který 

materiál má být 

zkontrolován a jaké vady 

mají být zkontrolovány. 

2) Provedení kontroly a 

záznam výsledů na vybrané 

znaky jakosti. 

3) pokud se potvrdí vada, 

tak je dodavateli odebrán 

status STS. Je-li výskyt 

náhodný, tak je rozhodnutí 

na vedení. 

4) Uvolnění materiálu 

5) O ponechání statusu STS, 

musí rozhodnout vedení na 

předchozích zkušenostech 

s dodavatelem. 

6) Podle rozhodnutí vedení 

se ponechá nebo zruší 

dodavateli status STS 

7) Reklamovat materiál. 

8) Ponechat status STS 

 

9) Zrušit status STS 

 

 

 

 

Provedení 

kontroly 

Nalezena 
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Obr. 4.2 Postup pro dodatečnou vstupní kontrolu. 
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5 Diskuze dosažených výsledků, závěr 

          Jak už je zmíněno v úvodu, v dnešní době musí podniky využívat vhodné nástroje 

k optimalizaci nákladů na kontrolu. V tomto případě aplikací statistické přejímky do 

stávajícího systému kontroly, která upraví pravidla pro stávající namátkovou kontrolu. 

          Při analýze stávajícího kontrolního systému, kdy se využívají 3 přístupy: 100% 

kontrola, namátková kontrola a systém STS (bez kontroly), byly nalezeny 2 slabé 

stránky a tedy i místa ke zlepšení. Dále byla vytvořena metoda pro dodatečnou vstupní 

kontrolu pro dodavatele, kteří jsou v systému STS, a je u jejich materiálu nalezena vada 

v provozu. 

          Aplikací statistické přejímky dojde ke změně u namátkové kontroly a to u 

velikosti reprezentativního vzorku, který se neřídil velikostí dávky, ale pouze pevně 

stanoveným číslem pro odběr reprezentativního vzorku, tedy 10 kusů. Ke zlepšení 

tohoto slabého místa dojde nahrazením původní kontroly namátkové kontroly 

statistickou přejímkou, ve které se velikost reprezentativního vzorku řídí velikosti 

dávky. Pro urychlení kontroly bude potřeba také rozšířit průvodní dokumentaci o 

parametr počet cívek. Dalším místem pro zlepšení u kontroly byl přechod od namátkové 

kontroly k systému STS, který využíval jako jedno z pravidel pro přechod časový úsek 

3 měsíců. Možností pro zlepšení by mohlo být využití přechodových pravidel, které 

využívá statistická přejímka pro přechod od normální kontroly ke zmírněné. 

          Postup pro statistickou přejímku je dělen na 2 fáze zvlášť pro kvantitativní a 

kvalitativní znaky z důvodů různých velikostí reprezentativních vzorků. Velikost 

přejímacího čísla je u kvantitativních znaků je rovno 0, což je stanoveno 

z dodavatelsko-odběratelské smlouvy a u kvalitativních znaků je stanoveno pomocí 

AQL, ale k vzhledem k malým velikostem dávek je příjímací číslo ve většině případů 

rovno také 0. 

          Závěrem statistické přejímky je vhodná k aplikaci do stávajícího systému a jeho 

zlepšení. 

 

 



 

 

40 

  

Literatura:  

1. ČSN ISO 2859-1:2000 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány 

AQL pro kontrolu každé dávky v sérii. Praha, Český normalizační institut, 2000, 90 s. 

2. KLŮFA, Jindřich. Ekonomické aspekty statistických přejímek: principy, postupy, 

metody. 1.vyd. Praha: Ekopress, 1999, 164 s. ISBN 80-861-1924-6.  

3. NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 

1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7. 

4. TOŠENOVSKÝ, Josef a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování 

jakosti. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2000, 362 s. ISBN 80-722-5040-X.  

5. ČSN ISO 3951-1:2008 Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacího 

plánu AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a 

jediné AQL. Praha, Český normalizační institut, 2008, 107 s. 

6. STEBBING, Lionel. Quality assurance: the route to efficiency and competitiveness. 

3rd ed. New York: Ellis Horwood, 1993. ISBN 01-333-4559-9. 

7. MONTGOMERY, Douglas C. Introduction to statistical quality control. 6th ed. 

Hoboken, N.J.: Wiley, c2009, xiv, 734 p. ISBN 978-047-0169-926. 

8. OTT, Ellis R a Edward G SCHILLING. Process quality control: troubleshooting and 

interpretation of data. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1990, xxi, 462 p. ISBN 00-

704-7924-0. 

9. JOHN, Peter William Meredith. Statistical methods in engineering and quality 

assurance. New York: Wiley, c1990, xvi, 373 p. ISBN 04-718-2986-2. 

10. HŮLOVÁ, Marie a Eva JAROŠOVÁ. Statistické metody v managementu kvality, 

environmentu a bezpečnosti. 4. vyd. Praha: Oeconomica, 2011, 119 s. ISBN 978-80-

245-1748-3. 

 

 

 



 

 

41 

  

Seznam obrázků: 

Obr. 1.1: Přechodová pravidla a postupy………………………………………………11 

Obr. 1.2 Operativní charakteristika.……………………………………………………14 

Obr. 1.3 Operativní charakteristika…………………………………………………….15 

Obr. 1.4 Grafické řešení statistické přejímky s-metodou při předpisu horní mezní 

hodnoty…………………………………………………………………………………18 

Obr. 4.1 Postup pro statistickou přejímku pomocí vývojového 

diagramu…………………………………………………………………………...…...37 

Obr. 4.2 Postup pro dodatečnou vstupní kontrolu diagramu……………….…….…….38 

 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1.1: Kódová písmena pro rozsahy dávky a předepsanou kontrolní úroveň.......13 

Tabulka 2.1 : Implementované normy včetně certifikace ve společnosti…………...….21 

Tabulka 3.1: Zkušební znaky: balení, obsah a kvalita povrchu……………………...…25 

Tabulka 3.2: Zkušební znaky: Kvalita jednotky délky…………………………………25 

Tabulka 3.3: Zkušební znaky (rozměry)…………………………….………………….25 

Tabulka 3.4 :Závislost velikosti reprezentativního vzorku na rozsahu dávky při normální 

kontrole a obecné kontrolní úrovni II s kódovými písmeny………………..………….26 

Tabulka 3.5 :Závislost velikosti reprezentativního vzorku na rozsahu dávky při normální 

kontrole, s
2
 metodě a obecné kontrolní úrovni II s kódovými písmeny……………….27 

Tabulka 4.1: Tabulka pro stanovení velikosti reprezentativního vzorku metodou měření 

…….....…………………………………………………………………………………31 

Tabulka 4.2: Tabulka pro stanovení velikosti reprezentativního vzorku pro metodu 

srovnáváním……………………………...……………………………………………..32 

Tabulka 4.3: Určení Ac a Re na rozsahu výběru a AQL……………………………….33 

 

 

 


