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ANOTACE 

Hodnocení způsobilosti procesů v organizaci z oblasti chemického průmyslu 

 

Hlavním cílem této práce je analýza způsobilosti vybraného procesu výroby chemických 

prostředků ve společnosti Bochemie a.s. 

Teoretická část obsahuje rozbor problematiky vyhodnocování způsobilosti procesu. Dále 

je uvedena charakteristika společnosti Bochemie a.s. a analýza současného stavu hodnocení 

způsobilosti v této společnosti. 

Praktická část je věnována vlastnímu vyhodnocení způsobilosti procesu významových 

parametrů. Analýza je provedena pomocí základních nástrojů řízení jakosti s vyuţitím 

vhodných statistických metod. V závěru jsou na základě výsledků navrţena vhodná opatření 

pro řešení pro zlepšení hodnocení způsobilosti procesu.  

 

Klíčová slova: 

Způsobilost procesu, index způsobilosti procesu, normální rozdělení, znak jakosti, 

normalita dat, statistická stabilita procesu. 

 

ANNOTATION 

Evaluation of Process Capability in the Organization of the Chemical Industry 

 

The major aim of this thesis is to analyze capability of a selected process in the chemical 

supply production in a company Bochemie plc. 

The theoretical part examines the issue of process capability evaluation. Subsequently, it 

introduces the characteristics of the Bochemie plc. and analyses its current situation of 

process capability evaluation. 

The practical part focuses on actual evaluation of process capability by semantic 

parameters. The analysis is carried out by using basic tools of quality management combined 

with efficient use of appropriate statistical methods. 

In the closing part, on the basis of the ascertained results, the appropriate measures, 

which are able to resolve and improve the process capability evaluation, are proposed.  

 

Keywords: 

Process capability, capability index, normal distribution, quality characteristics, normality 

of data, statistic process kontrol. 
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Úvod 

 

V dnešní době se společnosti potýkají se stále silnějším a rostoucím konkurenčním 

prostředím. K tomu, aby se společnost úspěšně udrţela na trhu a prosperovala, hraje 

významnou roli kvalita produktu. Ta je však v současnosti nejvíce ovlivněna kvalitou 

procesů, kterými jsou tyto produkty vyráběny. V dřívějších dobách se uplatňovala strategie 

detekce, která se zaměřovala na ověřování kvality produktu aţ po výrobě na zhotovených 

produktech a to s cílem nalézt a odstranit ty, které nevyhovují specifikovaným parametrům. 

Tento způsob zajišťování kvality, byl velmi nákladný a umoţňoval výrobu neshodných 

produktů, coţ bylo spojeno se zbytečným plýtváním nákladů nejen na výrobu těchto 

produktů, ale i s náklady vynaloţenými na jejich odstranění, popřípadě na odstranění jejich 

následků.  

 

V současné době je stále více pouţívaný a velice účinný způsob zajišťování jakosti, který 

se zaměřuje na seřízení procesu a to tak, aby se zamezilo vzniku neshodných produktů. Tento 

přístup je strategií prevence a je zároveň jedním ze základních principů uplatňovaný 

v souboru norem ISO 9000. Důleţitým kritériem pro hodnocení kvality procesu je stanovení 

jeho způsobilosti, která je definovaná jako schopnost procesů dlouhodobě a stabilně plnit 

poţadavky zákazníka. 

Nejčastěji je hodnocení způsobilosti poţadované zákazníkem, protoţe odráţí kvalitu 

produktu a podmínek, za jakých byl produkt vyroben. Hodnotí se, zda vznikl za stabilních 

podmínek a splňuje veškerá stanovená kritéria. Dále je pak důleţitým zdrojem informací pro 

samotné firmy a to, co se týče plánování preventivních a nápravných opatření. Napomáhá 

signalizovat moţný výskyt neshodných produktů a identifikovat jeho příčiny. Toto hodnocení 

způsobilosti zvyšuje důvěru u zákazníků a zamezuje zbytečnému mrhání nákladů spojenými 

s neshodnými produkty.  

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení vzorku dat, které byly získány při kontrole 

surovin a výrobků, stanovit schopnost procesu výroby, dodávat výstup v rámci tolerovaného 

rozmezí hodnot a stanovit míru způsobilosti procesu pomoci indexu způsobilosti Cpk . 

Samotnému hodnocení způsobilosti předchází rozbor stávajících poznatků o analýze 

způsobilosti procesů. 
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1 Rozbor stávajících poznatků o analýze způsobilosti procesů 

 

Při výrobě stejným procesem a za stejných podmínek nikdy nevzniknou dva zcela totoţné 

výrobky. Pokud se tak jeví, můţe to být způsobeno nedostatečnou přesností měření jakostních 

znaků. Případné kolísání jakostních parametrů je tedy přirozeným jevem. Příčiny, při kterých 

dochází ke kolísání, se rozdělují na dvě skupiny, na náhodné a vymezitelné příčiny (obr. 1). 

 

Náhodné neboli (přirozené) příčiny jsou příčiny, které jsou z určitých důvodů 

neidentifikovatelné. Podílí si na celkové variabilitě velmi malou sloţkou a nepřispívají 

výraznou měrou. Součet těchto neidentifikovatelných náhodných příčin je měřitelný a je 

chápán jako přirozený rys procesu. Existence těchto příčin je relativně předvídatelná, neboť se 

v čase prakticky nemění. Omezit celkové působení náhodných příčin je moţné pouze 

radikálními změnami buď v technologii, změnou systému výrobního procesu nebo změnou 

výrobního zařízení. 

 

Vymezitelné (identifikovatelné) příčiny jsou takové, které se na variabilitě procesu 

podepisují výrazným způsobem a vedou k reálné změně výrobního procesu. Tyto příčiny 

působí prakticky nepravidelně, a proto jsou nepředvídatelné. Jsou charakteristické tím, ţe 

způsobují nepředvídatelné změny polohy nebo variability sledovaných znaků kvality. Pokud 

se neprovede vhodné a trvalé nápravné opatření, mohou se tyto příčiny objevit znovu [5]. 

Statisticky stabilní proces je takový proces, na který působí pouze náhodné příčiny variability.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Zobrazení statisticky stabilního a nestabilního stavu [5] 
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1.1 Analýza procesu 

 

Před krokem vyhodnocení způsobilosti procesu se nejprve musí provést analýza procesu. 

V této fázi analýzy procesu je nutné se zaměřit na povahu procesu, jeho vstupy, výstupy a 

identifikaci řady potencionálních faktorů, které by mohly ovlivnit kvalitu výrobku a tím i 

způsobilost procesu. Vyhodnocení způsobilosti procesu je důleţitou součástí plánování jakosti 

produktu. Způsobilost procesu je definována, jako schopnost dlouhodobě a stále poskytovat 

produkty, které jsou v souladu s poţadavky zákazníků a zainteresovaných stran. 

 

1.2 Postup vyhodnocení způsobilosti procesu 

 

S vyhodnocením způsobilosti procesu souvisí výpočet indexů způsobilosti. Ty jsou 

charakteristické tím, ţe srovnávají předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot, 

která je dána tolerančními mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti 

dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. Pro pouţití těchto indexů je však nutné splnit 

tyto podmínky: 

 

- Hodnoty znaku jakosti musí mít charakter normálního rozdělení 

- Proces musí být statisticky stabilní  

 

Pro efektivní vyhodnocení způsobilosti procesu je nutno dodrţet správný postup, který je 

definován v těchto hierarchicky uspořádaných krocích [1] : 

 

- volba znaku jakosti 

- analýza systému měření  

- shromáţdění údajů  

- posouzení statistické stability procesu 

- ověření normality sledovaného znaku jakosti 

- výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s poţadovanými hodnotami 
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1.2.1 Volba znaku jakosti 

 

Vyhodnocování způsobilosti procesu se provádí vţdy na základě zvoleného znaku 

jakosti, protoţe ten je výsledkem posuzovaného procesu, a jeho hodnota by měla odráţet jeho 

úspěšnost. Je velmi důleţité, aby zvolený znak měl předepsaná kriteria například v podobě 

tolerančních mezí.  

 

1.2.2 Analýza systémů měření 

 

Před shromáţděním údajů je nutné provést analýzu systému měření, neboť vhodnost 

pouţitého systému měření ovlivní kvalitu naměřených údajů, a ty zase mohou výrazným 

způsobem ovlivnit hodnocení způsobilosti procesu. Pouţití nevhodné metody měření můţe 

zapříčinit nesprávné a nepřesné výsledky hodnocení způsobilosti procesu [2]. 

 

1.2.3 Shromáždění údajů 

 

Shromáţdění údajů o sledovaném znaku jakosti se provádí měřením daného znaku jakosti 

vţdy na výstupu z procesu. Měření se provádí v delším časovém intervalu, aby se projevilo 

působení všech existujících a potencionálních vlivů variability, které na daný proces působí a 

ovlivňují jej, například změna obsluhy, změna materiálu, změna technologického postupu, 

změna prostředí. Pro toto období se v pravidelných časových intervalech odebírá určitý počet 

po sobě vyrobených výrobků (podskupin). Volba rozsahu podskupiny závisí na charakteru 

procesu a nákladech na měření. Většinou je volba rozsahu podskupin dána n = 1 - 5 a v méně 

případech n = 1, který se pouţívá u procesu, který vyrábí vysoce homogenní produkty anebo 

nelze provést více neţ jedno měření [2,5]. 

 

1.2.4 Posouzení statistické stability procesu 

 

Pro efektivní vyhodnocení způsobilosti procesu musí být splněna podmínka, která je dána 

tím, ţe proces, ze kterého shromáţděná data pocházejí, se nachází ve statisticky stabilním 

stavu. To znamená, ţe na proces působí pouze náhodné příčiny variability. 
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Při nesplnění tohoto předpokladu nemůţeme hovořit o posouzení způsobilosti procesu, 

nýbrţ o vyhodnocení výkonnosti daného procesu, která vyjadřuje jeho momentální chování. 

Základním a nejpouţívanějším nástrojem k ověření statistické stability procesu jsou regulační 

diagramy, které napomáhají odlišit změny jakosti vyvolané náhodnými příčinami od změn 

vyvolaných vymezitelnými příčinami. 

 

V případě zjištění, ţe se proces nenachází ve statisticky stabilním stavu, které jsme 

provedli na základě analýzy shromáţděných údajů, a to pomocí regulačního diagramu tzn., ţe 

na proces působí nejen náhodné, ale i vymezitelné příčiny, které je nutné identifikovat, 

odstranit a navrhnout preventivní a nápravná opatření. Po jejich odstranění se vypustí i 

příslušné podskupiny, poté je moţné získat údaje, které odpovídají statisticky stabilnímu 

stavu procesu, je ale nutno provést opětovně posouzení stability.  

Je třeba provést: 

- Shromáţdění nových údajů, ze kterých by se měla statistická stabilita potvrdit. 

- K vyhodnocení způsobilosti je třeba pouţít původní naměřené údaje, které budou 

redukovány od příslušných podskupin, u kterých se projevovalo působení vymezitelných 

příčin [1, 13]. 

 

      Nejpouţívanějšími Shewhartovými regulačními diagramy pro měřitelný znak jakosti jsou  

       (obr. 2): 

 

- Regulační diagramy pro individuální hodnoty (xj) a klouzavá rozpětí (Rkl ). Tato dvojice 

regulačních diagramů se pouţívají méně často oproti ostatním a to v případech, kde není 

moţné provést měření s rozsahem výběru méně neţ n = 1.  

 

- Regulační diagramy pro výběrové průměry (x ) a rozpětí (R). Tato dvojice diagramů se 

pouţívá u menších rozsahů výběru n = 2 – 10. 

 

- Regulační diagramy pro výběrové průměry (x ) a směrodatné odchylky (s) se pouţívají u 

větších rozsahů podskupin a to nad n > 10. 
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- Regulační diagramy pro výběrové mediány (x ) a výběrové rozpětí (R) se pouţívají za 

stejných podmínek, kdy rozsah výběru je n = 2 – 10, stejně jako u diagramu pro výběrové 

průměry (x ) a rozpětí (R) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Rozhodovací strom pro volbu Shewhartova regulačního diagramu [5] 

 

1.2.5 Ověření normality sledovaného znaku jakosti 

 

Pro hodnocení způsobilosti se standardně pouţívají indexy způsobilosti. Ty vycházejí 

z předpokladu, ţe hodnoty sledovaného znaku jakosti musí mít jen normální rozdělení, coţ je 

jedna ze základních podmínek pro výpočet klasických indexů způsobilosti, kdy nesplnění této 

podmínky můţe vést k chybným závěrům. V tomto případě by se musela data vhodnými 

grafickými nebo analytickými metodami transformovat. Další moţností je pouţit jiné neţ 

klasické indexy způsobilosti. 

 

Proto je nutné provést před výpočtem indexů způsobilosti ověření, zda je tento 

předpoklad splněn. Ověření normality je proto nezbytný krok, který se musí provést před 

vyhodnocením způsobilosti procesu. Nástroji pro ověření normality, které jsou zaměnitelné a 

navzájem se doplňují, se dělí na dvě skupiny [14]:  

 

Nástroje založené na grafickém znázornění a jeho vizuálním posouzení. 

Předpokladem je, aby uţivatel měl alespoň minimální zkušenosti a znalosti o konstrukci.  
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Touto grafickou exploratorní analýzou nedostaneme jednoznačnou odpověď na to, zda jsou 

nebo nejsou data normální. Proto je třeba mít alespoň základní zkušenosti nejen s grafickou 

analýzou, ale i s testy a pouţívat oba způsoby. Mezi nejčastější grafické nástroje patří Box-

Plot, Histogramy a Q - Q grafy [7].  

 

Nástroje založené na statistických testech hypotéz, které přijímají nebo zamítají 

hypotézu, ţe daná data pocházejí z normálního rozdělení. Nejčastěji pouţívanými nástroji 

jsou testy dobré shody např. Test 𝒳2, Kolmogorovův - Smirnovův test, Shapiro - Wilkův test 

[7]. 

 

1.2.5.1 Box – Plot (krabicový graf) 

 

Zakladatel tohoto grafu byl v roce 1977 John Tukey. Krabicový graf (obr. 3) je 

konstruován jako obdélník o délce 75% a 25% kvantilu. Tento graf zobrazuje 6 základních 

údajů a to dolní kvantil, horní kvantil, minimální a maximální hodnotu dat, medián a střední 

hodnotu. Dále tento graf umoţňuje určit: 

 

- Určení mediánu M jako robustního odhadu polohy  

- Posouzení symetrie rozloţení pravděpodobnosti u konců rozdělení 

- Posouzení symetrie rozloţení pravděpodobnosti v okolí kvantilů 

- Identifikace odlehlých hodnot  

 

V místě, kde se nachází medián, je obdélník rozdělen vertikální čárou. Na tomto grafu se 

dále nacházejí úsečky krabicového grafu, které jsou ukončeny body (A, B), určující hranice 

hradeb. Hodnoty, leţící mimo tyto hradby, jsou brány jako podezřelé a mohou být ze souboru 

vyloučeny jako hodnoty odlehlé. Pokud je graf symetrický, pak jsou data brána, ţe pocházejí 

z normálního rozdělení [8]. 
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Obr. č. 3 Box - Plot: a) splněna podmínka normality, b) nesplněna podmínka normality 

 

1.2.5.2 Histogramy 

 

Nejjednodušším způsobem, jak ověřit normalitu dat, je sestrojení histogramu. 

Z  histogramu lze vyčíst řadu uţitečných informací. Z tvaru lze posoudit, zda se jedná o 

normální (symetrické) či asymetrické rozdělení, zároveň umoţňuje identifikovat působení 

vymezitelných příčin variability. Histogram je grafický nástroj, slouţící k zobrazení 

intervalového rozdělení četností. Tvar histogramu je ovlivněn působením různých faktorů. Je 

to jakýsi sloupcový graf se stejně širokými sloupci, kde základna odpovídá šířce intervalu h a 

výška sloupců vyjadřuje jednotlivé četnosti hodnot sledované veličiny. Pokud sestrojíme 

histogram, který bude mít jednovrcholový symetrický tvar podobající se zvonovitému tvaru, 

pak lze předpokládat, ţe rozdělení sledovaného znaku jakosti bude mít charakter normálního 

rozdělení. Existuje celá řada tvarů histogramů (obr. 4). Pomocí histogramů lze provést i odhad 

způsobilosti procesu, ale jen v případě, kdy jsou známy specifikace v podobě tolerančních 

mezí  USL, LSL a střed tolerančního pole T0 (obr. 5). 

 

a) Histogram zvonovitého tvaru  

 

Je charakteristický tím, ţe jeho tvar je symetrický a má jeden vrchol, leţící ve 

středu tolerančního pole. Histogram s těmito vlastnosti bývá většinou indikací 

normálního rozdělení. 

 

b a 
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b) Histogram dvouvrcholový  

 

Tento histogram se vyznačuje tím, ţe má dva vrcholy a vzniká převáţně spojením 

dat ze dvou výběrových souborů. 

 

c) Histogram plochého tvaru  

 

Tento histogram nemá ţádné výrazné vrcholy. Výstup z procesu, kdy okamţité 

rozdělení je normální, průměr se v čase mění lineárně a rozptyl je konstantní. Příčinou 

můţe být opotřebení nástroje. 

 

d) Histogram hřebenového tvaru  

 

U tohoto histogramu je charakteristické pravidelné střídání vyšších a niţších 

hodnot v jednotlivých třídách. To můţe být způsobeno následkem nesprávného 

zařazení hodnot do tříd nebo chybné měření. 

 

e) Asymetrický tvar  

 

Tvar tohoto histogramu je charakteristický tím, ţe má vrchol mimo střed pole 

kolísání údajů a sniţující se prudce z jedné strany a mírně z druhé strany. Můţe být 

zapříčiněn opotřebením nástroje a to pouţitím neúplných dat. 

 

f) Levostraně  useknutý tvar  

 

Tento graf vzniká provedením stoprocentní kontroly dávky, ze které byly 

vyřazeny hodnoty pod dolní mezní hodnotou nebo nad horní mezní hodnotou danou 

specifikací. Nastane - li případ, ţe obě mezní hodnoty jsou stanoveny, je diagram 

oboustranně useknutý. 
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g) Histogram zvonovitého tvaru s izolovanými hodnotami  

 

Tento histogram se můţe jevit jako dvouvrcholový, ale je charakterizován tím, ţe 

vedle základního skupinového rozdělení existuje malá skupina údajů, coţ mohlo být 

zapříčiněno chybným měřením nebo zapisováním [4,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

Obr. č. 4 Zobrazení tvarů histogramů [5] 
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Obr. č. 5 Histogram a jeho způsobilost [5] 
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1.2.5.3 Q - Q graf (kvantil – kvantil graf) 

 

Q - Q graf (obr. 6) je jeden z nejpouţívanějších grafů pro hodnocení normality dat, kdy 

na ose x se nachází teoretické kvantily normálního rozdělení a na ose y jsou výběrové 

kvantily posuzovaných dat. Z tvaru tohoto grafu je moţné posoudit symetrii, normalitu, 

špičatost, přítomnost vybočujících bodů a homogenitu výběru [7]. 

 

Obr. č. 6 Q - Q graf: a) splněna podmínka normality, b) nesplněna podmínka normality 

 

1.2.5.4 N - P graf (pravděpodobnostní graf)  

 

Pravděpodobnostní grafy (obr. 7) jsou alternativou k Q - Q grafům. Slouţí především 

k porovnání výběrové distribuční funkce výběru, vyjádřené přes pořadovou pravděpodobnost, 

se standardizovanou distribuční funkcí zvoleného teoretického rozdělení [8]. 

 

Obr. č. 7 N - P graf: a) splněna podmínka normality, b) nesplněna podmínka normality 

a 
b 

a b 
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1.2.5.5 Testy dobré shody 

 

a) Test 𝓧𝟐 (chí - kvadrát) je jedním z exaktních kritérií pro posouzení shody teoretického 

rozdělení s rozdělením empirických dat. Výpočet hodnoty kritéria 𝒳2  je zaloţen na 

součtu upravených čtverců odchylek teoretických (modelových) a pozorovaných četností. 

Čím je hodnota kritéria vyšší, tím méně vyhovuje teoretické rozdělení empirickému. 

Odvozeným kritériem je hladina významnosti a je - li menší neţ 0,05, svědčí to o 

nedostatku dobré shody [9]. 

 

b) Shapirův - Wilkův test normality se pouţívá ve statistice pro testování hypotézy, která 

říká, ţe náhodný výběr 𝑥1,…𝑥𝑛  pochází z normálního rozdělení o parametrech N ( μ,𝜎2). 

Tento test vychází ze zjištění, zda body sestrojeného grafu Q – Q plotu se liší od regresní 

přímky, proloţené těmito body [12]. 

 

c) Kolmogorovův - Smírnovův test. Tento test se pouţívá na stejné účely jako 𝒳2 test. Je 

vhodný především pro malé počty pozorování. Je zaloţen na porovnávání hodnot 

empirické a teoretické distribuční funkce. Dobrou orientaci poskytne opět hladina 

významnosti. Hodnoty menší neţ 0,05 svědčí o nedostatku dobré shody [9]. 

 

1.2.6 Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami 

 

Ke kvantifikaci míry způsobilosti procesu pouţíváme indexy způsobilosti (PCI´s = 

Process Capability Indices). V současnosti mezi nejpouţívanější indexy patří Cp  a Cpk . Indexy 

způsobilosti porovnávají předepsanou maximálně přípustnou variabilitu danou tolerančními 

mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky 

stabilního stavu. 

 

Pro jejich pouţití je nutné dodrţet základní podmínky:  

 

- Proces, ze kterého naměřená data pocházejí, musí odpovídat statisticky stabilnímu stavu. 

- Tato naměřená data musí pocházet z normálního rozdělení a být vzájemně nezávislá. 

- Specifikace musí být zaloţeny na poţadavcích zákazníků. 

- Rozsah výběru dat musí být dostatečně velký. 
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 V menší míře jsou uplatňovány indexy Cpm  , Cpm
∗  a Cpmk , které slouţí pro posouzení 

schopnosti procesu dosahovat cílové hodnoty (T) [2]. 

 

1.3 Indexy způsobilosti 

 

Vzhledem k tomu, ţe kaţdý z indexů charakterizuje způsobilost procesu jiným 

způsobem, jejich výsledná hodnota nemusí jednoznačně odráţet skutečnou způsobilost. 

Nemůţe být pouţit pro vyhodnocení procesu pouze jeden z indexů, ale doporučuje se proto, 

aby se pouţívala jejich kombinace a také grafické znázornění například pomocí histogramů se 

zaznačenými tolerančními mezemi [2]. 

 

1.3.1 Index způsobilosti 𝐂𝐩 

 

Index způsobilosti Cp  je nejstarší z indexů způsobilosti a představuje míru potencionální 

schopnosti procesu zajistit, aby hodnota sledovaného znaku jakosti leţela uvnitř tolerančních 

mezí. Lze jej pouţít pouze v případě, ţe jsou zadány obě toleranční meze. Je definován jako 

poměr předepsaného tolerančního pole (max. přípustné variability) a výrobního rozmezí / 

dosaţené variability), které je zobrazeno na (obr. 8). Jestliţe se tento index počítá pomocí 

základních charakteristik (σ, μ), jedná se o základní index. 

 

Index způsobilosti Cp  se počítá dle vztahu: 

  

 Cp =
USL − LSL

6σ
 (1) 

                                            

kde: 

USL – horní toleranční mez 

LSL – dolní toleranční mez 

σ      – směrodatná odchylka  

 

Vzhledem k tomu, ţe směrodatná odchylka není většinou k dispozici, je třeba provést její 

odhad, pro který se doporučují vztahy zaloţené na průměrné variabilitě v podskupinách. 

Způsob výpočtu závisí na volbě dvojice regulačních diagramů pro analýzu statistické 
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způsobilosti. V tomto případě se index počítá s pouţitím výběrových charakteristik (𝑥 , 𝑠) a 

jedná se tedy o výběrový index. 

 

 
𝑠 =   

(𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖
 

 

(2) 

V případě, ţe k ověření statistické stability procesu byla pouţita k zjištění statistické 

stability dvojice regulačních diagramů, kdy jeden z dvojice je regulační diagram R, 

vycházíme ze vztahu:  

 
σ =

R 

d2
 (3) 

                                                                                        

kde:  

R     - je průměrné variační rozpětí v podskupinách 

d2  - je Hartleyova konstanta, která je závislá na rozsahu podskupin 

 

Doporučuje se tedy pro odhad směrodatné odchylky σ  pouţívat vztah (3). Pokud jsou 

v analýze vyuţity regulační diagramy, lze pouţít výběrovou odchylku spočítanou dle vztahu 

(2) [14]. 

 

V případě uţití dvojice regulačních diagramů x , s, bude pro výpočet odhadu směrodatné 

odchylky pouţit tento vztah:  

 

 
σ =  

s 

C4
 (4) 

                                                                                             

případně: 

 

σ =   
 sj

2k
j=1

k
 (5) 

 

kde: 

R  - průměrné variační rozpětí v podskupinách 

s   - průměrná hodnota výběrových směrodatných odchylek v podskupinách  
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sj
2- výběrový rozptyl hodnot j-té podskupiny 

k  - počet podskupiny  

C4- koeficient závislý na rozsahu podskupin pro stanovení směrodatné odchylky  

 

Z toho tohoto vztahu dostaneme rovnici pro výpočet odhadu indexů způsobilosti, která je 

dána: 

 

 
C p =

USL − LSL

6 ∗
R 

d2

 
(6) 

nebo 

 
C p =

USL − LSL

6 ∗
s 

C4

 
(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Zobrazení charakteristik pro stanovení indexu Cpk  [10] 

 

Vţdy platí vztah Cp ≥ Cpk , kdy rovnost nastává tehdy, kdyţ je proces centrován přesně na 

střed tolerančního pole [2,6]. 
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1.3.2 Index způsobilosti 𝐂𝐩𝐤  

 

Tento index je definován jako poměr menší ze vzdálenosti střední hodnoty od horní USL 

nebo dolní LSL toleranční meze (obr. 9). Zohledňuje nejen variabilitu procesu, ale i polohu 

střední hodnoty vůči tolerančním mezím. 

 

Výpočet indexu způsobilosti  Cpk : 

 

 Cpk = min CpL ; CpU   (8) 

 

1. Vztah pro případ, kdy je zadaná pouze dolní toleranční mez:  

 

 Cpk =  CpL =
μ− LSL

3σ
 (9) 

 

2. Vztah pro případ, kdy je zadaná pouze horní toleranční mez:  

 

 Cpk =  CpU =
USL − μ

3σ
 (10) 

 

3. Vztah pro případ, kdy jsou zadány obě toleranční meze:  

 

 
Cpk = min CpL ; CpU  = min  

μ− LSL

3σ
;
USL − μ

3σ
  (11) 

 

kde: 

μ− střední hodnota sledovaného znaku jakoti 

 

K výpočtu tohoto indexu způsobilosti procesu je nutné provést jak odhad směrodatné 

odchylky, tak i odhad střední hodnoty sledovaného znaku jakosti. K tomuto odhadu se 

pouţívá tento vztah:  

 μ =  x =  
 xi

n
i=1

n
 (12) 
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Dosazení do vzorce se provede takto:  

 

 C pk = min C pL ; C pU  = min 
x − LSL

3 ∗
R 

d2

;
USL − x 

3 ∗
R 

d2

   (13) 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Zobrazení charakteristik potřebných pro stanovení indexu Cpk  [10] 

 

S rostoucím rozdílem mezi T a µ se hodnota indexu Cpk  zhoršuje a to v případě, ţe 

ostatní parametry se nemění. To znamená, je-li σ konstantní index Cpk  umoţňuje zachytit 

nedodrţení cílové hodnoty, kdy µ ≠ T a v tom případě není nutné, aby byla splněna podmínka 

µ = T. Na (obr. 10) je zobrazena situace, kdy zmenšení rozptylu vede ke skutečnosti, ţe index 

Cpk  nezachytí nedodrţení T [2,3,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 Čtyři různé proces s Cpk  = 1 [6] 
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1.3.3 Požadavky na způsobilost procesu 

 

Při výpočtu indexů způsobilosti mohou nastat dvě situace (obr. 11): 

 

a) Cp  =  Cpk   → nastane tehdy, kdyţ střední hodnota sledovaného znaku leţí ve středu 

tolerančního pole.  

 

b) Cp  > Cpk   → nastane při posunu střední hodnoty procesu k USL nebo LSL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Zobrazení vztahu mezi indexy Cp  a Cpk  [5] 

 

V současné době se povaţuje proces za způsobilý, jestliţe hodnota indexů způsobilosti 

dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (Cpk  ≥ 1,33 a Cp ≥ 1,33). Mohou nastat tyto dvě situace: 

 

a) Cpk  < 1,33, Cp  > 1,33 → v tomto případě se jedná o nezpůsobilost procesu, která je 

zapříčiněna posunem hodnot mimo střed tolerančního pole. K dosaţení způsobilosti je 

třeba seřídit proces tak, aby střední hodnota sledovaného znaku leţela ve středu 

tolerančního pole. 

b) Cpk  < 1,33, Cp  < 1,33 → v tomto případě hraje velikou roli v nezpůsobilosti procesu 

velká variabilita sledovaného znaku a tedy nebude stačit, jako nápravné opatření pouze 

 𝐂𝐩 =  𝐂𝐩𝐤  𝐂𝐩  >  𝐂𝐩𝐤    
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seřízení procesu na střed, ale bude nutné provést tzv. zásah do managementu tj. 

razantnější opatření, jako je např. změna technologie, změna výrobního postupu, změna 

materiálu nebo samotného stroje, atd. [1,5]. 

 

1.3.4 Index způsobilosti 𝐂𝐩𝐦  

 

Index způsobilosti Cpm  je nazýván také jako Taguchiho index způsobilosti. Tento název 

dostal po svém zakladateli, jímţ byl G. Taguchi. Index způsobilosti Cpm  je výstiţným 

indexem, který nejenţe zohledňuje variabilitu hodnot sledovaného znaku jakosti, ale i míru 

dosaţení optimální hodnoty. Na rozdíl od indexu Cpk  zaznamená zhoršení průměru μ a tím 

ukazuje, ţe index Cpm  odstraňuje nedostatky indexů Cp  a Cpk , ale dobré vlastnosti ponechává. 

Lze jej uplatnit pouze v případě, ţe jsou zadány pouze obě toleranční meze a je splněna 

podmínka, ţe cílová hodnota leţí ve středu tolerančního pole. Index způsobilosti Cpm  je 

definován vzorcem: 

 

 Cpm =
USL − LSL

6 ∗  σ2 + (μ − T)2
 (14) 

kde:     

T - je cílová (optimální) hodnota  

 

Tento index umoţňuje zhodnotit do jaké míry je dosaţená hodnota ovlivněna variabilitou 

vyvolanou přirozenými příčinami a do jaké míry je ovlivněna posunem střední hodnoty znaku 

jakosti vůči cílové hodnotě. 

 

1.3.5 Index způsobilosti 𝐂∗
𝐩𝐦 

 

V případě, ţe nastane situace, kdy cílová hodnota neleţí ve středu tolerančního pole nebo 

je dána pouze jedna z tolerančních mezí, zavádí se index C∗
pm . Ten je vlastně zobecněním 

indexu Cpm  pro případ nesymetrické tolerance. Velmi se podobá  indexu Cpk , kdy jedním z 

rozdílu je, ţe u indexu C∗
pm , je místo průměru μ pouţita cílová hodnota T. 
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Index C∗
pm  je dán rovnicí:  

 C∗
pm = min  

T − LSL

3 ∗  σ2 + (μ− T)2
 ;  

USL − T

3 ∗  σ2 + (μ− T)2
  (15) 

 

1.3.6 Index způsobilosti 𝐂𝐩𝐦𝐤 

 

Tento index je ze všech nejsilnější, oproti indexu Cpm   posuzuje navíc polohu střední 

hodnoty sledovaného znaku vůči nejbliţší toleranční mezi. Index Cpmk   je dán vztahem, který 

spojuje dobré vlastnosti indexů Cpk  (v čitateli), Cpm  (ve jmenovateli), kdy rovnice má tvar: 

 

 
Cpmk  =  min  

µ − LSL

3 ∗  σ2 + (μ− T)2
 ;  

USL − µ

3 ∗  σ2 + (μ− T)2
  (16) 

 

Nastane - li situace, ţe jsou zadány obě toleranční meze, pak lze indexy Cp  a Cpm  

stanovit v tomto tvaru [2,6]. 

 Cpmk  =  
Cpk ∗ Cpm

Cp
 (17) 

 

Nejčastěji se k Cpmk  pouţívají tyto dvojice indexů: 

 

a)  Cpmk  a Cpk  → mezi kterými platí vztah Cpk ≥ Cpmk  . Jejich rovnosti lze docílit pouze 

v případě, ţe střední hodnota sledovaného znaku odpovídá cílové (optimální hodnotě). 

 

b) Cpmk  a Cpm  → z těchto vztahů vyplývá nerovnost, kdy  Cpm  ≥ Cpmk  . U této dvojice by 

rovnost nastala tehdy, kdyby střední hodnota sledovaného znaku leţela ve středu 

tolerančního pole [5]. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

 

2.1 Historie společnosti 

 

Firma Bochemie a.s. byla zaloţena v roce 1904 v Bohumíně pod názvem Österreichisches 

Chemikalienwerk R. Goldschmidt & Co., Kom. Ges., kdy její zakladatelé vyuţili geografické 

polohy, v její blízkosti se nacházel dopravní uzel. Slezsko bylo průmyslovou oblastí, bohatou 

na nerostné suroviny. Firma přeţila dvě přímé okupace, bombardování i přechod fronty za 2. 

světové války a poté i znárodnění a následné centralizované státní řízení, vyznačující se 

častými změnami organizačního začlenění podniku i výrobního programu. 

 

V poválečných letech byl výrobkový program soustředěn na vývoj a výrobu 

nejprogresivnějších látek anorganické chemie, na elektrochemické materiály, polovodičový 

křemík a extrémně čisté plyny pro mikroelektroniku [11]. 

 

K historicky významným a světové známým produktům ve výrobním sortimentu firmy 

byly aspirin a umělé sladidlo sacharin. Od roku 1935 aţ dodnes je zde vyráběn dezinfekční 

přípravek Chloramin B. Bochemie a.s., aniţ by měnila svou strategickou a geografickou 

polohu, patřila ve své dlouhé historii do několika státních útvarů a nesla řadu jmen.  

 

V roce 1991 došlo k osamostatnění bohumínské chemičky od koncernu Lachema Brno. 

Zlomovým rokem se stal rok 1994, kdy se Bochemie stala soukromou českou společností, 

tehdy v rukou devíti společníků, se základním jměním 225 tis. Kč a to metodou privatizace ve 

veřejné soutěţi [11]. V následujícím roce vzniklo uskupení Bochemie Group, které zahrnuje 

obchodní a výrobní společnosti na území České republiky, Polska, Slovenska, Turecka a 

Vietnamu. Mateřskou společností tohoto uskupení je Bochemie s.r.o. Jejími hlavními 

výrobními aktivitami jsou především fotochemie, farmaceutický průmysl a chemické 

speciality. Společnost zůstává v rukou svých majitelů do roku 2007, kdy neustále rozvíjí své 

aktivity nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. V roce 2007 se stala novým 

majitelem firmy česká investiční společnost Benson Oak Capital a 1. 1. 2008 došlo ke 

sloučení a k přejmenování na Bochemie a.s. 

 

Skupina Bochemie získala odkoupením v roce 2011 značku LYBAR a to společně se 

značkou BIOLIT, prostřednictvím akvizice akciové společnosti LYBAR. Vzhledem k tomu, 
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ţe se Bochemie a.s. strategicky zaměřuje na oblast značkových prostředků v péči o domácnost 

(jejími klíčovými značkami je SAVO a BIOLIT), odprodala v roce 2012 tradiční vlasovou 

kosmetiku LYBAR distribuční společnosti OBRA, která se specializuje na distribuci 

kosmetických značek, a je mimo jiné výhradním distributorem další známé domácí 

kosmetické značky INDULONA [11]. 

 

2.2 Profil společnosti 

 

V současnosti je skupina Bochemie jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů 

prostředků péče o domácnost ve střední Evropě. Jejími klíčovými značkami je SAVO, 

BIOLIT a COYOTE, které mají velmi silnou trţní pozici v České republice, Slovensku a 

značka ULTRA v Maďarsku, SAVO ve vybraných segmentech českého trhu dosahuje aţ 80% 

trţního podílu, nyní se však kromě Slovenska prosazuje také na dalších zahraničních trzích, 

především v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Polsku. Skupina je rovněţ globálním 

dodavatelem chemických specialit, dezinfekce a zdravotnických prostředků, fungicidních 

přípravků na ochranu dřeva, prostředků pro povrchovou úpravu kovů a akumulátorových 

hmot.  

 

2.3 Cíle společnosti 

 

Hlavním cílem této společnosti je především uspokojovat potřeby zákazníků a zaručit jim 

určitý komfort. Nabízí širokou škálu sortimentu pro nejrůznější pouţití. Dále podporuje tzv. 

zelené projekty se sídlem ve Vlachovicích, které se zaměřují na recyklaci raketových paliv, 

distribuovaných z Německa, ze kterých je vyráběn chloristan sodný. Tyto projekty jsou 

dotovány z EU [11]. 

 

2.4 Výrobní program a stručná charakteristika výrobních procesů 

 

Výrobní program firmy je sloţen z pěti základních produktových skupin, které jsou 

specifické svým zaměřením, cílovou skupinou i exportními teoriemi: 
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2.4.1 Dezinfekce ve zdravotnictví a v zemědělství 

 

Segment Dezinfekce je zaměřen zejména na výrobu dezinfekčních prostředků pro 

zdravotnická zařízení všeho druhu; tj. nemocnice, polikliniky, rehabilitační ústavy, ale také 

pro malé provozovny jako jsou např. kosmetické salóny, manikúra a pedikúra apod. Druhou 

oblastí je dezinfekce v zemědělství, kde produkty nalézají uplatnění zejména u chovatelů 

drůbeţe a dobytka a také v prvovýrobě mléka.  

 

2.4.2 Fungicidy - přípravky na ochranu dřeva a zdiva 

 

Produktová řada s názvem BOCHEMIT pomáhá profesionálním stavebníkům i kutilům s 

ochranou stavebního dřeva a zdiva proti škůdcům a plísním.  

 

2.4.3 Spotřební zboží - čistící přípravky pro domácnosti a profesionální firmy  

 

V oblasti spotřebního zboţí, v segmentu tekutých domácích i WC čističů, je Bochemie 

a.s. nejznámější na českém trhu.  Klasický výrobek SAVO je známý v českých a slovenských 

domácnostech uţ od roku 1973 a stále je populární, pouţívá se na dezinfekci pitné vody, 

dezinfekci studní, bazénů, dětských hraček, apod.   

 

BIOLIT je lídrem na trhu insekticidních přípravků v České republice a na Slovensku 

stejně jako autokosmetika COYOTE (obr. 12) [11]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Reprezentativní výrobky Bochemie [11] 

 

2.4.4 Povrchové úpravy kovů 

 

 Hlavní roli v tomto segmentu hraje měřící technologie FEROPUR, na který má 

Bochemie a.s. světový patent. Ve spolupráci s inţenýrskou firmou EKOMOR je firma 
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Bochemie a.s. schopna dodávat technologické celky a chemikálie FEROPUR, obojí určené 

světovým výrobcům drátů a tyčí z nerezové oceli. 

 

2.4.5 Materiály pro AKU 

 

Bochemie a.s. je významným dodavatelem komponentů a hmot pro výrobce NiCd 

akumulátorů. Vyrábí se zde pozitivní a negativní akumulátorové hmoty v několika 

provedeních, určené pro kapsové akumulátory, perforované pásky, elektrodové desky a 

hydroxid nikelnatý. 

 

Mezi největší zákazníky patří firmy z Ruska, Ukrajiny, Indie, Švédska, Německa, Jiţní 

Koreje, Maďarska a České republiky. Ve výrobě těchto materiálů má Bochemie a.s. více neţ 

50letou zkušenost.  

 

2.5 Systém managementu jakosti organizace 

 

Měření účinnosti procesů podléhají všechny identifikované procesy v Bochemii s tím, ţe 

konkrétní další formy jsou popsány v podnikové směrnici, které platí pro pracovníky, 

podílející se na měření účinnosti procesů a vyhodnocování získaných dat. 

 

Společnost Bochemie a.s. v Bohumíně je drţitelem certifikátu jakosti dle norem ČSN EN 

ISO 9001 : 2009, ČSN EN ISO 14001 : 2005 a ČSN EN ISO 13485 : 2003, výrobkových 

certifikátů CE pro zdravotnické prostředky. Snaţí se o ochranu ţivotního a pracovního 

prostředí, o sníţení úniku škodlivých látek a o zvýšení protihavarijního zajištění podniku. 

 

V roce 2012 se v Bohumíně ve Vlachovicích rozjel zkušební provoz tzv. „zeleného 

projektu APC“, na kterém se pracovalo pět let, kdy se jedná o technologii na přepracování 

raketových paliv. Tento výzkumný projekt má přínos pro ţivotní prostředí, a proto se o něj 

zajímal a nenechal si ujít slavnostní spuštění exministr obrany Alexandr Vondra. Na 

provozovně Bochemie ve Vlachovicích je zaveden integrovaný systém kvality a pobočka je 

drţitelem certifikátu jakosti dle souboru norem ČSN EN ISO 9001 : 2009, ČSN EN ISO 

14001 : 2005 a ČSN OHSAS  18001 : 2008 [11]. 
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3 Analýza současného stavu hodnocení způsobilosti procesů ve společnosti 

 

Pouţití statistických metod je popsáno v metodickém pokynu MP – VOŘKJ - 7. V tomto 

dokumentu a jeho přílohách jsou popsány způsoby aplikace, vypracování a vyuţívání 

konkrétních statistických metod, aplikovaných v rámci Bochemie a.s. Přílohy stanovují 

jednoznačné a úplné postupy, odpovědnosti, termíny, formu, rozsah záznamů a způsob 

vyhodnocování a vyuţití získaných dat. 

 

3.1 Volba znaku jakosti  

 

Pro analýzu způsobilosti procesu byl vybrán firmou Bochemie a.s. soubor naměřených 

hodnot jednotlivých prvků pro odvětví surovin a zdravotnických prostředků. U těchto znaku 

jakosti byl proveden výpočet indexů způsobilosti  Cpk  a sestrojeny grafy pro jednotlivé a 

průměrné indexy způsobilosti Cpk .  

 

3.2 Analýza systému měření  

 

Postup pro kontrolu a kalibraci měřidel je popsán v metodickém pokynu MP - VOŘKJ 

12 - Metrologické výkony prováděné v laboratořích. Pro kontrolu měřidel ve výrobě slouţí 

metodický pokyn MP - VOŘKJ 9 - Metrologické výkony, prováděné ve výrobních útvarech. 

Kontrola měřidel při balení hotových výrobků probíhá podle metodického pokynu MP -

VOŘKJ 15 - Kontrola měřidel a kontrola hmotnosti při adjustaci. Metrologický řád (PS 6 - 

Metrologický řád) popisuje kontroly metrologického pořádku v organizaci a celou strukturu 

metrologie ve firmě, seznam měřících zařízení a jejich kontrolu, údrţbu a kalibrace. 

 

Hodnocení analytické metody pro stanovení N - acetylkaprolaktamu (tab. 1) a 

tolyltriazolu (tab. 2): 

 

Tato metoda je proveditelná v analytické laboratoři vybavenou plynovým chromatogramem 

s plameno - ionizačním detektorem. 
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Parametry metody pro N - acetylkaprolaktam 

 

Tab. 1 Vzorová tabulka poskytnutá analytickou laboratoří pro N - acetylkaprolaktam 

Parametr Kritérium přijatelnosti Nalezeno 

Správnost Výtěžnost: 95-105% 99,9-100,5% 

Opakovatelnost 
Relativní směrodatná  

odchylka   sR ≤ 2 % 

0,17% (analytik 1) 

0,37% (analytik 2) 

Vnitrolaboratorní 

reprodukovatelnost 
 

= 41% 

 

Linearita R2 ≥ 0,99 R2 = 0,9991 

  

  Parametry metody pro tolyltriazol 

 

Tab. 2 Vzorová tabulka poskytnutá analytickou laboratoří pro tolyltriazol 

Parametr Kritérium přijatelnosti Nalezeno 

Správnost Výtěžnost: 95-105% 98,6-103,5 

Opakovatelnost 
Relativní směrodatná  

odchylka  sR ≤ 2 % 

1,44% (analytik 1) 

2,44% (analytik 2) 

Vnitrolaboratorní 

reprodukovatelnost      
 

= 8,5% 

 

Linearita R2 ≥ 0,99 R2 = 0,9888 

 

Výsledky hodnocení ukazují, ţe problém není v přesnosti metody analýzy. Bude tedy nutné 

provést prověření vlastního výrobního postupu. 

 

3.3 Shromáždění údajů  

 

Data potřebná k posouzení způsobilosti znaků jakosti jsou získávána z interního 

počítačového systému AXAPTA. Tento systém slouţí k propojení všech procesů ve firmě 

(procesy nákupu, výroby, kontroly, marketingu, obchodu, logistiky a financí), dále pak k 

efektivnějšímu přenosu informací a také zkvalitnění výroby. Systém umoţňuje tok informací 

rovněţ mezi pobočkami Bochemie a.s. Z tohoto programu byly pro účely této práce 

vypracovány podklady pro celoroční přezkoumání. Tato data byla vygenerována a 

exportována do Excelu, kdy se jedná o výsledky kontroly analytické laboratoře jakosti 

21 xx 

21 xx 
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zdravotnických prostředků a surovin, na jejichţ základě bylo provedeno statistické 

vyhodnocení. Tento systém řízení je v Bochemii zaveden od ledna 2012. 

 

3.4 Posouzení statistické stability procesu 

 

Data získána z počítačového systému AXAPTA byla exportována a zpracována do 

přehledných tabulek pro suroviny (tab. 5) a zdravotnické prostředky (tab. 4), kde pomocí 

funkcí v Excelu byla dopočítána výběrová směrodatná odchylka, minimum, maximum a 

průměr. Na základě těchto parametrů byl vypočten pomocí odhadové směrodatné odchylky 

index způsobilosti Cpk .  

 

Jelikoţ má firma sníţené tolerance, je zde přiloţena podniková tabulka s kritérii pro 

vyhodnocení jakosti za rok (tab. 3). Na základě firemních podmínek v  této tabulce bylo 

provedeno vyhodnocení způsobilosti vybraných procesů. Dále pak z vypočítaného indexu 

způsobilosti Cpk   byly sestrojeny dva grafy a to pro jednotlivé indexy způsobilosti Cpk  (obr. 

13) a průměrné indexy způsobilosti Cpk  (obr. 14) v odvětví zdravotnických prostředků. V 

odvětví surovin byl sestrojen graf pro jednotlivé indexy způsobilosti Cpk  (obr. 15) a průměrné 

indexy způsobilosti Cpk  (obr. 16), jejichţ hodnoty byly ≤ 0,66. Po vyhodnocení byla 

vytvořena tabulka moţných příčin (tab. 6) a byly navrţeny nápravná opatření. 

 
Tab. 3 Podniková tabulka kriterií pro vyhodnocení jakosti 

VYHODNOCENÍ SKUTEČNĚ DOSAHOVANÉ JAKOSTI ZA ROK 

  

Hodnocení 

surovin 
Podmínky Slovní vyjádření 

5 průměrné Cpk  1,33 a vyšší  Vyhovuje bez výkyvu 

4 
průměrné Cpk  1 - 1,32 nebo průměrné Cpk  1,33 a 

vyšší, dílčí Cpk  menší neţ 0,3 
Vyhovuje s ojedinělými výkyvy 

3 
průměrné Cpk  0,66 - 0,99 nebo průměrné Cpk  1 - 

1,32 dílčí Cpk  menší neţ 0,3 

Vyhovuje s ojedinělými výkyvy moţnost 

zlepšení (ZON, reklamace) 

2 průměrné Cpk  0,66 - 0,99 dílčí Cpk  menší neţ 0,3 Opakované nedostatky, ale vyhovuje 

1 průměrné Cpk  menší neţ 0,66 Cpk  není menší 0,33 
Opakované nedostatky bez moţnosti 

zlepšení 

0 průměrné Cpk  menší neţ 0,66 dílčí  Cpk  menší 0,33 Ve většině případů není schopen 

CELKOVÉ HODNOCENÍ - dle PS č. 1 
 

Hodnocení v % Bodové hodnocení 
 

80 - 100 %    5 
 

60 - 79 % 4 
 

40 - 59 % 3 
 

20 - 39 %  2 
 

0 - 19 % 1 
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Tab. 4 Vzorová tabulka vypočítaného Cpk  pro odvětví zdravotnických prostředků  

Výrobek Cpk Nejmenší Cpk Průměrné Cpk 

DESPREJ 

Měrná hmotnost 20°C 

Počet měření: 29 

3,26 3,26 3,26 

Minimum: 0,85300 

Maximum: 0,85700 

Průměr: 0,85525 

Odchylka: 0,00125 

CHIROSAN 

Aktivní kyslík 

Počet měření: 108 

1,13 1,13 1,13 

Minimum: 12,54000 

Maximum: 14,36000 

Průměr: 13,36500 

Odchylka: 0,40112 

CHIROSAN PLUS 

Aktivní kyslík 

Počet měření: 95 

0,89 0,89 0,89 

Minimum: 12,54000 

Maximum: 16,85000 

Průměr: 14,43989 

Odchylka: 0,91564 

DESAM GK 

Aldehydové skupiny 

Počet měření: 20 

0,62 

0,62 0,785 

Minimum: 7,62000 

Maximum: 8,30000 

Průměr: 7,95815 

Odchylka: 0,19323 

Alkylbenzylchlorid 

Počet měření: 20 

0,95 

Minimum: 2,25000 

Maximum: 2,44000 

Průměr: 2,34400 

Odchylka: 0,05623 

DESAM OX 

H2O2 

Počet měření: 77 

0,94 0,94 0,94 

Minimum: 10,00000 

Maximum: 11,73000 

Průměr: 10,81883 

Odchylka: 0,29131 
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Obr. č. 13 Graf pro jednotlivé Cpk  v odvětví zdravotnických prostředků 

 

 

Obr. č. 14 Graf pro průměrné Cpk  v odvětví zdravotnických prostředků 
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Tab. 5 Vzorová tabulka vypočítaného Cpk  pro odvětví surovin 

 

 Ţlutě jsou zvýrazněny ty indexy, které nesplňují kritéria firmy, to znamená Cpk  ≥ 0,66. 

 

 

SIRAN NIKELNATY Cpk Cpl Cpu 
Nejmenší 

Cpk 

Průměrné 

Cpk 

Ca 
Počet 

měření: 
83 

Počet 

měření: 
83 

0,63 - - 

 

 

0,17 

 

 

5,11 

 
Minimum: 0,00010 MinSpec 

 

 
Maximum: 0,21000 MaxSpec 0,07000 

 
Průměr: 0,00928 Průměr: 0,00928 

 
Odchylka: 0,03203 Odchylka: 0,03203 

Ca+Mg 
Počet 

měření: 
83 

Počet 

měření: 
83 

0,8 - -  
Minimum: 0,00010 MinSpec 

 

 
Maximum: 0,24900 MaxSpec 0,12000 

 
Průměr: 0,02264 Průměr: 0,02264 

 
Odchylka: 0,04056 Odchylka: 0,04056 

Co 
Počet 

měření: 
83 

Počet 

měření: 
83 

15,98 - -  
Minimum: 0,00010 MinSpec 

 

 
Maximum: 0,03800 MaxSpec 0,25000 

 
Průměr: 0,00223 Průměr: 0,00223 

 
Odchylka: 0,00517 Odchylka: 0,00517 

Cu 
Počet 

měření: 
83 

Počet 

měření: 
83 

0,47 - -  
Minimum: 0,00030 MinSpec 

 

 
Maximum: 0,00090 MaxSpec 0,00050 

 
Průměr: 0,00038 Průměr: 0,00038 

 
Odchylka: 0,00009 Odchylka: 0,00009 

Fe % 
Počet 

měření: 
83 

Počet 

měření: 
83 

4,2 - -  
Minimum: 0,00010 MinSpec 

 

 
Maximum: 0,00040 MaxSpec 0,00100 

 
Průměr: 0,00025 Průměr: 0,00025 

 
Odchylka: 0,00006 Odchylka: 0,00006 

Chloridy 

% 

Počet 

měření: 
83 

Počet 

měření: 
83 

0,25 - -  
Minimum: 0,00000 MinSpec 

 

 
Maximum: 0,00500 MaxSpec 0,00200 

 
Průměr: 0,00106 Průměr: 0,00106 

 
Odchylka: 0,00123 Odchylka: 0,00123 

Látky 

nerozp. v 

H2O 

Počet 

měření: 83 

Počet 

měření: 83 

12,11 - - 
 

Minimum: 0,00000 MinSpec 
 

 
Maximum: 0,01000 MaxSpec 0,10000 

 
Průměr: 0,00132 Průměr: 0,00132 

 
Odchylka: 0,00272 Odchylka: 0,00272 

Mg 
Počet 

měření: 
83 

Počet 

měření: 
83 

0,17 - - 

  

 
Minimum: 0,00010 MinSpec 

   

 
Maximum: 0,06100 MaxSpec 0,02000 

  

 
Průměr: 0,01388 Průměr: 0,01388 

  

 
Odchylka: 0,01196 Odchylka: 0,01196 
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Obr. č. 15 Graf pro jednotlivé Cpk  v odvětví surovin 
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HYDROXID SODNY -Aktivní látka

SIRAN NIKELKNATY - Ca
GRAFIT CR 12 995 - Aktivní látka

LIH DENAT.BENZ.LEKAREN. -Aktivní látka
DIKONIT TABLETY Aktivní CL2

LIH DENAT.BENZ.LEKAREN. - Měrná hmotnost 20 C

-0,14

-0,13

-0,06

-0,04

-0,03

-0,02

-0,003

0

0

0

0,04

0,07

0,07

0,1

0,1

0,15

0,15

0,16

0,16

0,17

0,2

0,21

0,22

0,23

0,23

0,25

0,31

0,31

0,32

0,32

0,34

0,36

0,36

0,37

0,38

0,42

0,42

0,43

0,43

0,44

0,44

0,47

0,48

0,5

0,5

0,5

0,54

0,59

0,59

0,59

0,62

0,63

0,63

0,63

0,64

0,64

0,66

0,66

Cpk

Jednotlivé Cpk 
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Obr. č. 16 Graf pro průměrné Cpk  v odvětví surovin 

 

Tab. 6 Indexy způsobilosti – problematické suroviny ( Cpk  menší neţ 0,3) 

Surovina Parametr Cpk Komentář 

Dikonit tablety 
Rychlost 
rozpadu 

-0,14 
Probíhá hledání vhodného dodavatele, 
nízká způsobilost u dodavatele Azelis, 
vyhovující u dodavatele Donauchem 
 

 
Nerozpustný 

zbytek 
0,07 

Dichlorisokyanuran sodný ACL 
56 

pH 1% roztok 0,23 
Dva dodavatelé (Brenntag, JV Chem), 
v obou případech způsobilosti větší než 
0,3 

Chloritan sodný Voda 0 
Jeden dodavatel, 2 hodnoty ze tří 
vyhovující pouze po zaokrouhlení na 1 
desetinné místo 

Benzensulfonamid 
Chlorid 
amonný 

0,1 
Dodavatel Genetrix, čínský výrobce, ve 
3 případech z 9 překročen limit max. 
0,2% 

Síran kobaltnatý Sodík 0,2 
Parametr není pro kvalitu suroviny 
rozhodující 

Uhličitan sodný granulovaný 
Nerozpustný 

zbytek 
0,15 

Dodavatel Eurošarm, výrobce není 
znám, hodnoty blízko limitu 

Peroxid vodíku Železo 0,1 
Analytický důvod – specifikovaná 
hodnota blízko měřitelné hodnotě 

Woocosen T Aktivní látka -0,03 
Jedna zcela nevyhovující dodávka, 
pravděpodobně jiná surovina, 
dodavatel Porta s.r.o. 

Didecyldimethylamoniumchlorid Aktivní Látka -0,06 
V jednom případě ze čtyř vyšší hodnota, 
není na závadu 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

GLYCERIN P I A

WOCOSEN T

DIKONIT TABLETY

CHLORITAN SODNY KRYSTALICKY

MONOETANOLAMIN

ALKYLETERSULFAT SODNY

TETRABORITAN SODNY (BORAX)

KYS.CITRONOVA

GRAFIT CR 12 995

-0,13
-0,06

-0,03
0,04

0,23
0,23

0,29
0,3
0,32
0,34

0,38
0,39

0,43
0,5

0,62
0,63
0,64
0,65

Cpk

Průměrné Cpk 
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Alkylethersulfát sodný Aktivní látka 0,16 

Horší způsobilost u Enaspolu ve 
srovnání s  Chemotexem, jde ale o 
odchylky k vyšším obsahům, není na 
závadu 

Uhličitan draselný kalcinovaný Aktivní látka 0,15 
Dodavatelé Brenntag a Eurošarm, 
podobné obsahy blízké limitu, výrobce 
není znám 

Oxid železitý Fe -0,02 
Odchylky u zboží z Doněcku (strategický 
dodavatel), Genetrix OK  

 Síto +1 mm -0,003 
Odchylky u zboží z Doněcku (strategický 
dodavatel), Genetrix OK 

Síran nikelnatý Chloridy 0,25 Dodavatel Aue 

 Mg 0,17 
Dodavatelé Kyštym, Montanwerke, 
nutno zpracovávat z důvodu 
nedostatku NiSO4 

Chlorid zinečnatý tech roztok Fe 0,23 
Nejhorší kvalita Zinc Power Ostrava a 
Elektrovod Žilina 

Oxid zinečnatý NH4Cl -0,04 Dodavatel  Wiegel CZ žárové zinkování 

 Zn 0,07 
Dodavatelé Accelor Mittal Tubular 
Products Karviná 

Arlypon VPC Aminové číslo 0,04 
Dodavatel Krátoška Chemin s.r.o., 
k dispozici není přesná a rychlá 
analytická metoda 

 

 

Návrh na zlepšení: 

 

- Moţnostmi, jak dosáhnout u těchto parametrů lepších výsledků, je zpřísnit tolerance a 

jejich hodnocení. Firma by se jistě neměla spokojit s hodnotou indexu způsobilosti 

Cpk ≥  0,66.  

 

- Měření by se mělo provádět v pravidelnějších a častějších intervalech, aby nedocházelo 

ke zkreslení výsledků v důsledku nedostatku údajů. 

 

- Pro hodnocení způsobilosti pro více znaků by se měly vyloučit výpočty průměrného Cpk , 

jelikoţ tato hodnota zkresluje celkové výsledky indexu Cpk . 

 

- Dalším nápravným opatřením, jak předcházet výskytu nepříznivých výsledků, je 

zavedení systému, který by okamţitě signalizoval překročení tolerancí, odhalil by včas 

výskyt odlehlých hodnot a kontroloval, zda data mají normální rozdělení.  
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4 Vyhodnocení způsobilosti procesu chemických parametrů 

 

Firmou Bochemia a.s. byly vybrány dva parametry z oblasti surovin a zdravotnických 

prostředků, které jsou klíčovými pro jakost výroby. Těmito znaky byly DESAM EFFEKT 

polotovar pro pH (1% roztok) a CHIROSAN PLUS polotovar pro aktivní kyslík. Pro tyto 

parametry byla provedena analýza způsobilosti procesu. 

 

Abychom mohli hodnotit způsobilost procesu, musí být tento proces, za kterého byla 

nashromáţděná data, statisticky stabilní, to znamená, ţe variabilita znaku jakosti musí být 

vyvolána pouze působením přirozených příčin. Zároveň musí být splněna jedna 

z nejdůleţitějších podmínek, kterou je předpoklad splnění normality znaku jakosti.  

 

4.1 Testování odlehlých hodnot 

 

Pro testování odlehlých hodnot byl pouţit krabicový graf (BOX PLOT), jehoţ sestrojení 

bylo provedeno v programu STATGRAPHICS Plus. Důleţitým kriteriem pro posouzení, zda 

hodnota je nebo není odlehlá, byl rozhodující Grubbsův test.  

 

4.2 Výpočet základních charakteristik  

 

Základní charakteristiky byly dopočítány pomocí funkcí v Excelu. 

 

4.3 Analýza tvaru histogramu a pravděpodobnostního grafu 

 

Histogram a Q - Q graf byly rovněţ vytvořeny pomocí programu STATGRAPHICS Plus. 

Tyto grafy poskytly řadu cenných informací nejen o tom, zda hodnoty mají normální 

rozdělení či nikoli, ale i o tom, jestli mají odlehlé hodnoty.  

 

4.4 Testování normality  

 

Vzhledem k tomu, ţe histogram neposkytuje jasnou odpověď na otázku normality dat, je 

tedy nutné provést testy na ověření normality dat. Mezi nejpouţívanější patří Shapiro - 

Wilkův test, Kolmogorov - Smirnovův test a test Chí - kvadrát. Pokud se výsledky lišily, byly 
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pouţity jako rozhodující výsledky testu Chí - kvadrát. K výpočtům těchto testů byl pouţit 

program STATGRAPHICS Plus.  

 

4.5 Volba vhodného regulačního diagramu  

 

Jelikoţ znak jakosti představuje měřitelnou veličinu a velikost podskupiny je n = 1, byla 

tedy zvolena dvojice regulačních diagramů pro individuální hodnoty a klouzavá rozpětí 

(xj , Rkl ).  

 

Tato dvojice regulačních diagramů se volí v případě, ţe náklady vyráběných jednotek 

jsou značně vysoké nebo doba kontroly je dlouhá. Vzhledem k tomu, ţe chemické suroviny a 

zdravotnické prostředky jsou měřeny v nepravidelných a většinou delších časových 

intervalech, pouţijeme tedy tuto dvojici RD. 

 

Před výpočtem regulačních mezí se musí provést nejprve výpočet výběrové 

charakteristiky, to znamená výpočet individuálních hodnot xj a klouzavého rozpětí Rkl . Tato 

dvojice RD je citlivější, co se týče splnění podmínky normálního rozdělení, proto byly před 

výpočtem regulačních mezí provedeny testy normality. 

 

 Rkl ,i =  xi − xi−1 ,    i = 2,3,… k. 

 

(18) 

kde:  

xi         - jednotlivá hodnota dané i-té skupiny 

i          - pořadí skupiny 

Rkl ,i     - klouzavé rozpětí pro i-tou podskupinu 

 

Diagram  𝐑𝐤𝐥 

Před výpočtem mezí je nutno nejprve provést výpočet průměrného klouzavého rozpětí (R kl ) 

dle vztahu: 

 

 R kl =
 Rkl ,i

k − 1
           (19) 

 

 



  37 
 

kde: 

R kl      - průměrné klouzavé rozpětí 

k         - počet podskupin 

 

Regulační meze jsou vypočteny pomocí vzorců: 

 

 CL = R kl  

UCL = D4 ∗  R kl  

LCL = D3 ∗ R kl  

(20) 

kde:  

D4 , D3 …. konstanty měnící se v závislosti na rozsahu podskupiny 

 

Diagram 𝐱𝐣 

U tohoto diagramu se postupuje stejně, kdy se nejprve musí vypočítat průměrné individuální 

hodnoty. 

 
x =

 xi

k
     (21) 

 

Regulační meze jsou vypočteny pomoci vzorců:  

 

 CL = x  

LCL =  x − E2 ∗  R kl  

UCL =  x + E2 ∗  R kl  

(22) 

 

4.6 Hodnocení způsobilosti DESAM EFFEKT polotovar pro pH (1% roztok) 

 

Analýza odlehlých hodnot 

 

K identifikaci odlehlých hodnot byl pouţit krabicový graf, který byl sestrojen v programu 

STATGRAPHICS Plus (obr. 17) 
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Obr. č. 17 Box – plot pro parametr DESAM EFEKT 

 

Z grafu je patrné, ţe v souboru dat se nevyskytují ţádné odlehlé ani podezřelé hodnoty. 

Průměr je označen kříţkem. 

 

Analýza tvaru rozdělení  

 

Histogram byl sestrojen na základě příslušných výpočtů, které byly provedeny 

v programu STATGRPAHICS Plus, na jejichţ základě byl sestrojen i histogram (obr. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 Histogram pro parametr DESAM EFEKT 

 

Podle tvaru histogramu lze usoudit, ţe jde o mírně asymetrický tvar. Tyto příčiny 

odchylek tvaru od zvonovitého tvaru můţe být zapříčiněno pouţitím neúplných dat nebo je 

pro tento znak kvality asymetrické rozdělení přirozeným chováním. Tento způsob ověření 

Histogram pro DESAM EFFEKT 

polotovar 

pH (1% roztok) 

Box – plot pro DESAM EFFEKT 

polotovar 

pH (1% roztok) 
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normality je objektivní, proto je třeba provést ověření normality také pouţitím testů dobré 

shody. 

 

Ověření normality pomocí Q – Q grafu 

 

Byl pouţit tento graf, protoţe je nejpouţívanější z grafů pro hodnocení normality dat. 

Tento graf byl sestrojen v programu STATGRAPHICS Plus. Tento graf hodnotí normalitu dat 

na základě těsnosti proloţení bodů přímky (obr. 19).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 Q – Q graf pro parametr DESAM EFEKT 

 

Z obrázku si lze povšimnout, ţe body leţí téměř na přímce, coţ znamená, ţe tyto údaje 

pochází z normálního rozdělení. 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Tyto testy byly provedeny v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou zobrazeny 

v tabulce (tab. 7).  

 

Tab. 7 Výsledky testů normality pro parametr DESAM EFEKT 

 

 

 

 

Q – Q graf pro DESAM EFFEKT 

polotovar 

pH (1% roztok) 
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Z výsledků testů vyplývá, ţe P - Value (hladina významnosti α) je u všech tří testů 𝒳2 

chí-kvadrát, Shapirův - Wilkův test a Kolmogorovův - Smírnovův test větší neţ stanovená 

hladina významnosti 0,05. Jelikoţ všechny tři testy prokázaly normalitu dat, můţeme 

naměřená data DESAM EFFEKT polotovar pro pH (1% roztok) povaţovat za data, 

pocházející z normálního rozdělení. V tomto případě můţeme přejit k hodnocení způsobilosti 

procesu, pomocí pouţití indexů způsobilosti Cpk  a v případě oboustranných tolerančních mezí 

i indexů Cp . 

 

Posouzení statistické stability procesu DESAM EFFEKT polotovar pro pH (1% roztok) 

Vzorky byly odebírány od začátku ledna 2011 do konce ledna 2012 v nepravidelných 

intervalech. Zde je tabulka naměřených hodnot s výpočtem Rkl   (tab. 8). 

 

Tab. 8 Tabulka naměřených hodnot pro DESAM E FFEKT polotovar 

DESAM EFFEKT polotovar 

č. měření pH (1% roztok) 𝐑𝐤𝐥  
1 8,2 - 

2 8,22 0,02 

3 8,25 0,03 

4 8,16 0,09 

5 8,26 0,1 

6 8,3 0,04 

7 8,3 0 

8 8,39 0,09 

9 8,38 0,01 

10 8,43 0,05 

11 8,29 0,14 

12 8,42 0,13 

13 8,13 0,29 

14 8,26 0,13 

15 8,3 0,04 

16 8,16 0,14 

17 8,45 0,29 

18 8,23 0,22 

19 8,18 0,05 

20 8,39 0,21 

21 8,24 0,15 

22 8,09 0,15 

23 8,22 0,13 

24 8,21 0,01 

25 8,3 0,09 

26 8,24 0,06 

27 8,24 0 

28 8,12 0,12 

29 8,15 0,03 

30 8,24 0,09 

31 8,06 0,18 

∑ 255,81 3,08 
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Výpočet regulačních mezí a konstrukce regulačních diagramů 

 

Nejprve byl proveden výpočet charakteristik, poté byly vypočteny meze pro regulační 

diagram Rkl   a nakonec byl sestrojen sám, regulační diagram Rkl   (obr. 20).  

 

Výpočet regulačních mezí diagramu 𝐑𝐤𝐥 

 

R kl =
 Rkl ,i

k − 1
=

3,08

31 − 1
= 0,10 

 

CL = R kl = 0,10 

UCL = D4 ∗ R kl = 3,267 * 0,10 = 0,34 

LCL = D3 * R kl  = 0 * 0,10 = 0 

 

Obr. č. 20 Regulační diagram Rkl   pro DESAM EFEKT 

 

 

Z tohoto diagramu vyplývá, ţe všechny hodnoty leţí uvnitř regulačních mezí, coţ 

znamená, ţe proces je z hlediska variability statisticky stabilní. V tom případě můţeme 

přistoupit k sestrojení diagramu  xj (obr. 21). 
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Výpočet regulačních mezí diagramu 𝐱𝐣 

 

x =
 xi

k
=  

255,81

31
= 8,25 

 

CL = x = 8,25  

UCL = x + E2 ∗ R kl = 8,25 + 2,66 ∗ 0,10 = 8,52 

LCL = x − E2 ∗  R kl = 8,25 − 2,66 ∗ 0,10 = 7,98 

 

Obr. č. 21 Regulační diagram xj pro DESAM EFEKT 

 

Z regulačního diagramu xj  jde vidět, ţe ţádná hodnota neleţí mimo regulační meze a 

nevyskytují se zde nenáhodná seskupeni ani trendy. Proces je tedy statisticky stabilní a 

můţeme přejít k výpočtům indexů způsobilosti. 

 

Výpočet indexů způsobilosti  

V tomto případě jsou zadány obě toleranční meze LSL = 7,5 a USL = 8,5, provedeme tedy 

výpočet indexů způsobilosti C p a C pk. 

 

C p =
USL − LSL

6σ
=

8,5 − 7,5

6 ∗ 0,1
= 1,67 

C pk =  C pL =
μ − LSL

3σ
=

8,25 − 7,5

3 ∗ 0,1
= 2,5  
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C pk =  C pU =
USL − μ

3σ
=

8,5 − 8,25

3 ∗ 0,1
= 0,83 

C pk = min C pL ; C pU  = min  
μ− LSL

3σ
;
USL − μ

3σ
                                                                         

C pk = C pL = 0,83 

 

Hodnoty indexu způsobilosti procesu  C p  a C pk   pro DESAM EFEKT jsou menší neţ 

hodnota 1,33, která představuje poţadavek proto, aby byl proces způsobilý. Nejedná se proto 

v tomto případě o proces způsobilý (obr. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 Způsobilost procesu výroby pro DESAM EFEKT 

 

4.7 Analýza procesu CHIROSAN PLUS polotovar pro aktivní kyslík 

 

Analýza odlehlých hodnot 

 

Z uvedeného krabicového grafu (obr. 23) je patrné, ţe se v souboru dat můţe vyskytovat 

odlehlá hodnota a rozdělení hodnot není symetrické. Proto je nutné dále provést testy dobré 

shody pro posouzení normality. 

 

 

 

Analýza způsobilosti pro DESAM EFFEKT 

polotovar 

pH (1% roztok) 

LSL USL 

če
tn
o
st
i 
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Obr. č. 23 Box – plot pro parametr CHIROSAN PLUS 

 

Analýza tvaru rozdělení  

 

Podle sestrojeného histogramu na (obr. 24) je zřejmé, ţe se jedná spíše o zvonovitý tvar. 

To znamená, ţe na proces působí pouze náhodné jevy. Dále budou provedeny testy normality 

a Q - Q graf pomocí STATGRAPHICS Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 Histogram pro parametr CHIROSAN PLUS 

 

Ověření normality pomocí Q – Q grafu 

 

Z obrázku (obr. 25) lze vidět, ţe body neleţí těsně na přímce, coţ znamená, ţe by data 

nemusela pocházet z normálního rozdělení. Pro ověření tedy provedeme testy dobré shody, na 

jejichţ základě tuto hypotézu buď potvrdíme či zamítneme. 

 

Box – plot pro CHIROSAN PLUS polotovar 

 

Aktivní kyslík 

Histogram  CHIROSAN PLUS polotovar 

Aktivní kyslík 
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Obr. č. 25 Q - Q graf pro parametr DESAM EFEKT 

 

Ověření normality dat pomocí testu 

Tyto testy byly provedeny v programu STATGRAPHICS Plus, výsledky jsou zobrazeny 

v tabulce (tab. 9). 

 

Tab. 9 Výsledky testů normality pro parametr DESAM EFEKT 

 

 

Z výsledků testů normality vyplývá, ţe P - Value u Shapiro - Wilkova testu je menší neţ 

stanovená hladina 0,05. Na základě tohoto testu nelze naměřené hodnoty povaţovat za data 

pocházející z normálního rozdělení. Avšak na základě výsledků Kolmogorova - Smírnovova 

testu a testu Chí - kvadrát je hodnota P - Value větší neţ stanovená hladina 0,05.  Jelikoţ dva 

ze tří testů prokázaly normalitu dat, můţeme naměřené hodnoty znaku CHIROSAN PLUS 

polotovar pro aktivní kyslík povaţovat za data pocházejícího z normálního rozdělení.  

V tomto případě můţeme přejít k hodnocení způsobilosti procesu, kdy je zadána pouze jedna 

toleranční mez, proto provedeme pouze výpočet indexu Cpk. 

 

 

 

Q-Q graf pro  CHIROSAN PLUS polotovar 

Aktivní kyslík 
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Posouzení statistické stability procesu CHIROSAN PLUS polotovar pro aktivní kyslík 

Tab. 10 naměřených hodnot pro CHIROSAN PLUS polotovar 

 

 

CHIROSAN PLUS polotovar 

č. měření Aktivní kyslík 𝐑𝐤𝐥   č. měření Aktivní kyslík 𝐑𝐤𝐥  
1 15,30000 - 47 13,48000 1,68000 

2 14,68000 0,62000 48 15,42000 1,94000 

3 15,30000 0,62000 49 13,40000 2,02000 

4 13,72000 1,58000 50 15,50000 2,10000 

5 14,28000 0,56000 51 14,20000 1,30000 

6 13,30000 0,98000 52 14,47000 0,27000 

7 13,20000 0,10000 53 13,79000 0,68000 

8 13,75000 0,55000 54 16,32000 2,53000 

9 14,42000 0,67000 55 16,35000 0,03000 

10 13,26000 1,16000 56 14,50000 1,85000 

11 14,29000 1,03000 57 14,39000 0,11000 

12 16,07000 1,78000 58 16,70000 2,31000 

13 15,85000 0,22000 59 14,10000 2,60000 

14 14,60000 1,25000 60 15,60000 1,50000 

15 13,11000 1,49000 61 14,20000 1,40000 

16 13,03000 0,08000 62 13,96000 0,24000 

17 13,74000 0,71000 63 15,50000 1,54000 

18 13,63000 0,11000 64 16,16000 0,66000 

19 13,80000 0,17000 65 14,37000 1,79000 

20 13,93000 0,13000 66 14,05000 0,32000 

21 13,92000 0,01000 67 13,99000 0,06000 

22 13,92000 0,00000 68 13,67000 0,32000 

23 13,73000 0,19000 69 13,90000 0,23000 

24 12,54000 1,19000 70 14,03000 0,13000 

25 14,08000 1,54000 71 14,18000 0,15000 

26 15,71000 1,63000 72 15,17000 0,99000 

27 14,50000 1,21000 73 14,04000 1,13000 

28 14,80000 0,30000 74 14,60000 0,56000 

29 16,00000 1,20000 75 13,50000 1,10000 

30 13,79000 2,21000 76 15,15000 1,65000 

31 14,01000 0,22000 77 14,37000 0,78000 

32 15,00000 0,99000 78 14,38000 0,01000 

33 15,34000 0,34000 79 14,92000 0,54000 

34 13,45000 1,89000 80 14,00000 0,92000 

35 13,21000 0,24000 81 14,00000 0,00000 

36 13,34000 0,13000 82 14,12000 0,12000 

37 15,71000 2,37000 83 14,24000 0,12000 

38 16,33000 0,62000 84 14,62000 0,38000 

39 13,83000 2,50000 85 13,66000 0,96000 

40 14,64000 0,81000 86 14,32000 0,66000 

41 13,46000 1,18000 87 14,15000 0,17000 

42 13,46000 0,00000 88 13,98000 0,17000 

43 14,88000 1,42000 89 14,34000 0,36000 

44 13,40000 1,48000 90 15,20000 0,86000 

45 13,94000 0,54000 91 14,08000 1,12000 

46 15,16000 1,22000       

∑ 1 308,48000 79,6000 
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Výpočet regulačních mezí diagramu 𝐑 𝐤𝐥  

 

R kl =
 Rkl,i

k − 1
=

84,78

91 − 1
= 0,88 

 

CL = R kl = 0,88 

UCL =  D4 ∗ R kl = 3,267 * 0,88 = 2,89  

LCL =  D3 * R kl = 0 * 0,88 = 0 

 

Po výpočtu charakteristik a regulačních mezí, byl sestrojen pomocí STATGRAPHICS 

Plus diagram R kl  (obr. 26). 

 

Obr. č. 26 Regulační diagram R kl   pro CHIROSAN PLUS 

 

V tomto případě jde vidět, ţe proces na obrázku (obr. 26) nevykazuje ţádné nenáhodné 

seskupení ani trendy. Zároveň hodnoty leţí uvnitř regulačních mezí, z čehoţ plyne, ţe proces 

je statisticky stabilní. Nyní můţeme tedy přejit k sestrojení a výpočtům regulačních mezí 

diagramu xj. 

 

Výpočet regulačních mezi diagramu 𝐱𝐣 

 

x =
 xi

k
=  

1 308,48

91
= 14,38 
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CL = x = 14,38 

UCL = x + E2 ∗ R kl = 14,38 + 2,66 ∗ 0,88= 16,73 

LCL =  x − E2 ∗  R kl  = 14,38 − 2,66 ∗ 0,88= 12,03 

Obr. č. 27 Regulační diagram xj pro CHIROSAN PLUS  

 

Z regulačního diagramu xj  na obrázku (obr. 27) je vidět, ţe na proces nepůsobí ţádná 

vymezitelná příčina a nejsou zde patrné ani ţádné trendy či náhodná seskupení. Z hlediska 

polohy je proces statisticky stabilní.  

 

Výpočet indexů způsobilosti  

V tomto případě je zadána pouze jedna toleranční mez LSL = 12, provedeme tedy 

výpočet pouze indexů způsobilosti C pk. 

 

C pk =  C pL =
μ − LSL

3σ
=

14,38 − 12

3 ∗ 0,88
= 0,9  

C pk = C pL = 0,9 

 

Histogram pro posouzení způsobilosti procesu parametru CHIROSAN PLUS je 

znázorněn na (obr. 28).  
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Obr. č. 28 Způsobilost procesu výroby pro CHIROSAN PLUS 

 

Hodnota indexu způsobilosti procesu  C pk  pro CHIROSAN PLUS je menší neţ 1,33, 

jedná se tedy o proces nezpůsobilý. 

 

Vyhodnocení způsobilosti: 

 

Jelikoţ databázový firemní systém neověřuje normalitu dat ani statistickou stabilitu 

procesu, jsou stanovované výsledky indexů způsobilosti Cp  a Cpk  značně nepřesné a nemusí 

odráţet skutečnou způsobilost procesů. Skutečnost, ţe soubor naměřených dat nepochází z 

normálního rozdělení, můţe mít za následek to, ţe proces vykazuje velice nízkou způsobilost. 

U zdravotnických přípravků bude nutné ještě zlepšit systém kontrolního měření a stabilizovat 

podmínky pro měření a kalibraci měřidel (zejména podmínky pro přesnost měření pH). 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nové zdravotnické prostředky, lze rovněţ uvaţovat o změně 

metody kontroly znaku jakosti u těchto produktů. 

 

Přestoţe dodávaná kvalita zdravotnických přípravků odpovídá daným specifikacím, při 

prokazování způsobilosti procesu prostřednictvím indexů způsobilosti Cp  a Cpk  proces 

nevykazuje poţadovanou způsobilost. Důvodem můţe být skutečnost, ţe soubor naměřených 

dat nepochází z normálního rozdělení.  

LSL 

če
tn
o
st
i 

pH (1% roztok) 

Analýza způsobilosti pro CHIROSAN PLUS polotovar 

polotovar 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnocení způsobilosti vybraných procesů 

v Bochemii a.s. pomocí indexu způsobilosti Cpk . Dílčím cílem pak bylo nalezení 

problémových parametrů, jeţ nesplňují firemní podmínku způsobilosti procesu, kdy hodnota 

indexu způsobilosti by měla být Cpk ≥  0,66.  

 

První část práce byla věnována popisu teoretickým východiskům hodnocení způsobilosti 

procesu. Zde byl podrobně popsán postup a jednotlivé kroky, které musí být provedeny před 

samotným hodnocením způsobilosti. Těmito kroky, na jejichţ základě se postupovalo pro 

vyhodnocení způsobilosti procesu, jsou:  

 

-  volba znaku jakosti 

- analýza systému měření  

- shromáţdění údajů  

- posouzení statistické stability procesu 

- ověření normality sledovaného znaku jakosti 

- výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s poţadovanými hodnotami 

 

Dále byly popsány klasické indexy způsobilosti Cp , Cpk  , Cpm , C∗
pm , Cpmk . 

 

Druhá kapitola charakterizuje podnik, jeho výrobní program, cíle, historii a systémy 

managementu kvality.  

 

V třetí kapitole byl analyzován současný stav hodnocení způsobilosti procesů ve 

společnosti. U naměřených hodnot jednotlivých znaků jakosti byly dopočítány indexy 

způsobilosti Cpk  pomocí odhadu směrodatné odchylky. Na základě firemních podmínek u 

parametrů, které nesplňují kritérium Cpk ≥  0,66, byla provedena analýza příčin a navrţena 

nápravná opatření. U těchto parametrů byl dále sestrojen graf pro jednotlivé a průměrné 

indexy způsobilosti Cpk  a to jak v odvětví zdravotnických prostředků, tak i pro jednotlivé a 

průměrné indexy způsobilosti Cpk  v odvětví surovin.  
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 Ve čtvrté kapitole byla provedena vlastní analýza způsobilosti pro dva parametry. 

Jelikoţ jsou indexy způsobilosti zaloţeny na předpokladu normálního rozdělení sledovaného 

znaku kvality, bylo nutné provést ověření normality dat pro jednotlivé parametry. Tato 

podmínka normality dat byla splněna, proto se mohlo přejít k ověření statistické 

zvládnutelnosti procesu na základě dvojice regulačních diagramu (xj , Rkl ) . Z výsledků 

vyplynulo, ţe oba tyto parametry jsou ve statisticky zvládnutelném stavu. V případě, ţe byly 

zadány obě toleranční meze, byly vypočteny indexy C p  a C pk , jestliţe byla zadána pouze 

jedna toleranční mez, byl vypočten pouze index C pk . Výsledky parametru DESAM EFFEKT 

polotovar pro pH (1% roztok) vyšly indexy C p = 1,67, C pk = 0,83 a parametr CHIROSAN 

PLUS polotovar pro aktivní kyslík C pk = 0,9. Hodnocení způsobilosti vede k závěru, ţe u 

obou těchto parametrů, jak z odvětví surovin, tak i z odvětví zdravotnických prostředků se 

nejedná o způsobilý proces, protoţe ani jeden z těchto parametrů nedosahuje hodnoty Cpk  ≥ 

1,33, avšak podle firemních poţadavků, kdy hodnota indexu pro způsobilost je Cpk ≥  0,66, 

jsou oba procesy způsobilé. 

 

Poslední část je věnována jednotlivým opatřením, které by se měla zavést. Podrobněji 

byla tato problematika věnována u jednotlivých analýz.  
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