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Anotace 

BRODECKÁ, K. Uplatnění vybraných statistických metod v podmínkách vysoce způsobilých 

procesů. Ostrava: Katedra kontroly a řízení jakosti, Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. 112 stran. Disertační práce, školitel: 

Noskievičová, D. 

Disertační práce se zaměřuje na oblast monitorování a řízení vysoce způsobilých 

procesů s hlavním zřetelem na atributivní znaky kvality. Praktické zpracování práce vychází 

z provedení rozsáhlé analýzy, jejímž cílem bylo poskytnout souhrnný přehled, jaké typy 

regulačních diagramů, jakožto vhodné nástroje pro monitorování a řízení procesů, jsou 

popisovány v odborných publikacích, nabízeny statistickými softwary, školeny v rámci kurzů 

s tématikou statistických metod a používány v podnikové praxi. Dále jsou rozebrány 

procedury navržené pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, vyhodnoceny 

jejich silné a slabé stránky jak pro měřitelné znaky kvality, tak pro atributy. Procedury jsou 

popsané pro kontrolu jednoho znaku kvality i pro simultánní sledování více znaků kvality 

najednou. 

Dále se práce věnuje tématu volby parametrů regulačního diagramu označovanému 

jako navrhování regulačního diagramu. Detailně jsou popsány různé existující přístupy 

navrhování regulačního diagramu. Tato část slouží jako teoretické východisko pro vytvoření 

vlastního semi-ekonomického návrhu pro stanovení optimálního parametru r u CCC-r 

regulačního diagramu. Pro vlastní návrh bylo nasimulováno několik ukázkových situací  

a návrh byl také ověřen v reálných podmínkách podnikové praxe. Součástí práce je  

i vytvořená počítačová podpora pro sestrojení regulačních diagramů CCC, CQC a CCC-r, 

jejíž součástí je i možnost stanovení optimálního parametru r u CCC-r diagramu dle vlastního 

návrhu. 

Klíčová slova: vysoce způsobilé procesy, kumulované počty shodných jednotek, navrhování 

regulačního diagramu, CCC-r diagram 
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charts as a suitable tool for process monitoring and control are described in specialized 

publications, offered in statistical software, trained in terms of courses with a topic of 

statistical methods and used in real practice. The procedures designed for high yield process 

monitoring and control with their strengths and weaknesses are described for both, 

measurable quality characteristics and attributes. The procedures are described for the 

monitoring of single quality characteristic and also for simultaneous monitoring of multiple 
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Further the thesis deals with the theme of control chart parameters option known as the 

control chart design. Various existing approaches to control chart design are described in 

detail. This part serves as a theoretical basis for a creation of the own semi-economical design 

to determine optimal parameter r of CCC-r control chart. Numbers of situations have been 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Seznam symbolů: 

α   pravděpodobnost chyby I. druhu 

β  pravděpodobnost chyby II. druhu 

c  počet neshod 

Cp  index způsobilosti 

Cpk  index způsobilosti 

δ  změna střední hodnoty sledovaného znaku kvality (normovaný tvar) 

Fα, p, nm-m-p+1 kritická hodnota F rozdělení 

h  délka kontrolního intervalu 

χ2  statistika diagramu Chí kvadrát 

χ ,    kritická hodnota Chí kvadrát rozdělení 

k  vzdálenost regulačních mezí 

λ  počet výskytu neshod na kontrolované jednotce 

μ  střední hodnota základního souboru 

μ    vektor středních hodnot základního souboru 

Me  medián 

n  rozsah výběru 

ν  očekávaný počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace 

np  počet neshodných jednotek 

p  podíl neshodných jednotek 

r  parametr CCC-r diagramu 

R  variační rozpětí 

Rkl  klouzavé variační rozpětí 

s  směrodatná odchylka výběrového souboru 

σ  směrodatná odchylka základního souboru 

Σ    kovariační matice základního souboru 
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S  kovarianční matice výběrového souboru 

T2  Hottelingova statistika 

τ  očekávaná doba výskytu vymezitelné příčiny 

u  počet neshod na jednotku 

xj  individuální hodnota 

x   průměr výběrového souboru 

 

Seznam zkratek: 

ARIMA Autoregressive Moving Average – smíšený autoregresní integrovaný model  

a model klouzavých průměrů 

ARL Average Run Length – počet výběrů vedoucí k signálu 

ATS  Average Time to Signal – průměrný čas vedoucí k signálu 

CCC  Cumulative Count of Conforming – kumulované součty shodných jednotek 

CL  Central Line – centrální přímka 

CQC  Cumulative Quantity Control - diagram kumulovaného množství 

CUSUM Cumulative Sum – metoda kumulovaných součtů 

EGR   Exhaust Gas Recirculation senzor 

EWMA Exponentially Weighted Moving Average – exponenciálně vážený klouzavý 

průměr 

GUI Graphical User Interface – grafické uživatelské rozhraní 

GUIDE  Graphical User Interface Development Environment 

MAMR Moving Average, Moving Range – klouzavý průměr, klouzavé rozpětí 

LCL Lower Control Limit – dolní regulační mez 

LSL Lower Specification Limit – dolní toleranční limit 

L-V Lorenzen and Vance model 

PPM  Parts Per Million – počet neshodných jednotek na milion příležitostí 

SPC Statistical Process Control – statistická regulace procesu 

UCL Upper Control Limit – horní regulační mez 

USL Upper Specification Limit – horní specifikační mez 
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Úvod 

S rozvojem nových technologií a důrazem kladeným na aktivity neustálého zlepšování 

a zeštíhlování procesů se zvyšují i požadavky na úroveň procesů. Snahou těchto aktivit je, aby 

procesy dosahovaly excelence, tzn. vysoké způsobilosti. Způsobilost procesu, s anglickým 

termínem „process capability“, definovaná jako schopnost procesu trvale poskytovat výrobky 

splňující stanovené požadavky kvality, dostává nové přívlastky s anglickými termíny „high 

quality, high yield, high sigma“.  

Předložená práce se zaměřuje na oblast monitorování a řízení procesů dosahujících 

vysoké způsobilosti, přičemž hlavní zřetel je kladen na atributivní znaky kvality. I přesto, že 

jsou atributivní znaky kvality na pomyslném žebříčku až za měřitelnými znaky, v posledních 

letech získávají na oblibě a je jim věnována stále větší pozornost. Přispívá k tomu i prostředí 

dnešního silného konkurenčního trhu, které nutí k neustálému snižování nákladů. Mnohdy 

bývá ekonomicky výhodnější regulovat procesy prostřednictvím atributivních znaků v režimu 

Go / NoGo, než všechny znaky kvality měřit. 

Cílem této disertační práce je zanalyzovat regulační diagramy navržené pro 

monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů pro měřitelné i atributivní znaky kvality, 

navrhnout ekonomický model pro stanovení optimálního parametru pro zvolený regulační 

diagram, vytvořit aplikaci pro počítačovou podporu zatím méně známých regulačních 

diagramů vhodných pro procesy dosahujících vysoké způsobilosti v případě atributivních 

znaků kvality a nasadit tyto procedury do přímého aplikačního použití. 
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Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce byly definovány následovně: 

 Analýza současných trendů monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů  

v případě měřitelných i atributivních znaků kvality. 

 Rozbor vlastností, silných a slabých stránek jednotlivých procedur určených pro 

monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, představení méně známých 

procedur přizpůsobených pro tyto procesy v případě atributivních znaků kvality. 

 Rozbor současných trendů simultánního sledování více atributivních znaků kvality. 

Propojení problematiky simultánního sledování více znaků kvality s metodou 

kumulovaných součtů shodných jednotek (CCC data). 

 Vytvoření ekonomického návrhu pro stanovení optimálního parametru r u CCC-r 

regulačního diagramu. 

 Vytvoření aplikace pro počítačovou podporu diagramů CCC, CQC a CCC-r, 

umožňující také stanovení optimálního parametru r u CCC-r regulačního diagramu 

podle vytvořeného návrhu. 

 Ověření navržené aplikace v podmínkách reálné praxe. 
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Metody zpracování disertační práce 

Uspořádání disertační práce lze rozdělit do dvou hlavních částí – teoretické  

a praktické. Teoretická část práce se věnuje současnému stavu monitorování a řízení vysoce 

způsobilých procesů. Tato část vychází z provedení rozsáhlého průzkumu současných trendů 

regulace v podmínkách vysoce způsobilých procesů, a to jak v případě měřitelných znaků 

kvality, tak v případě atributivních znaků. 

Pro realizaci průzkumu byly využity primární i sekundární zdroje informací získané: 

 Studiem odborných knižních publikací s odpovídající tématikou (oblast odborných 

knižních publikací). 

 Testováním statistických softwarů (oblast statistických softwarů). 

 Vyhledáváním potřebných informací na internetu (oblast náplně kurzů a školení 

statistických metod). 

 Dotazováním, pro jehož účely byl sestaven dotazník (oblast podnikové praxe). 

Pro účely zpracování dat jsou v disertační práci použity různé metody vědecké práce. 

Z obecně teoretických metod byly využity analýza za účelem vyhodnocení získaných 

informací a syntéza, která sumarizuje získané výsledky analýz a vyhodnocuje závěry. 

Analýza v teoretické části práce uvádí rozbor vlastností, silných a slabých stránek 

jednotlivých regulačních diagramů vhodných pro vysoce způsobilé procesy, jak pro sledování 

jednoho znaku kvality, tak i pro simultánní sledování více znaků. Za účelem získání  

a následného vyhodnocení informací byly využity odborné knihy, články v časopisech  

i výsledky prací, které se týkají daného tématu. V této části práce jsou také analyzovány  

a srovnávány různé existující přístupy pro navrhování regulačních diagramů, které slouží jako 

teoretické východisko pro vytvoření vlastního semi-ekonomického návrhu zvoleného 

regulačního diagramu. V rámci analýzy jsou využity metody aplikované statistiky jako 

testování hypotéz, statistická regulace procesu, teorie pravděpodobnosti. Pro grafická 

zobrazení jsou využity jednoduché grafické nástroje. Pomocí syntézy jsou formulovány 

výstupy a závěry. 

Praktická část práce se věnuje vytvoření vlastního semi-ekonomického modelu. V této 

části práce jsou opět využity metody vědecké práce, konkrétně analýza, syntéza a jednoduchá 

optimalizace. Pro ověření vlastního návrhu bylo nasimulováno několik situací. Pro vlastní 

model byla také vytvořena počítačová podpora umožňující sestrojení vybraných regulačních 

diagramů a stanovení optimálního parametru dle vlastního modelu. Vlastní semi-ekonomický 

model byl ověřen v reálných podmínkách výroby elektronických součástek dodávaných 

v automobilovém průmyslu.   
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1 Statistické monitorování a řízení procesů 

Statistické monitorování a řízení procesů představuje důležitou proceduru v řízení 

kvality. Jedná se o preventivní nástroj řízení kvality, který pomáhá rozpoznat, zda na proces 

působí vymezitelná příčina. Díky včasnému odhalení významných odchylek v procesu od 

předem stanovené požadované úrovně umožňuje realizovat nápravné akce. Základním 

nástrojem statistického monitorování a řízení procesů jsou regulační diagramy. První 

regulační diagramy byly vytvořeny roku 1924 Walterem A. Shewhartem. Tyto diagramy 

bývají označované jako klasické / tradiční regulační diagramy [48]. Ačkoli od té doby byla 

vytvořena celá řada dalších typů regulačních diagramů, lze říci, že Shewartovy regulační 

diagramy stále představují základní pilíř současného monitorování a řízení procesů. 

Statistická regulace procesu vychází z principu, že všechny procesy podléhají náhodné 

variabilitě, pro kterou jsou povoleny určité meze. Překročení těchto mezí je signálem 

působení vymezitelné příčiny, jejímž výsledkem může být zhoršení nebo zlepšení procesu. 

Znamená to tedy, že regulační diagramy jsou jak preventivním nástrojem, tak nástrojem 

neustálého zlepšování. Monitorují chování procesu v čase, upozorňují, kdy proces vybočí ze 

svého normálu. Na základě tohoto upozornění je možné řídit proces zahájením adekvátních 

akcí k omezení působení vymezitelných příčin, jejichž výsledkem by mohla být nežádoucí 

změna charakteristik koncového produktu. Stejně tak pomáhají utvářet lepší představu  

o chování procesu a tím pomáhají startovat možné akce k zlepšení výsledků procesu. 

Obecně snahou všech aktivit řízení kvality je snížit počet výskytu „chyb“ v realizaci 

procesu a dosáhnout idey „nulových vad“ s originálním termínem „zero defect“. Tato idea je 

předním atributem pro přežití firmy v dnešním silném konkurenčním prostředí, kdy jsou firmy 

schopny pomocí vyspělých automatizovaných procesů produkovat tisíce kusů za den. Aby 

výrobci uspokojili primární zájem svých zákazníků (definovanou kvalitu produktu za 

rozumnou cenu), musí jejich procesy dosahovat vysoké výkonnosti.  

Firmy se hlásí k implementaci různých strategií pro zlepšování (Six Sigma, Lean 

Manufacturing, Lean Six Sigma, Kaizen, atd.), které byly dříve „módní“ záležitostí, ale dnes 

se stávají pomalu samozřejmostí. Tyto strategie pomáhají firmám odlišit se od konkurence 

tím, že se zaměřují na kvalitu, úspory času, nákladů a podporu inovací. V rámci přijaté 

strategie se používají různé nástroje k zeštíhlení procesů, snižování počtu výskytu chyb. Se 

zvyšujícím se podílem plně automatizované výroby, rozvojem nových technologií  

a aktivit zlepšování procesů se zvyšují i požadavky na úroveň procesu. Snahou je, aby 

procesy dosahovaly excelence, tzn. vysoké způsobilosti. Tento trend s sebou přináší nové 

přívlastky pro procesy s anglickými termíny „high quality, high yield, high sigma“.  
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Tématikou „high quality, high yield, high sigma“ procesů se zabývá cela řada 

zahraničních odborných publikací (jako příklad lze uvést zdroje [25, 27, 33, 68]). České 

ekvivalenty uvedených pojmů by mohly být „vysoce jakostní, vysoce výkonné, vysoce 

způsobilé“ procesy. V celém textu disertační práce bude dále používáno označení vysoce 

způsobilé procesy.  

Způsobilost procesu je kritériem pro hodnocení kvality procesů, které jsou určujícím 

faktorem pro jakost produktů. Způsobilost procesu lze definovat jako schopnost procesu 

trvale poskytovat produkty, které splňují požadovaná kritéria kvality. Pro kvantitativní 

vyjádření způsobilosti procesu se používají indexy způsobilosti, které porovnávají 

předepsanou přípustnou variabilitu hodnot vymezenou tolerančními mezemi se skutečnou 

variabilitou sledovaného znaku kvality dosahovanou u statisticky stabilního procesu [63]. 

Existuje několik indexů způsobilosti. Nejčastěji používanými jsou indexy Cp a Cpk. Postupy 

pro hodnocení způsobilosti procesů včetně popisu jednotlivých indexů způsobilosti lze najít 

např. v [6, 63, 73]. Komplexní metodika správného hodnocení způsobilosti včetně důsledků 

nesprávného a nekomplexního hodnocení způsobilosti je uvedena v [6].   

Ve zdrojích [26, 27, 33, 84] jsou vysoce způsobilé procesy definovány jako procesy, 

jejichž úroveň výskytu chyb (neshodných jednotek / neshod) se vyskytuje v řádu desítek PPM 

(Parts Per Milion). Tzn., úroveň výskytu neshodných jednotek / neshod je velmi nízká. 

Vyjádřeno pomocí úrovně sigma se jedná o procesy s úrovní sigma větší než 3 (tab. 1). 

Tab. 1: Úroveň sigma, hodnoty indexů způsobilosti Cp a Cpk, počty neshodných jednotek 

v PPM pro různé hodnoty sigma [26] 

Úroveň sigma Index Cp Index Cpk 

Neshodné jednotky pro různé sigma v řádu PPM 

Proces centrovaný na μ Posun o 1,5σ 

3 1,00 1,00 2700 66810 

4 1,33 1,33     63   6210 

5 1,67 1,67            0,57     233 

6 2,00 2,00              0,002            3,4 

 

 

V rámci statistického monitorování a řízení procesů lze volit z řady regulačních 

diagramů. Konkrétní volba regulačního diagramu závisí na různých hlediscích jako např. na 

povaze sledovaného znaku kvality, počtu sledovaných znaků v regulačním diagramu, úrovni 

procesu, závislosti hodnot sledovaného znaku kvality, počtu regulačních mezí, stupni 

opakovatelnosti procesu, zohlednění předchozích hodnot sledovaného znaku kvality ve 

Vysoce způsobilé procesy 
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výpočtu aktuální hodnoty, atd. (další možná hlediska a vhodné typy regulačních diagramů je 

možné najít např. v [48]).  

Od implementace regulačních diagramů se očekává, že regulační diagramy budou včas 

upozorňovat, zda v procesu nevznikla významná odchylka, zda nedošlo ke zhoršení nebo 

zlepšení procesu a zároveň se vyhnout zbytečnému signálu, když významná změna v procesu 

nenastala [48]. Správná volba regulačního diagramu je tedy jedním z prvních kroků k tomu, 

aby statistické monitorování a řízení procesů bylo úspěšné a dosáhlo požadovaných očekávání 

na něj kladených. 

Teorie regulačních diagramů je běžným tématem statistických publikací, publikací 

věnujících se strategiím zlepšování, náplní kurzů a školení s touto tématikou. Možnost tvorby 

regulačních diagramů nabízí i řada statistických softwarů a lze říci, že jsou s velkou oblibou 

hojně využívány v podnikové praxi. Pro zmapování stavu, jaké typy regulačních diagramů 

jsou používány pro monitorování a řízení procesů, byla provedena rozsáhlá analýza, která 

pokrývá tyto oblasti: typy regulačních diagramů doporučované na základě odborných 

knižních publikací, typy regulačních diagramů nabízené v menu statistických softwarů, typy 

regulačních diagramů vyučované v rámci kurzů, školení a tréninků věnujících se této 

problematice, typy regulačních diagramů používané v podnikové praxi. Výsledky analýzy 

jsou uvedeny v následující kapitole. 
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2 Současné trendy statistického monitorování a řízení procesů 

Tato kapitola sumarizuje výsledky provedené analýzy s cílem poskytnout souhrnný 

přehled o tom, které typy regulačních diagramů jsou popisované v odborných publikacích, 

které jsou dostupné v statistickém softwaru, vyučované v rámci kurzů, školení a tréninků nebo 

používané v podnikové praxi. Dílčím cílem je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že metodám 

navrženým pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů je věnovaná malá 

pozornost. 

2.1 Regulační diagramy uváděné v knižních publikacích 

Tato analýza čerpá z publikací věnujících se jak samotně statistické regulaci procesů 

(dále jen SPC), tak tématice Six Sigma. Tématika Six Sigma byla vybrána záměrně, jelikož je 

stále velice populární a regulační diagram je jeden z nástrojů, který je možný v rámci této 

metodiky využívat. Cílem bylo zmapovat, jakým typům regulačních diagramů se publikace 

věnují. Pro účely analýzy byly zvoleny knižní publikace, jelikož jsou běžným uživatelům 

v reálné praxi snadněji dostupné. 

Jako adekvátní byl zvolen vzorek 40 odborných knižních publikací (z období od roku 

1996 do roku 2013). Z prostudovaných publikací byly 3 české a 37 zahraničních. Seznam 

publikací zahrnutých do této studie je uveden v příloze 1. 35% publikací z analyzovaného 

vzorku uvádí pouze popis principu fungování SPC a regulačních diagramů, ale dále již 

neuvádí, které typy regulačních diagramů je možné používat (jedná se o publikace 

s tématikou Six Sigma). 37,5% publikací uvádí základní typy tradičních Shewhartových 

diagramů. 27,5% publikací uvádí kromě tradičních i další typy, jako jsou např. diagramy 

CUSUM (Cumulative Sum Control Chart), EWMA (Exponentially Weighted Moving Average 

Chart), MAMR (Moving Average, Moving Range Charts), Short – Run diagramy. Pouze 

jedna publikace uvádí doposud méně známé atributivní regulační diagramy CCC (Cumulative 

Count of Conforming Chart) a CQC (Cumulative Quantity Control Chart) vhodné pro 

procesy s velmi nízkým výskytem neshodných jednotek / neshod [83]. Dále studie ukázala, že 

všechny prostudované Six Sigma publikace zmiňují tématiku statistické regulace procesů. 

Výsledek této dílčí analýzy je uveden na obr. 1. 
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Obr. 1: Typy regulačních diagramů dle knižních publikací 

2.2 Regulační diagramy nabízené v statistických softwarech 

Důležitou roli při aplikaci statistických metod hraje počítačová podpora, která se 

v posledním desetiletí stala běžnou součástí každodenního života. Ne jinak je tomu  

i v podnikové praxi. V současné době je na trhu nabízena celá řada statistických softwarů. Do 

uvedené studie byly zahrnuty více i méně známé statistické softwary, přičemž hlavní 

pozornost je zaměřena na regulační diagramy. 

JPM → Jedná se o statistický software společnosti JPM nabízející základní i pokročilé 

statistické nástroje [49]. 

MINITAB → Jedná se o statistický software společnosti Minitab Inc, využívaný jak ve 

výrobě, tak ve službách, v rámci projektů Six Sigma nebo jiných metod zlepšování. Nabízí 

možnost využití mnoha statistických funkcí, je zde i široká nabídka grafických výstupů. Je to 

jeden z prvních programů, který byl vyvinut zejména pro potřeby Six Sigma a v dnešní době 

je považován za softwarový standard pro podporu této strategie [51]. 

NCSS → Jedná se o produkt od společnosti NCSS, který nabízí základní i pokročilé 

statistické nástroje [52]. 

PALSTAT → Palstat je produktem české společnosti Palstat s.r.o. Jedná se o integrovaný 

systém určený pro podporu managementu kvality. Celý systém je možné rozdělit do 

jednotlivých modulů pokrývajících celou šíři požadavků mezinárodních norem pro 

management kvality [53]. 

35.00%

37.50%

27.50%

Typy regulačních diagramů

jsou uvedeny pouze obecné principy SPC (publikace Six Sigma)

jsou uvedeny základní typy regulačních diagramů (tradiční Shewhartovy)

jsou uvedeny základní i další typy regulačních diagramů
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QC EXPERT → QC Expert je statistický software české společnosti TriloByte určený pro 

všechna pracoviště, kde je potřeba vyhodnocovat data. Software obsahuje statistické metody 

vyžadované jak normami a předpisy, tak i praktickými specifickými potřebami [54]. 

SAS/QC → Jedná se o modulární software vyráběný firmou SAS, který uživateli umožňuje 

zvolit moduly dle vlastních potřeb [55]. 

SIGMAXL → Jedná se o přední doplněk MS EXCEL pro statistiku a grafickou analýzu [56]. 

SPSS → Produkt od společnosti SPSS je velmi rozšířeným statistickým programem. Zejména 

modularita tohoto programu umožňuje složit systém na míru dle potřeb a přání uživatele [57].  

STATGRAPHICS CENTURION → Jde o statistický software společnosti StatPoint Inc 

umožňující využít široké škály více jak 150 procedur, a to od nejjednodušších až po složitější. 

Také nabízí možnost tvorby různých typů grafů [58]. 

STATISTICA → Statistica je dalším známým statistickým softwarem společnosti StatSoft. 

Tato společnost se snaží přizpůsobit současným trendům a nezůstává pozadu, co se podpory 

Six Sigma týká. Novinkou je upravená verze STATISTICA Six Sigma obsahující kompletní 

sadu statistických metod pro podporu této strategie [59]. 

MS EXCEL → I přesto, že se nejedná o standardní statistický software a dále nebude zahrnut 

do této studie, určitě stojí za zmínku uvést jej v tomto výčtu. MS EXCEL je nabízen jako 

součást softwarového balíku MS Office a při správném užívání může představovat velice 

užitečnou počítačovou podporu. Je možné jej využít k matematickým, statistickým a jiným 

výpočtům. Dále je možné provádět analýzy dat, konstruovat grafy, importovat data, atd. 

Velkou výhodou je možnost tvorby maker, které dělají z MS EXCEL užitečný nástroj. Na 

základě této možnosti je možné naprogramovat nejrůznější aplikace vhodné pro statistickou 

podporu (např. sestrojení regulačních diagramů). Nespornou výhodou je i velká dostupnost 

tohoto programu.  

 V následující tabulce (tab. 2) je uveden přehled regulačních diagramů, které výše 

jmenované statistické softwary nabízejí ve svých menu. Jak již bylo uvedeno, MS EXCEL 

není zařazen do této studie. Statistické softwary jsou v tabulce uvedeny v následujícím pořadí: 

1 = JPM, 2 = Minitab, 3 = NCSS, 4 = Palstat, 5 = QC Expert, 6 = SAS/QC, 7 = SigmaXL,  

8 =SPSS, 9 = Statgraphics Centurion, 10 = Statistica. 
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Tab. 2: Porovnání nabídek regulačních diagramů uvedených statistických softwarů 

Typ regulačního diagramu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tradiční regulační diagramy pro regulaci měřením 

Regulační diagramy ( x , R) x x x x x x x x x x 

Regulační diagramy ( x , s) x x  x x  x x x x 

Regulační diagramy (Me, R)         x  

Regulační diagramy (xj, Rkl) x x  x x x x x x x 

Tradiční regulační diagramy pro regulaci srovnáváním 

Regulační diagram p x x x x x x x x x x 

Regulační diagram np x x x x x x x x x x 

Regulační diagram u x x x x x x x x x x 

Regulační diagram c x x x x x x x x x x 

Časově vážené regulační diagramy 

MA regulační diagram x x    x   x x 

Regulační diagram CUSUM x x x  x x   x x 

Regulační diagram EWMA x x x  x    x x 

Vícerozměrné regulační diagramy 

Hotellingův regulační diagram  x   x    x  

Regulační diagram pro zobecněný 
rozptyl 

 x         

Vícerozměrný EWMA diagram  x       x  

Speciální regulační diagramy 

ARIMA regulační diagramy (pro auto-
korelovaná data) 

        x  

Přejímací regulační diagramy         x  

Short - Run diagramy - cílové           x 

Short - Run diagramy - 
standardizované  

 x1        x 

Pozn:  x1 – standardizovaný regulační diagram pouze pro individuální hodnoty. 

Z tabulky je patrné, že nejpestřejší volbu typů regulačních diagramů nabízejí 

statistické softwary MINITAB, QC EXPERT a STATGRAPHICS Centurion, u kterých je 

možné sestrojit kromě standardních Shewhartových diagramů i jiné, např. CUSUM, EWMA, 

Hotellingův diagram a další. Kromě diagramů uvedených v tabulce nabízejí některé softwary  

i speciální diagramy. Program SigmaXL nabízí možnost konstrukce diagramů p´a u´. Jedná se 

o atributivní regulační diagramy navržené D. B. Laneyem [40] vhodné pro situace, kdy je 
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velikost výběru velmi vysoká. Specialitou programu MINITAB je zónový regulační diagram, 

který představuje kombinaci regulačního diagramu pro výběrové rozpětí s diagramem 

CUSUM. Program STATISTICA jako jediný umožňuje sestrojení Short – Run diagramů 

cílových i standardizovaných. 

2.3 Typy  regulačních  diagramů  vyučované  v rámci  kurzů  s tématikou 

statistických metod 

Další část prováděné analýzy byla zaměřena na zmapování nabídek kurzů a školení 

s tématikou statistických metod a strategií neustálého zlepšování. Opět bylo snahou zhodnotit, 

které typy regulačních diagramů jsou v rámci jednotlivých školení vyučovány. Testovací 

vzorek zahrnoval celkem 30 (15 českých a 15 zahraničních) společností školících statistické 

metody. Z toho se 36,7% školících společností v rámci svých školení zaměřuje pouze na 

tradiční Shewhartovy regulační diagramy. 63,3% společností se zaměřuje kromě těchto i na 

pokročilejší diagramy jako např. diagram CUSUM, diagram EWMA, Short-Run diagramy, 

Hotellingův diagram. Výsledek této studie je uveden na obr. 2. 

 

Obr. 2: Typy regulačních diagramů vyučované v rámci kurzů s tématikou statistických metod 

2.4 Regulační diagramy využívané ve firmách působících na českém trhu 

Posledním krokem analýzy bylo zmapovat, které typy regulačních diagramů jsou 

využívány ve firmách působících na českém trhu. Za účelem průzkumu byla zvolena 

dotazníková metoda. Byl sestaven dotazník (viz příloha 2). Dotazníky byly zaslány do 200 

firem. Z celkového počtu oslovených firem se vrátilo 40 dotazníků, návratnost tak činila 20%. 

Cílová skupina oslovených firem byla stanovena tak, aby v ní byly zahrnuty firmy různých 

velikostí z různých průmyslových odvětví.  

36,7%

63,3%

Typy regulačních diagramů

jsou vyučovány základní typy regulačních diagramů (tradiční Shewhartovy)

jsou vyučovány základní i další typy regulačních diagramů
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První část dotazníku je věnována identifikačním údajům firmy, tzn. název firmy, 

adresa, zda se jedná o firmu tuzemskou nebo firmu se zahraničním kapitálem, velikost firmy, 

odvětví, ve kterém firma působí, poskytované produkty (výrobky nebo služby). Druhá část 

zjišťovala, podle kterého standardu mají firmy zaveden systém řízení kvality, jaké metodické 

přístupy aplikují při aktivitách neustálého zlepšování kvality a také, které metody a nástroje 

využívají a v jaké míře. Třetí část je věnována zejména regulačním diagramům, tzn., které 

typy regulačních diagramů firma používá a v jaké míře, které důvody je vedly k výběru 

daného regulačního diagramu, negativní zkušenosti s používáním regulačních diagramů.  

V poslední části firmy vyplňovaly, zda ve firmě existuje příručka (návod, směrnice) popisující 

používané statistické metody / nástroje, zda ve firmě probíhají pravidelná školení na 

používání statistických metod / nástrojů a jaký software firma používá pro zpracování  

a vyhodnocování dat. Dále budou komentovány pouze otázky související s regulačními 

diagramy. 

Konkrétně otázka číslo 8 z dotazníku zjišťovala, které metody / nástroje z oblasti 

managementu kvality firma používá. Z průzkumu vyplynulo, že 58% respondentů využívá 

statistickou regulaci procesů. V případě, že firma používá pro monitorování a řízení procesu 

regulační diagramy, měli respondenti označit, které typy regulačních diagramů využívají a v 

jaké míře. Při hodnocení míry využívání regulačních diagramů byla respondentům poskytnuta 

možnost volit z následujících úrovní: 1 - neznáme, 2 - známe, ale nepoužíváme, 3 - používali 

jsme, ale neosvědčil se, 4 - používáme výjimečně, 5 - používáme pravidelně. Na základě 

přiřazeného bodového hodnocení bylo možné vyhodnotit míru využívání jednotlivých 

regulačních diagramů. Pro procentuální vyjádření používání jednotlivých regulačních 

diagramů byly pro stanovení počtu respondentů používajících regulační diagram zahrnuty 

pouze odpovědi, v nichž respondenti ohodnotili míru využívání regulačního diagramu 

hodnotami 3, 4, 5 (obr. 3). Naopak respondenti, kteří uvedli hodnoty 1 a 2, jsou uvažováni 

jako nepoužívající daný regulační diagram. 
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Obr. 3: Procentuální vyjádření využívání konkrétních typů regulačních diagramů 

Z obr. 3 lze vidět, že dvojice regulačních diagramů ( ̅, R) je jednoznačně 

nejpoužívanější (využívá 87% respondentů, kteří aplikují regulační diagramy). Dalšími 

používanými regulačními diagramy jsou dvojice regulačních diagramů ( ̅, s), (35%), dvojice 

regulačních diagram (Me, R), (22%), diagram p (17%), dvojice regulačních diagramů (xj, 

Rkl), (13%), regulační diagramy pro nenormálně rozdělená data (13%), diagram np (9%), 

diagram EWMA (9%), diagram u (4%), diagram CUSUM (4%), diagramy pro korelovaná 

data (4%), přejímací regulační diagramy (4%), vícerozměrný EWMA diagram (4%). 

Regulační diagramy: c, MA (Moving Average), Hotellingův regulační diagram, 

regulační diagram pro zobecněný rozptyl, vícerozměrný CUSUM, modifikované regulační 

diagramy, cílové a standardizované regulační diagramy, diagramy CCC a CQC získaly od 

respondentů hodnocení 1 nebo 2, tzn., že je respondenti vůbec neznají, nebo znají, ale 

nepoužívají. V tab. 3 je uveden přehled procentuálního vyjádření míry praktického využívání 

jednotlivých typů regulačních diagramů. 
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Tab. 3: Vyjádření míry využívání jednotlivých typů regulačních diagramů 

Typ regulačního diagramu 

Bodové hodnocení míry využívání regulačních 

diagramů (procentuální podíl organizací, které 

používají regulační diagramy [%]) 
Míra 

využívání 1 

neznáme 

2 

známe, ale 

nepoužíváme 

3 

používali 

jsme, ale 

neosvědčil 

se 

4 

používáme 

výjimečně 

5 

používáme 

pravidelně 

Regulační diagramy ( x , R) 0 13 4 26 57 5 

Regulační diagramy ( x , s) 0 62 0 5 33 2 

Regulační diagramy (Me, R) 4,5 71 10 4,5 10 2 

Regulační diagram p  10 71 0 5 14 2 

Regulační diagramy (xj, Rkl) 24 62 0 4,5 9,5 2 

Regulační diagramy pro 

nenormálně rozdělená data  
44 42 0 14 0 1 

Regulační diagram np 9,5 81 0 9,5 0 2 

Regulační diagram EWMA 67 24 0 4,5 4,5 1 

Regulační diagram u 9,5 86 0 4,5 0 2 

Regulační diagram CUSUM 62 33 0 5 0 1 

Regulační diagramy pro 

korelovaná data 
57 38 0 5 0 1 

Přejímací regulační diagramy 43 52 0 0 5 2 

Vícerozměrný EWMA diagram 76 19 0 0 5 1 

Regulační diagram c 10 90 0 0 0 2 

MA (Moving Average) regulační 

diagram 
57 43 0 0 0 1 

Hotellingův regulační diagram  67 33 0 0 0 1 

Regulační diagram pro zobecněný 

rozptyl 
76 24 0 0 0 1 

Vícerozměrný CUSUM diagram 81 19 0 0 0 1 

Modifikované regulační diagramy 67 33 0 0 0 1 
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Tab. 3: Vyjádření míry využívání jednotlivých typů regulačních diagramů – pokr. 

Typ regulačního diagramu 

Bodové hodnocení míry využívání regulačních diagramů 

(procentuální podíl organizací, které používají regulační 

diagramy [%]) 
Míra 

využívání 
1 

neznáme 

2 

známe, ale 

nepoužíváme 

3 

používali 

jsme, ale 

neosvědčil 

se 

4 

používáme 

výjimečně 

5 

používáme 

pravidelně 

Cílové regulační diagramy 57 43 0 0 0 1 

Standardizované regulační 

diagramy 
57 43 0 0 0 1 

CCC diagram (diagram 

kumulovaných součtů shodných 

jednotek) 

67 33 0 0 0 1 

CQC diagram (diagram 

kumulovaného množství) 
76 24 0 0 0 1 

Dále byli respondenti tázáni, na základě čeho si volí daný regulační diagram. Na tuto 

otázku 28% respondentů uvedlo, že volí regulační diagram v závislosti na požadavcích 

zákazníka a stejně tak v 28% na základě znalosti daného regulačního diagramu. 23% 

respondentů bere v úvahu při výběru regulačního diagramu povahu dat. V 20% hraje roli při 

výběru diagramu dostupnost v software používaném v dané firmě. 13% respondentů volí 

regulační diagram v závislosti na úrovni způsobilosti procesu. 5% respondentů uvádí jiné 

důvody (obr. 4). 

 

Obr. 4: Členění firem podle důvodu výběru regulačního diagramu 
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2.5 Shrnutí poznatků získaných z dílčích analýz 

Tato analýza se skládá ze čtyř dílčích analýz, přičemž každá pokrývá jinou oblast. 

První z nich byla zaměřena na odborné knižní publikace. Výběr charakteru publikací byl 

zvolen s ohledem na běžného uživatele, pro kterého jsou knižní publikace dostupnější než 

články v odborných časopisech. Výsledky jsou popsány v kapitole 2.1. 

Druhá dílčí analýza se zaměřovala na statistické softwary, které jsou nedílnou součástí 

pro aplikaci statistických metod. Do studie byly zahrnuty více i méně známé produkty. 

Výsledky jsou uvedeny v kapitole 2.2. Další dílčí část analyzovala náplň kurzů a školení 

s tématikou statistických metod. Analyzovaný vzorek zahrnoval české i zahraniční školící 

společnosti. Výsledky jsou popsány v kapitole 2.3. Poslední část analýzy mapuje stav 

v podnikové praxi. Pomocí sestaveného dotazníku byly osloveny firmy působící na českém 

trhu. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 2.4. 

U všech dílčích analýz byl stejný cíl, a to zjistit, které typy regulačních diagramů jsou 

doporučovány, nabízeny a používány. Všechny přinášejí velmi podobné závěry. Největší 

měrou jsou ve všech případech zastoupeny tradiční Shewhartovy regulační diagramy jak pro 

regulaci měřením, tak pro regulaci srovnáváním. V již mnohem menší míře jsou potom 

uváděny i jiné typy regulačních diagramů (CUSUM, EWMA, MAMR, Short-Run diagramy, 

Hottelingův diagram). Z provedené analýzy je zřejmý fakt, že v širokém povědomí jsou stále 

na prvním místě pro monitorování a řízení procesu zakotveny tradiční Shewhartovy regulační 

diagramy, které jsou schopny odhalit pouze větší sporadické odchylky v procesu (2σ od 

požadované úrovně) [48]. 

Výsledky jednotlivých dílčích průzkumů potvrdily hypotézu, že metodám navrženým 

pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů je věnovaná malá pozornost. Proto se 

předložená práce zaměřuje na oblast monitorování a řízení procesů, které jsou charakteristické 

velmi malými změnami v parametrech sledovaného znaku kvality, nebo je nutné pracovat 

s velmi nízkým výskytem chyb. V následujících kapitolách budou popsány regulační 

diagramy vhodné pro monitorování a řízení těchto procesů. 
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3 Monitorování  a  řízení  vysoce  způsobilých  procesů  v případě 

měřitelných i atributivních znaků kvality 

3.1 Měřitelné znaky kvality 

Jednou z nevýhod tradičních Shewhartových regulačních diagramů je, že pracují 

pouze s informacemi obsaženými v posledním bodě (poslední hodnotě výběrové 

charakteristiky) vynášeném do regulačního diagramu a tím ignorují mnoho informací 

z předcházejících hodnot. Tato skutečnost vede k tomu, že nejsou citlivé k malým a středním 

změnám v procesu (0,5σ – 1,5σ) [45]. 

Pro rychlou detekci malých a středních změn procesu je třeba vybírat z jiných 

kategorií regulačních diagramů. Vhodnými diagramy v těchto podmínkách jsou např. 

regulační diagramy CUSUM nebo klasické regulační diagramy EWMA. Efektivně lze využít  

i modifikované regulační diagramy. Jmenované diagramy budou popsány v následujících 

kapitolách. 

3.1.1 Diagram CUSUM (Cumulative Sum Control Chart – Metoda kumulovaných 

součtů) 

Metoda CUSUM je založena na vynášení kumulovaných součtů předchozích hodnot. 

Lze ji použít na měřitelná i atributivní data, různé výběrové charakteristiky, přičemž nejvíce 

populární a známá je metoda CUSUM aplikovaná na výběrové průměry [48]. Tato skutečnost 

je v celku logická, vezmou-li se v úvahu výsledky provedené analýzy, která ukázala, že 

regulační diagram pro výběrový průměr je v praxi nejvíce používaný. Metodu CUSUM lze  

i efektivně použít, pokud je rozsah výběru n = 1, čímž se stává atraktivní pro chemický 

průmysl nebo on-line kontrolu. 

Diagram CUSUM spadá do kategorie regulačních diagramů s pamětí. Ve srovnání 

s tradičními Shewhartovými regulačními diagramy, které poslední hodnotě vynášené 

výběrové charakteristiky přikládají 100% váhu, se u této metody do poslední hodnoty 

promítají všechny předešlé vypočtené hodnoty stejnou měrou. Tím, že aktuální vynášená 

hodnota kombinuje informace ze všech předchozích hodnot, je metoda CUSUM efektivnější 

pro detekci malých a středních změn. 

Princip metody je obdobný jako u tradičních diagramů. Do regulačního diagramu je 

vynášena hodnota testového kritéria, v tomto případě kumulované součty. Jsou-li definovány 

rozsah výběru n > 1, výběrový průměr , hodnota  jako požadovaná (cílová) úroveň střední 

hodnoty regulované veličiny, potom hodnota kumulovaného součtu  bude: 
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∑    (pro j=1, 2, ..i). (1)

 Pro posouzení stability procesu se používají dvě kritéria: rozhodovací interval  

a rozhodovací maska. V následujícím textu budou představena obě kritéria [45]. 

Metoda CUSUM a rozhodovací interval (H-K CUSUM) 

V této části je představen diagram H-K CUSUM použitý pro výběrový průměr. 

Předpokládejme, že sledovaný znak kvality pochází z normálního rozdělení se střední 

hodnotou  a směrodatnou odchylkou . Dále je uvažována oboustranná regulace. Potom je 

počítána a do diagramu vynášena statistika  (kumulované odchylky od střední hodnoty , 

které jsou nad touto požadovanou / cílovou hodnotou) a  (kumulované odchylky od střední 

hodnoty , které jsou pod touto požadovanou / cílovou hodnotou). Statistiky 	 a  se 

počítají následovně: 

0, , (2)

0, . (3)

Přičemž počáteční hodnoty  a  jsou rovny nule. Parametr K je označován jako 

referenční hodnota a je volen jako polovina změny střední hodnoty sledovaného znaku 

kvality. Počítá se ze vztahu: 

2

| |
2 2

, (4)

kde   je změna střední hodnoty sledovaného znaku kvality, 

  je nepřijatelná úroveň střední hodnoty sledovaného znaku kvality, 

  je požadovaná úroveň střední hodnoty sledovaného znaku kvality, 

  je změna střední hodnoty sledovaného znaku kvality (normovaný tvar), 

 je směrodatná odchylka sledovaného znaku kvality, která je známá, nebo se stanoví 

odhadem. 

 Pokud hodnoty kritérií  nebo  překročí rozhodovací mez H, znamená to, že došlo 

ke kritickému posunu střední hodnoty a proces není statisticky stabilní [48].  

 Jak napovídá sám název diagramu H-K CUSUM, při jeho návrhu je třeba volit dva 

parametry, a to referenční hodnotu K a rozhodovací mez H, resp. -H. Volba uvedených 

parametrů je důležitá, neboť ovlivňuje výkonnost diagramu a je doporučováno volit je 
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s ohledem na ARL hodnotu (podrobněji bude rozebráno níže v textu). Parametry H a K jsou 

definovány následovně: 

, (5)

. (6)

 Parametr k se vztahuje k velikosti posunu, který chceme detekovat. Z rovnice (7) lze 

odvodit, že k se rovná: 

2
. (7)

 Obecně je doporučováno volit parametry k a h tak, aby dávaly dobré hodnoty ARL 

(Average Run Lenght – průměrný počet výběrů vedoucí k signálu). Rozlišují se dvě hodnoty 

ARL: 

 ARL(0) – je-li proces statisticky stabilní, značí očekávaný počet výběrů mezi dvěma 

po sobě jdoucími zbytečnými signály. Snahou je mít ARL(0) co největší, aby ztráty 

spojené se zbytečným vyhledáváním neexistujících odchylek byly co nejmenší. 

 ARL(1) – značí průměrný počet výběrů mezi okamžikem vzniku odchylky v procesu  

a okamžikem, kdy regulační diagram dává signál. Snahou je mít ARL(1) co nejmenší, 

aby nežádoucí změna v procesu byla odhalena co nejdříve a ztráty tak byly opět 

minimální [45, 48]. 

  Jakmile je hodnota k známá, parametr h je volen tak, abychom dostali žádanou 

hodnotu ARL (0). Např. Hawkins [31] sestavil tabulku pro hodnoty k a k nim korespondující 

hodnoty h, které dávají hodnotu ARL(0) = 370, což odpovídá hodnotě ARL(0) 

Shewhartových regulačních diagramů s ±3σ mezemi [31].  

Metoda CUSUM a rozhodovací maska (V-maska) 

Další možnou alternativou je použít metodu CUSUM s procedurou označovanou jako 

V-maska, která byla navržena Barnardem roku 1959. V-maska je zobrazena na obr. 5. 
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Obr. 5: V-maska [45] 

Posouzení stavu procesu na základě V-masky probíhá tak, že bod O se ztotožní 

s poslední hodnotou kumulovaného součtu  . Přímka OP musí být rovnoběžná s osou  

x. Pokud všechny doposud vynesené kumulované součty leží ve vnitřním výřezu V-masky, 

proces je statisticky stabilní. Leží-li některý vynesený kumulovaný součet mimo výřez  

V-masky, proces je statisticky nestabilní.  

Důležitými parametry V-masky jsou určující vzdálenost d a úhel θ, které se spočítají 

ze vztahů: 

2 1
, (8)

2
, (9)

kde  α je pravděpodobnost chyby I. druhu, riziko zbytečného signálu, 

β je pravděpodobnost chyby II. druhu, riziko chybějícího signálu, 

A je parametr měřítka (více informací pro určení parametru měřítka viz [48]). 

Byly představeny dvě procedury, jak použít metodu kumulovaných součtů, a to postup 

založený na rozhodovacím intervalu (H-K CUSUM) a V-maska, které jsou vhodnou volbou 

pro monitorování vysoce způsobilých procesů, a to nejen v případě měřitelných znaků kvality, 

jak bylo ukázáno v této podkapitole, ale i v případě atributů, jak bude popsáno v kapitole 

3.2.5.  
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3.1.2 Diagram EWMA (Exponentially Weighted Moving Average – Exponenciálně 

vážený klouzavý průměr) 

Dalším diagramem vhodným pro rychlou detekci malých a středních změn je diagram 

EWMA, který je svou výkonností srovnatelný s diagramem CUSUM. Může být použitý pro 

skupinové výběry i individuální hodnoty. Testovým kritériem je exponenciálně vážený 

klouzavý průměr: 

1 , (10)

kde  λ je parametr určující vlastnosti paměti nabývající hodnot od 0 do 1, 

   je hodnota zvolené výběrové charakteristiky v i-tém výběru. 

Pro počáteční hodnotu  platí  , kde  je požadovaná / cílová hodnota. 

Diagram EWMA patří do kategorie diagramů s pamětí. Na rozdíl od CUSUM diagramu má 

neomezenou nerovnoměrnou paměť. Čím více se λ blíží hodnotě 1, tím menší je váha 

předchozích hodnot v poslední hodnotě (pokud λ = 1, paměť EWMA je stejná jako  

u tradičních Shewhartových regulačních diagramů, tzn. poslední hodnotě je přiřazena 100% 

váha). Naopak pokud se λ blíží hodnotě 0, paměť EWMA se blíží vlastnostem paměti 

CUSUM [44, 54]. Porovnání tradičních Shewhartových diagramů vs. CUSUM a EWMA 

z hlediska vlastností paměti je vidět na obr. 6. 
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Obr. 6: Paměť tradičního Shewhartova, CUSUM a EWMA diagramu [48] 

Centrální přímka a regulační meze diagramu jsou definovány [44]:  

, (11)

2
, (12)

2
, (13)

kde  parametry λ a L jsou voleny s ohledem na hodnoty ARL, 

a pro  platí: 

 

1) pro skupinové výběry    
√ 2

, 
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3.1.3 Modifikované regulační diagramy 

Modifikované regulační diagramy jsou obecně používány tehdy, je-li přirozená 

variabilita procesu značně menší než maximálně přípustná variabilita definovaná 

specifikacemi. Tzn., že indexy způsobilosti ,  jsou mnohem vyšší než 1. Dosažení 

takového výsledku by mělo být přirozeným vyústěním aktivit zlepšování.  

V situacích, kdy je 6-ti násobek směrodatné odchylky procesu (přirozené variability) 

menší než rozpětí mezi specifikacemi, se střední hodnota může měnit bez výrazného vlivu na 

celkovou výkonnost procesu. Důležitým předpokladem je, že z hlediska variability je proces 

statisticky stabilní, což lze posoudit pomocí některého diagramu pro monitorování variability 

(regulační diagram pro výběrová rozpětí nebo směrodatnou odchylku). V takovém případě je 

možné místo tradičního diagramu pro výběrové průměry použít modifikovaný diagram. 

Požadavky na splnění ostatních předpokladů tj. normalita a nezávislost dat zůstávají neměnné. 

Pro horní a dolní regulační mez platí: 

3

√
, (14)

3

√
, (15)

kde   je 100(1-δ) procentní kvantil normovaného normálního rozdělení [45]. 

3.2 Atributivní znaky kvality 

Jak bylo uvedeno v předešlé části, v případě měřitelných znaků kvality jsou vhodnou 

volbou regulační diagramy CUSUM, EWMA či modifikované diagramy, které jsou schopné 

odhalit malé změny v procesu. V případě atributivních znaků kvality byly také vytvořeny 

techniky pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, které, jak víme z provedené 

analýzy, zůstávají v praxi zatím neznámé. Přitom použití tradičních Shewhartových diagramů 

pro monitorování těchto procesů přináší spíše řadu nevýhod.  
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3.2.1 Neadekvátnost  Shewhartových  regulačních  diagramů  pro  atributy  pro 

monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů 

Dále budou představeny možné problémy, které mohou nastat při použití tradičních 

Shewhartových regulačních diagramů pro atributy v podmínkách vysoce způsobilých procesů. 

Signál stavu nestability při výskytu jediné neshodné jednotky / neshody 

Použití tradičních regulačních diagramů pro počty neshodných jednotek (diagramy  

p, np) předpokládá binomické rozdělení sledovaného znaku kvality, regulační diagramy pro 

počty neshod (diagramy u, c) pak Poissonovo rozdělení. Při splnění určitých předpokladů 

mohou být tato rozdělení aproximována normálním rozdělením. 

U binomického rozdělení jsou to podmínky: np(1-p) ≥ 9 a malý odklon hodnoty podílu 

neshodných jednotek p od 0,5. Pro platnou aproximaci Poissonova rozdělení musí být splněna 

podmínka: nλ ≥ 9. Pokud proces dosáhne úrovně výskytu neshodných jednotek / neshod  

v řádu PPM, musely by být pro platné splnění podmínek aproximace binomického nebo 

Poissonova rozdělení normálním rozdělením realizovány hodně velké výběry, což není 

praktické z ekonomického hlediska [8, 26, 87]. 

Nízká úroveň výskytu neshodných jednotek a nedostatečně velký rozsah výběru může 

dát hodnotu horní regulační meze UCL menší než jedna. Potom výskyt jediné neshodné 

jednotky ve výběru dává hodnotu překračující UCL a tudíž vede k signálu působení 

vymezitelné příčiny. Za těchto okolností může být proces považován za statisticky stabilní, 

pouze pokud ve výběrech nebudou žádné neshodné jednotky. 

Výše uvedené platí i pro monitorování neshod, tedy pro diagramy u a c. Další 

nevýhodou těchto diagramů je jejich nestabilita spojená s velikostí výběru n. Posouzení 

stability / nestability procesu na základě těchto diagramů je ovlivněno touto hodnotou [33]. 

Neschopnost odhalit zlepšení procesu 

Stále je uvažována situace, kdy proces dosahuje velmi nízké úrovně neshodných 

jednotek / neshod a rozsah výběru není dostatečně velký. Potom dolní regulační mez LCL 

může vyjít záporná. Tradiční postup v této situaci je nahradit zápornou dolní regulační mez 

LCL nulou, čímž se pro další účely monitorování procesu stává bezcennou. Jestliže bychom  

z diagramu dostali signál o působení vymezitelné příčiny v podobě bodu ležícího pod LCL 

(signál o působení vymezitelné příčiny v dobrém slova smyslu), znamenalo by to, že se 

proces výrazně zlepšil. Když je ale záporná LCL podle běžného postupu položena rovna nule, 

stává se nefunkční a není možné odhalit možné zlepšení procesu [8, 27]. 



27 

 

Vyšší frekvence zbytečného signálu 

Tradiční Shewhartovy regulační diagramy pracují s pravděpodobností zbytečného 

signálu α = 0.0027, tedy s velmi malou pravděpodobností, že hodnota pocházející  

z normálního rozdělení bude ležet mimo rozpětí ± 3σ, když je proces statisticky stabilní. Pro 

nízké hodnoty podílu neshodných jednotek / neshod a pro malé rozsahy výběrů dostáváme 

výrazně zešikmené rozdělení. Pravděpodobnost zbytečného signálu bude mnohem vyšší [27]. 

Neschopnost odhalit náhlé zhoršení procesu 

Další nevýhodou tradičních diagramů pro atributy je jejich dlouhá odezva na změnu 

procesu, tedy neschopnost včas odhalit jeho náhlé zhoršení. Stabilitu / nestabilitu procesu je 

možné posoudit až po kontrole celého výběru o předem definované velikosti. Náhlá změna 

procesu, vedoucí k produkci neshodných jednotek / neshod, je odhalena až po kontrole celého 

výběru, která oddaluje rozhodnutí o realizaci patřičných opatření. Z tohoto důvodu nejsou 

tradiční diagramy pro atributy efektivním nástrojem pro včasné odhalení náhlého zhoršení 

procesu [27]. 

Výše uvedené příklady jsou ukázkou nevhodného použití tradičních diagramů pro 

atributy při monitorování procesu dosahujícího nízké úrovně neshodných jednotek / neshod. 

Tyto diagramy, navržené pro jiné podmínky, jsou v mnoha dnešních procesech již 

nepoužitelné. Proto je třeba začít se věnovat novějším technikám navrženým a přizpůsobeným 

pro vysoce způsobilé procesy.  

3.2.2 CCC  diagram  (Cumulative  Count  of  Conforming  Items  Chart  –  Diagram 

kumulovaného počtu shodných jednotek) 

CCC diagram je jednou z procedur, která může být efektivně využívána pro 

monitorování a řízení procesů dosahujících nízké úrovně neshodných jednotek. Diagram 

sleduje kumulaci shodných jednotek do výskytu neshodné jednotky (tzn., sleduje celkový 

počet shodných jednotek mezi výskytem dvou po sobě jdoucích neshodných jednotek). Je 

založen na geometrickém rozdělení, přičemž střední hodnota odpovídá centrální přímce CCC 

diagramu: 

1
, (16)

kde hodnota  představuje průměrný očekávaný počet shodných jednotek, které musí být 

zkontrolovány před nalezením nové neshodné jednotky. Regulační meze UCL a LCL jsou 

stanoveny s pravděpodobností zbytečného signálu α jako [87]: 
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2
ln 1

, (17)

1 2
ln 1

, (18)

Postup pro aplikaci diagramu lze popsat vývojovým diagramem zobrazeným na obr. 7. 

Do CCC diagramu (obr. 8), který je svou strukturou stejný jako tradičně používané 

Shewhartovy regulační diagramy, jsou vynášeny hodnoty kumulovaných součtů shodných 

jednotek vždy, když je testováním nebo kontrolou zjištěna neshodná jednotka. Jelikož jsou 

sledovány počty shodných jednotek, potom bod ležící nad UCL signalizuje zlepšení procesu. 

Naopak bod ležící pod LCL je signálem možného zhoršení procesu. Po zaznamenání 

kumulovaného součtu do diagramu je jeho hodnota před další kontrolou resetována zpět na 

nulu a to bez ohledu na to, zda je proces statisticky stabilní či není [11].  
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Obr. 7: Postup při sestrojení a interpretaci CCC diagramu [87] 
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Obr. 8: CCC diagram [84] 

Když je proces statisticky stabilní, je škoda tyto informace nevyužít pro další 

posuzování procesu. Za tímto účelem bylo navrženo rozšíření metody kumulovaných součtů  

v podobě ekvivalentní hodnoty n0 pro statisticky stabilní proces, ve kterém byla kontrolou 

nalezena jedna neshodná jednotka. Tato ekvivalentní hodnota n0 je startovním bodem pro 

další vynášený kumulovaný součet a poskytuje tak logičtější základ pro pozdější posouzení 

procesu. Hodnota n0 je počítána ze vztahu [85]: 

1
2
, (19)

kde nc značí počet jednotek, které byly zkontrolovány před nalezením neshodné jednotky,  

a současně je z regulačního diagramu patrné, že je proces statisticky stabilní.  

S integrací ekvivalentní hodnoty n0 je postup při posouzení statistické stability procesu 

následující. Když je při kontrole nalezena neshodná jednotka, kumulovaný součet je vynesen 

do diagramu, na základě kterého se posoudí, zda je či není proces statisticky stabilní. Pokud 

není, po realizaci patřičných opatření bude kumulovaný součet resetován na hodnotu nula. 

Pokud je statisticky stabilní, příští hodnota kumulovaného součtu bude začínat od stanovené 

hodnoty n0 [84]. Uvedený postup lze znázornit vývojovým diagramem zobrazeným na obr. 9. 
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Obr. 9: Postup při sestrojení a interpretaci CCC diagramu s ekvivalentní hodnotou n0 [85] 
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3.2.3 CCC‐r  diagram  (Diagram  kumulovaného  počtu  shodných  jednotek  do 

nalezení r‐té neshodné jednotky) 

CCC-r diagram je modifikací CCC diagramu. Na rozdíl od CCC diagramu, u kterého 

je sledován počet shodných jednotek mezi dvěma po sobě jdoucími neshodnými, CCC-r 

diagram je založen na kumulovaném počtu jednotek do nalezení r-té neshodné jednotky. 

Je-li X označeno jako kumulovaný počet jednotek zkontrolovaných do pozorování r-té 

neshodné (r ≥ 2), pracuje se s náhodnou proměnnou řídící se Pascalovým rozdělením  

s parametry (r,p). Pravděpodobnostní funkce této proměnné je dána [87]: 

1
1

1  pro i = r, r + 1, … (20)

 kde p představuje podíl neshodných jednotek monitorovaného procesu a r počet 

neshodných jednotek pozorovaných před zaznamenáním bodu do regulačního diagramu. Na 

základě distribuční funkce definované vztahem: 

, , 1
1

1 , (21)

 a pro přijatelné riziko α jsou regulační meze stanoveny následovně: 

, , 1
1

1 1
2
, (22)

, , 1
1

1
2
. (23)

Pro centrální přímku je distribuční funkce položena rovna mediánu [87]: 

, , 1
1

1
1
2
. (24)

 Posouzení stability / nestability procesu je stejné jako u výše uvedeného CCC 

regulačního diagramu. Tzn., pokud podíl neshodných jednotek p klesá, pak se očekává, že 

kumulovaný počet jednotek do pozorování r-té neshodné jednotky bude větší, zatímco pokud 

podíl neshodných jednotek p roste, pak se očekává hodnota kumulovaného počtu shodných 

jednotek menší. Proto tedy, bod ležící nad UCL značí lepší stav než očekávaný, naopak bod 

ležící pod LCL je signálem zhoršení procesu [60]. 



33 

 

Citlivost odhalit změnu v procesu u CCC-r diagramu závisí na parametru r. S rostoucí 

hodnotou parametru r se diagram stává citlivější pro odhalení malých změn v podílu 

neshodných jednotek p, na druhou stranu je s tímto spojena kontrola většího počtu jednotek, 

tudíž rostou náklady na výběr a testování. Z tohoto důvodu je nutné zabývat se otázkou volby 

vhodného parametru r (volba optimálního parametru r je popsána v kapitole 5). 

3.2.4 CQC diagram (Cumulative Quantity Control Chart – Diagram kumulovaného 

množství) 

Pro monitorování výskytu neshod v procesu jsou z řady tradičních Shewhartových 

diagramů voleny diagramy u a c. Použití těchto diagramů se neobejde bez problémů 

popsaných výše, jestliže je podíl resp. počet neshod velmi nízký. Podobně jako pro neshodné 

jednotky i tady je třeba přizpůsobit diagramy pro vysoce způsobilé procesy. 

CQC diagram představuje alternativu pro monitorování a řízení neshod v podmínkách 

vysoce způsobilých procesů. Výhodou tohoto diagramu je, že může být použitý, ať je výskyt 

neshod nízký nebo ne. Na rozdíl od tradičních Shewhartových diagramů u a c nedává tolik 

zbytečných signálů pro malé a střední hodnoty výskytu neshod v procesu. Parametry CQC 

diagramu jsou následující [33]: 

ln 0,5 ,  (25)

ln
2
, (26)

ln 1
2
. (27)

kde λ představuje počet neshod na jednotku produktu. Postup při sestrojení je stejný 

jako u diagramů CCC a CCC-r. Tzn., počáteční hodnota kontrolovaných jednotek Q je 

nastavena na nulu. Když je zjištěna neshoda, hodnota Q je vynesena do diagramu. Po 

posouzení stability / nestability procesu, které je také stejné jako CCC a CCC-r diagramů, je 

hodnota Q resetována na nulu a pokračuje se v další kontrole. Interpretace diagramu je opět 

stejná. 

3.2.5 Modifikace CCC dat na diagramy CUSUM a EWMA 

Diagramy CUSUM (popsaný v kapitole 3.1.1) a EWMA (popsaný v kapitole 3.1.2), 

jsou primárně používané pro měřitelné znaky kvality. Řada autorů se zabývala vlastnostmi 

použití těchto procedur i na CCC data [87, 88]. Integrací CCC dat s metodou CUSUM vzniká 
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diagram CUSUM-CCC, který má stejnou strukturu jako klasický CUSUM. Procedura EWMA 

může být také aplikována na CCC data. Výstupem je regulační diagram EWMA-CCC1/4 [87].  

Jako testové kritérium je monitorován kumulovaný součet shodných jednotek mezi 

dvěma po sobě jdoucími neshodnými jednotkami. Vztahy pro výpočet vynášeného testového 

kritéria a přímek regulačních diagramů lze najít např. v literatuře [87, 88]. 

3.3 Silné  a  slabé  stránky  regulačních  diagramů  vhodných  pro  vysoce 

způsobilé procesy 

V rámci celkového shrnutí popsaných regulačních diagramů pro měřitelné i atributivní 

znaky kvality, které byly navrženy pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů, lze 

definovat následující silné a slabé stránky (tab. 4, tab. 5). 

Tab. 4: Silné a slabé stránky regulačních diagramů pro měřitelné znaky kvality 

Silné stránky Slabé stránky 

Metoda CUSUM je citlivější na malé a 

střední odchylky v procesu (0,5σ – 1,5σ), 

které detekuje 2-4x rychleji při stejném 

rozsahu výběru než tradiční Shewhartovy 

regulační diagramy. 

Metodě CUSUM není věnována taková 

pozornost jako tradičním Shewhartovým 

diagramům, tudíž je méně známá a méně 

často používaná v podnikové praxi. 

Metoda CUSUM je schopna přesněji určit 

okamžik vzniku a velikost odchylky 

v procesu. 

Je náročnější na sestrojení a interpretaci. 

Je spojena s nižšími náklady na kontrolu při 

stejném riziku zbytečného signálu α tím, že 

se kontroluje méně jednotek ve výběru. 

Není vhodná pro detekci větších odchylek 

v procesu (větších než 1,5σ). 

Metoda je hodně variabilní, lze ji použít na 

různé typy dat a různá testová kritéria. 

 

Při vhodném nastavení parametru λ a L je 

diagram EWMA dostatečně robustní vůči 

nesplnění předpokladu normality dat. 
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Tab. 5: Silné a slabé stránky regulačních diagramů pro atributivní znaky kvality 

Silné stránky Slabé stránky 

Za účelem posouzení stability / nestability 

procesu není nutné provádět výběr o předem 

definované velikosti, což v případě velkého 

výběru není praktické z ekonomického 

hlediska. 

Uvedené regulační diagramy nejsou součástí 

běžně dostupných publikací s tématikou 

SPC, stejně tak nejsou náplní kurzů a 

školení. 

Stabilita / nestabilita procesu se posuzuje při 

výskytu neshodné jednotky, tudíž je možné 

odhalit náhlé zhoršení procesu. 

Chybí počítačová podpora pro uvedené 

regulační diagramy. 

Uvedené regulační diagramy jsou schopné 

detekovat i zlepšení procesu. 

Neznalost uvedených diagramů v podnikové 

praxi. 

Vhodné pro procesy, kde je prováděná 100% 

on-line kontrola. 
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4 Simultánní sledování více znaků kvality v případě CCC dat 

Regulační diagramy popsané v předešlé kapitole jsou vhodné pro posouzení procesů, 

ve kterých je sledován pouze jeden znak kvality (jedna proměnná). Nicméně v praktických 

podmínkách existuje řada procesů, ve kterých je pro hodnocení procesu nezbytné sledovat 

více znaků kvality současně. Jako příklad lze uvést střihací proces, u něhož se na finálním 

produktu sledují např. délka, šířka a výška. Také s dnešními možnostmi sběru dat moderními 

zařízeními je běžnou praxí sledovat hned několik znaků najednou spíše než jenom jeden. 

V podstatě mohou nastat dvě situace, a to v závislosti na tom, zda mezi sledovanými 

znaky kvality existuje vztah či nikoli. Pokud sledované znaky mezi sebou nevykazují žádnou 

míru závislosti, potom lze proces regulovat prostřednictvím individuálních diagramů 

vedených pro každý znak kvality. Jestliže mezi sledovanými znaky kvality existuje závislost, 

potom je sice možné jít cestou stejného postupu jako pro nezávislé znaky, ale dochází ke 

zkreslení výsledků, a proto je v těchto případech lepší zvolit jiný způsob pro monitorování 

procesu [87]. 

Problematika simultánního sledování několika znaků kvality je označována jako 

vícerozměrná kontrola kvality, která bere v úvahu vztahy mezi sledovanými znaky kvality. 

Do vícerozměrných regulačních diagramů je vynášena jedna charakteristika, která 

reprezentuje všechny sledované znaky kvality. Nevýhody tohoto postupu budou popsána dále. 

Většina prací zabývající se tématikou vícerozměrného sledování procesu je opět 

zaměřována spíše na měřitelné znaky kvality než na atributivní znaky. Ale i pro atributy již 

bylo zpracováno několik postupů. Zatím jen několik z nich ale bylo aplikováno také na CCC 

data, která jsou charakteristická pro podmínky vysoce způsobilých procesů [5, 47]. Dále 

budou stručně popsány dva nejznámější regulační diagramy, a to regulační diagram  

χ2 a Hottelingův regulační diagram. Těmto diagramům nebude věnována velká pozornost, 

protože jsou určeny pro měřitelné znaky kvality. Více budou popsány techniky pro atributy. 

Na závěr této části budou shrnuty silné a slabé stránky těchto vícerozměrných regulačních 

diagramů. 

4.1 Regulační diagram χ2 

Regulační diagram χ2 je jednou z existujících technik pro simultánní sledování 

souvisejících znaků kvality. Jestliže je p označeno jako počet souvisejících znaků kvality, 

potom dostáváme p-rozměrnou veličinu, u které se předpokládá p-rozměrné normální 

rozdělení.  

Vícerozměrné normální rozdělení je charakterizováno parametry (μ, Σ), tedy vektorem 

středních hodnot μ a kovarianční maticí Σ řádu p x p, je-li uvažováno p znaků kvality [46].  



37 

 

Statistika vynášená do regulačního diagramu se počítá dle vztahu: 

´ , (28)

kde n je rozsah výběru podskupiny, 

         je p-rozměrný vektor, jehož prvky představují výběrový průměr každého znaku kvality 

p o velikosti výběru n, 

          je vektor středních hodnot ve stavu statisticky stabilního procesu, 

        Σ   je kovarianční matice.  

 Statistika  je vynášena do diagramu, kde se porovnává s regulační mezí UCL 

(kritická hodnota χ2 rozdělení s p stupni volnosti) danou vztahem: 

, . (29)

 Stanovení odhadu parametrů  a Σ je uvedeno např. v literatuře [46].  

4.2 Hottelingův T2 regulační diagram 

Z technik vícerozměrné kontroly lze Hottelingův diagram považovat za nejznámější, 

což vyplývá i z výsledků studie popsaných v kapitole 2.2, která mj. zjišťovala, jaké diagramy 

pro simultánní sledování více znaků kvality jednotlivé statistické softwary nabízejí. Tři 

z analyzovaných software nabízejí právě možnost sestrojení tohoto diagramu. Hottelingův 

diagram byl zpracován pro individuální hodnoty nebo výběrové průměry. Statistika 

Hottelingova diagramu pro výběrové průměry je označován jako T2 a vychází ze statistiky	 , 

kde jsou místo parametrů  a Σ použity jejich odhady ,  S [66]: 

´ . (30)

Při výběru regulačních mezí pro Hotellingův regulační diagram je třeba dbát na to, kdy 

bude regulační diagram používán. Rozlišují se dvě rozdílné fáze použití: 

1. fáze – regulační diagram při zavádění kontroly procesu. Tzn. testování, zda byl proces 

statisticky stabilní, když byl realizován výběr m podskupin. Potom jsou regulační meze 

počítány následovně: 

1 1
1 , , , (31)

0 , (32)
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kde p je počet znaků kvality, 

     m je počet výběrů, 

     n je rozsah výběru, 

    Fα,p,mn-m-p+1 je kritická hodnota F rozdělení s p a (mn-m-p+1) stupni volnosti. 

2. fáze – regulační diagram je používán pro monitorování a řízení chování procesu. Potom 

jsou regulační meze počítány: 

1 1
1 , , , (33)

0 . (34)

 Uvedené diagramy včetně přizpůsobení Hottelingovy statistiky pro individuální 

hodnoty jsou detailně rozebrány např. v literaturách [66, 87]. χ2 a Hotellingův regulační 

diagram podobně jako Shewhartovy regulační diagramy pracují pouze s aktuální hodnotou 

dané výběrové charakteristiky a nejsou tak citlivé k malým a středním změnám v procesu. Pro 

tyto účely již existují rozšíření na diagramy CUSUM a EWMA, které jsou pro detekci 

menších odchylek vhodnější. Tyto techniky lze najít v literatuře [5]. Nevýhodou těchto 

diagramů je, že vynášená statistika je porovnávána jenom vůči horní regulační mezi UCL, 

tudíž není možné detekovat obojí, zhoršení i zlepšení procesu. 

Stejně tak důležité jako monitorování polohy v případě vícerozměrné studie je  

i monitorování variability procesu. Variabilita procesu u vícerozměrné proměnné je vyjádřena 

kovarianční maticí Σ rozměru p x p. Více informací k těmto typům regulačních diagramů je 

možné nalézt např. v literatuře [5]. Dále budou popsány techniky pro atributivní znaky 

kvality. 

4.3 Vícerozměrný np (Mnp) diagram založený na vážených průměrech 

 Diagram Mnp pracuje s charakteristikou X, která představuje váženou sumu počtu 

neshodných jednotek každého znaku kvality ve výběru. Na rozdíl od předešlých diagramů se 

nyní předpokládá binomické rozdělení sledovaných znaků kvality.  

Předpokládejme, že máme m znaků kvality, pi je pravděpodobnost výskytu neshodné 

jednotky sledovaného znaku i. Pokud jednotlivé znaky kvality vykazují vztah, potom 

označme δij jako korelační koeficient mezi znaky i a j, pro který platí, že δij = δji pro  

i ≠ j a δij = 1 pro i = j. 
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Dále označme p = (p1, p2,…,pm) jako vektor podílu neshodných jednotek  

a  jako matici korelačních koeficientů. Dále označme c = (c1, c2,…,cm) jako 

vektor počtu neshodných jednotek, přičemž ci představuje počet neshodných jednotek ve 

výběru pro sledovaný znak i. Potom statistika X představující váženou sumu neshodných 

jednotek všech znaků kvality ve výběru je dána jako: 

∑
. (35)

Regulační meze diagramu Mnp mají stejnou strukturu jako meze v klasických 

Shewhartových regulačních diagramech. Horní a dolní regulační meze jsou voleny ve 

vzdálenosti ±3σ od centrální přímky (přesně odvozené vztahy používající odhady střední 

hodnoty a směrodatné odchylky je možné najít v literatuře [43]). Tento diagram je variantou 

klasického np diagramu pro více proměnných. Stejně jako jeho jednorozměrná varianta není 

vhodný pro podmínky vysoce způsobilých procesů. 

4.4 Simultánní  sledování  více  atributivních  znaků  kvality  vysoce 

způsobilých procesů 

V posledních letech roste zájem o techniky vhodné pro simultánní monitorování  

a řízení vysoce způsobilých procesů. Do popředí zájmu se dostávají i atributivní znaky, 

protože v některých případech může být mnohem ekonomičtější vyhodnocovat proces na 

základě rozhodovacího přístupu Go / NoGo, než všechny znaky měřit. I pro tyto situace již 

bylo zpracováno několik návrhů postupu, které budou dále představeny [47]. 

4.4.1   Monitorování a řízení procesu pomocí CCC a c diagramu 

 Jednou z navrhovaných možností, jak monitorovat vysoce způsobilý proces v případě 

atributů, je použít regulační diagram založený na zobecněném Poissonově rozdělení. Tento 

přístup pracuje se dvěma regulačními diagramy, a to CCC diagramem, který monitoruje 

interval mezi výskytem dvou po sobě jdoucích neshodných jednotek, a c diagramem, který 

sleduje výskyt neshod na zjištěné neshodné jednotce. U tohoto modelu se předpokládá, že 

mezi CCC a c daty neexistuje žádná závislost a dále, že na neshodné jednotce se může 

vyskytnout pouze jeden typ neshody [47]. 

U zobecněného Poissonova rozdělení předpokládáme, že pravděpodobnost nalezení  

x neshod na kontrolované jednotce je dána: 

,
!

, pro x 0, 1, 2, . . . , λ 	0	 (36)
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kde pravděpodobnost výskytu neshodné jednotky p je vyjádřena jako 1 , 

λ vyjadřuje počet výskytů neshod na kontrolované jednotce. 

Potom jsou kumulované počty shodných jednotek vynášeny do CCC diagramu 

s regulačními mezemi [47]: 

ln 0.5
ln 1

, (37)

ln 2
ln 1

, (38)

ln 1 2
ln 1

. (39)

V c diagramu je monitorován výskyt neshod na zjištěné neshodné jednotce 

s regulačními mezemi [47]: 

, (40)

3 , (41)

3 . (42)

Přičemž pro E(X) a Var(X) platí [47]: 

1 1 , (43)

1 1 1 1 1 	. (44)

Kromě omezení popsaných výše se další nevýhoda aplikace tohoto přístupu ukazuje 

v případech, kdy dojde ke zhoršení CCC dat a zlepšení c dat ve stejnou dobu, takže může dojít 

ke zkreslení celkového výsledku posouzení stavu stability procesu [47]. 

S těmito omezeními pracovali další autoři, kteří navrhli nový postup pro monitorování 

vysoce způsobilých procesů v případě atributivních znaků, který již pracuje s předpokladem, 

že na zjištěné neshodné jednotce se může vyskytovat více neshod, ale také předpokládají 

závislost mezi nimi. 
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4.4.2 Vícerozměrná  kontrola  atributivních  znaků  založena  na  transformaci  dat  

a aplikaci diagramu χ2 

Autoři Niaki a Abbasi [47] redukovali omezení postupu popsaného výše  

a navrhli nový způsob simultánního sledování atributů. Jejich metoda vychází z předpokladu, 

že běžně používané regulační diagramy pro atributy předpokládají normální rozdělení 

sledovaného znaku. Atributy se obvykle řídí zešikmeným binomickým nebo Poissonovým 

rozdělením pravděpodobnosti, která mohou být ale při splnění určitých podmínek 

aproximována normálním rozdělením. Toto je základní myšlenkou i pro vysoce způsobilé 

procesy, kde se kumulované počty shodných jednotek (tedy CCC data) řídí také zešikmeným 

geometrickým rozdělením. 

Navrhovaná metoda vychází z myšlenky, že se pro každý znak kvality atributivního 

vektoru , , …  najde vhodná transformační funkce. Tzn., že pro znak xi bude 

použita transformační funkce f(xi), pro znak xj bude použita transformační funkce f(xj), atd. 

Výstupem transformace je vektor řídící se vícerozměrným normálním rozdělením 

s parametry vektorem středních hodnot a kovarianční maticí. Typy vhodných transformací lze 

najít např. v literatuře [47]. Po transformaci dat dostáváme vstupní data řídící se 

vícerozměrným normálním rozdělením, pro které je možné použít existující diagram  

χ2 popsaný v kapitole 4.1. 

Autoři ve své práci [47] provedli i srovnání obou výše popsaných postupů. Postup 

založený na transformaci dat dále aplikovaných do diagramu χ2 dává lepší výsledky pro ARL1 

hodnoty v porovnání s přístupem současného zpracování CCC a c diagramu. Z popsaných 

postupů je vidět, že s rostoucí úrovní procesů roste i zájem o techniky, které umožňují 

sledovat více atributivních znaků současně a které jsou vhodné pro tyto procesy.  

4.5 Interpretace bodu ležícího mimo regulační meze 

Jedním z problémů spojených s vícerozměrným regulačním diagramem je praktický 

výklad signálu, že proces není statisticky stabilní. Tato analýza je poněkud složitější než  

u klasických regulačních diagramů, kde je sledován pouze jeden znak kvality. To je dáno 

závislostí mezi proměnnými. Otázkou je, která z p proměnných způsobuje signál působení 

vymezitelné příčiny. Pro pomoc při výkladu signálu, že proces není statisticky stabilní, se 

využívá řady technik [87]. 

Jedním z přístupů při analýze bodu mimo regulační meze je rozbor sledované 

statistiky na dílčí části, odrážející podíl každé z proměnných. Podrobnější postupy lze nalézt 

např. v publikacích [45, 87]. Možností je i využití analýzy hlavních komponent, jejíž hlavním 

cílem je redukovat počet původních proměnných novými (umělými) veličinami, 
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označovanými jako komponenty, které shrnují informace o původních proměnných  

s minimální ztrátou informací. Analýza hlavních komponent umožňuje odlišit důležité 

proměnné od méně důležitých [5]. Dále je doporučováno paralelně s vícerozměrným 

regulačním diagramem vést i samostatné regulační diagramy pro jednotlivé znaky kvality. 

Kromě početních technik je dobré využívat i grafické nástroje, např. maticový 

diagram, které jsou vhodné pro sledování vztahu dvou proměnných mezi několika najednou 

sledovanými proměnnými. Jedná se o bodové diagramy zpracované pro každou ze vstupních 

proměnných. Další možností grafického zobrazení je např. projekční diagram [45].  

4.6 Shrnutí  silných  a  slabých  stránek  vícerozměrných  regulačních 

diagramů 

V této kapitole byly stručně představeny některé existující techniky pro simultánní 

sledování znaků kvality. Většina prací se zabývá měřitelnými znaky kvality, pro které jsou 

nejznámějšími diagramy χ2 a Hottelingův regulační diagram. S rostoucím zájmem  

o atributivní znaky začíná přibývat i diagramů pro monitorování a řízení těchto procesů. 

Tématika simultánního sledování více znaků kvality začíná být aplikována i do podmínek 

vysoce způsobilých procesů. Jako většina technik, i vícerozměrné regulační diagramy mají 

svoje výhody a nevýhody, které jsou popsány v následující tabulce (tab. 6). 

Tab. 6: Shrnutí silných a slabých stránek vícerozměrných regulačních diagramů 

Silné stránky Slabé stránky 

Jestliže mezi sledovanými znaky kvality 
existuje vtah, potom vícerozměrné regulační 
diagramy představují komplexnější 
monitorování procesu než individuální 

diagramy. 

Počítačová podpora pro uvedené regulační 
diagramy. Co se dostupnosti v statistických 
softwarech týká, zatím převládá Hottelingův 

regulační diagram. 

Vícerozměrné regulační diagramy jsou více 
citlivé na odhalení změny v procesu 
v případě závislých znaků kvality, které 
individuální regulační diagramy nemusí ani 

odhalit. 

Téměř nulová míra využívání těchto 
diagramů v podnikové praxi, viz výsledky 
vyplývající z průzkumu uvedeného 

v kapitole 2.4. 

 Náročnější interpretace bodu ležícího mimo 
regulační meze, je nutné využívat další 

doprovodné techniky pro následnou analýzu. 

 U některých diagramů se pracuje pouze 
s horní regulační mezí, tzn., není možné 

detekovat obojí – zhoršení i zlepšení procesu.
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5 Navrhování regulačních diagramů 

5.1 Přístupy pro navrhování regulačních diagramů 

Důležitou fází vlastní implementace regulačního diagramu je stanovení jeho 

parametrů. Stanovení parametrů je označováno jako navrhování regulačního diagramu  

a nejčastěji se týká parametrů: n – velikosti výběru, h – délky kontrolního intervalu (doba 

mezi dvěma výběry), k – vzdálenost regulačních mezí (počet směrodatných odchylek od 

centrální přímky) [67]. Některé diagramy vyžadují mimo jiné i stanovení parametrů pro ně 

specifických, např. u CCC-r regulačního diagramu je to volba parametru r. V podstatě lze 

definovat čtyři následující způsoby: 

 použít pravidla stanovená Shewhartem, 

 brát v úvahu statistická kritéria, 

 brát v úvahu ekonomická kritéria, 

 kombinovat statistická i ekonomická kritéria [67]. 

Každý ze jmenovaných způsobů má své výhody i nevýhody týkající se jednoduchosti 

použití, statistických vlastností nebo ekonomických ukazatelů. Navrhování regulačních 

diagramů se věnovala řada autorů, bylo zpracováno několik přístupů s různými předpoklady. 

Někteří autoři předpokládají, že proces pokračuje během šetření vymezitelné příčiny a opravy 

procesu, zatímco jiní uvažují, že je proces během těchto aktivit zastaven. Někteří 

maximalizují zisky, zatímco druzí minimalizují náklady. Jsou uvažovány nejrůznější 

kategorie nákladů. Společná symbolika nebo společné rysy jednotlivých návrhů většinou 

neexistují. Většina autorů se zabývá regulačními diagramy pro výběrový průměr  

a rozpětí, neboť použití této dvojice diagramů v praxi převládá. Existují také návrhy, které 

jsou univerzálně použitelné pro různé typy regulačních diagramů [36]. 

Nejpopulárnější v praxi je heuristický přístup vycházející z pravidel Shewharta. Tento 

způsob v případě měřitelných znaků kvality pracuje s rozsahem výběru o velikost 4 nebo  

5 jednotek, regulační meze jsou voleny ve vzdálenosti 3 směrodatné odchylky od centrální 

přímky. Délka kontrolního intervalu není přesně stanovená, závisí na konkrétních 

podmínkách. V úvahu lze brát délku výrobního cyklu, pracnost realizace výběru, zaběhnutost 

výroby, očekávanou frekvenci výskytu vymezitelné příčiny, atd. Obecně je doporučováno  

v procesech s nízkou stabilitou odebírat výběry častěji, stejně tak na začátku implementace 

statistické regulace procesu volit kratší kontrolní interval, který se postupně prodlužuje. Další 

doporučení navrhuje menší výběry odebírat v kratších intervalech a větší výběry v delších 

intervalech [48]. Jednoznačné stanovení parametrů je zřejmě hlavním důvodem, proč tento 

postup v praxi převládá.   
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Další možností je stanovit regulační diagramy s ohledem na statistická kritéria. Dle 

tohoto přístupu jsou parametry n a k voleny tak, aby hodnoty ARL0 a ARL1 dosahovaly 

určitých hodnot. Volba těchto parametrů tedy vychází z předem stanovených hodnot rizik 

zbytečného a chybějícího signálu. Délka kontrolního intervalu se určí buď na základě hodnoty 

ATS (průměrná doba vedoucí k signálu), je-li definována, nebo na základě praktických 

podmínek a zkušeností [67].  

Parametry regulačního diagramu jsou velice často voleny na základě statistických 

kritérií v kombinaci s praktickými zkušenostmi. Volba parametrů regulačního diagramu má 

ale ekonomické důsledky v podobě různých nákladů. Jako příklad lze uvést náklady na výběr  

a testování, náklady související s šetřením vymezitelné příčiny nebo falešného signálu, 

náklady na odstranění vymezitelné příčiny. Z tohoto důvodu je logické věnovat se návrhu 

regulačního diagramu i z ekonomického úhlu pohledu. Je-li tedy regulační diagram navržen 

na základě ekonomických kritérií, hovoříme o ekonomickém návrhu regulačního diagramu. 

Cílem tohoto přístupu je stanovit parametry n, h a k tak, aby náklady / zisky (záleží na 

zvoleném kritériu optimality) spojené s aplikací regulačních diagramů byly minimální / 

maximální [67, 89]. 

 Jak již bylo uvedeno, regulační diagramy bývají navrženy na základě statistických 

kritérií v kombinaci s praktickými zkušenostmi. Takovýto návrh nebere v úvahu ekonomické 

aspekty. Naopak ekonomický návrh zohledňující ekonomické aspekty zase neuvažuje 

statistické vlastnosti. Woodall [83] poukázal na skutečnost, že mnoho ekonomických návrhů 

má nežádoucí statistické vlastnosti v podobě vyššího rizika zbytečného signálu  

v porovnání se statistickým návrhem. Řešením je Sanigův návrh [67] kombinující jak 

statistická, tak ekonomická hlediska. Takovýto návrh je označován jako ekonomicko-

statistický [72].  

V následujících kapitolách budou představeny různé ekonomické i ekonomicko-

statistické návrhy pro různé typy regulačních diagramů. Cílem tohoto přehledu je představit 

základní myšlenky jednotlivých modelů, srovnat je mezi sebou z hlediska vstupních  

a výstupních parametrů, definovaných cyklů, uvažovaných předpokladů, robustnosti, kritérií 

optimality. 

5.2 Ekonomické návrhy regulačních diagramů 

První práce v oblasti ekonomického navrhování regulačních diagramů byla 

publikována autory Girshick a Rubin [23]. Jejich model byl určen pro měřitelné znaky 

kvality. Parametry diagramu byly optimalizovány z hlediska maximalizace zisku z procesu. 

Ačkoli tento model nebyl aplikován v praxi, měl významnou teoretickou hodnotu. Autoři 

tímto poukázali na tuto problematiku. Po prvotní práci Girshicka a Rubina bylo téma 
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navrhování regulačních diagramů zpracováno řadou dalších autorů. Většina těchto prací může 

být klasifikována jako semi-ekonomické návrhy, jelikož neuvažují všechny relevantní 

kategorie nákladů. Duncan [15] vytvořil první úplný ekonomický model, který se stal 

impulzem pro řadu následníků věnující se této oblasti.  

Ekonomické modely jsou zpravidla formulovány pomocí celkové nákladové funkce 

vyjadřující vzájemný vztah mezi parametry regulačního diagramu a definovanými 

kategoriemi nákladů. Před definicí celkové nákladové funkce je vhodné vymezit pojem cyklus 

procesu. Cyklus procesu je definovaný jako celkový časový interval od začátku výroby, kdy 

se předpokládá, že je proces statisticky stabilní, přes šetření a odstranění vymezitelné příčiny 

až po opětovné uvedení procesu do stavu statisticky stabilního. 

Celková nákladová funkce E(A) je potom definovaná jako poměr očekávaných 

celkových nákladů vztahujících se na cyklus E(C) k očekávané délce cyklu E(T) [45]: 

. (45)

Pomocí optimalizačních technik jsou z celkové nákladové funkce odvozeny optimální 

parametry regulačního diagramu. Tato funkce byla obměňována různými autory. Např. 

očekávaná délka cyklu E(T) může být nahrazena očekávaným počtem jednotek vyrobených 

během cyklu. Rozdílně lze i vymezit jednotlivé fáze cyklu procesu. Další odlišností je, zda 

proces pokračuje či ne během šetření vymezitelné příčiny.  

Dále budou popsány vybrané ekonomické modely, jejich předpoklady, vstupní  

a výstupní parametry. Jako první bude představen Duncanův model, který byl východiskem 

pro univerzální Lorenzenův a Vanceho model. Z oblasti atributivních znaků kvality bude 

pozornost věnována modelu autora Von Collaniho. Také budou popsány modely pro 

regulační diagramy vhodné pro procesy dosahující velmi nízké úrovně neshodných jednotek. 

5.2.1 Duncanův model 

Duncanův úplný ekonomický model byl zpracovaný pouze pro regulační diagram pro 

výběrové průměry. Před vlastní formulací každého ekonomického modelu je nutné definovat 

předpoklady o chování procesu. Předpoklady jmenované níže lze brát jako standard společný 

pro většinu ekonomických modelů [15]: 

 Předpokládáme, že proces začíná ve stavu statisticky stabilním. Tzn., hodnota 

sledovaného znaku kvality odpovídá požadované úrovni procesu, nepůsobí-li 

vymezitelná příčina.  

 Předpokládáme, že proces může mít několik, obecně s ≥ 1, stavů statisticky 

nestabilních, přičemž každý z nich souvisí s jiným typem vymezitelné příčiny. 
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 Předpokládáme, že výskyt vymezitelné příčiny je náhodná proměnná řídící se 

Poissonovým rozdělením s intenzitou λ výskytů za hodinu. 

 Předpokládáme, že doba, kdy je proces statisticky stabilní, je exponenciálně náhodná 

proměnná se střední hodnotou 1/λ. 

 Předpokládáme, že proces není samo-opravitelný. 

Pro Duncanův model jsou výše jmenované předpoklady rozšířené ještě o následující 

[15]: 

 Předpokládáme, že regulační diagram pro výběrové průměry je používán pro odhalení 

vymezitelné příčiny. Na proces působí jedna vymezitelná příčina, která nastane 

náhodně a vyvolá změnu střední hodnoty o velikosti δ.  

 Předpokládáme, že proces začíná ve stavu statisticky stabilním na požadované úrovni 

μ0 se směrodatnou odchylkou σ. 

 Předpokládáme, že při šetření a odstraňování vymezitelné příčiny proces není 

zastaven. 

Duncanův model uvažuje následující kategorie nákladů [45]: 

 Náklady spojené s procesem ve stavu statisticky stabilním a nestabilním. 

 Náklady spojené s realizací výběrů, testováním a záznamem dat – tyto náklady 

zahrnují mzdy kontrolorů a techniků, náklady související s údržbou měřících  

a zkušebních zařízení, v případě destruktivních zkoušek se jedná o náklady spojené se 

zničenými výrobky. Tato skupina nákladů obvykle zahrnuje fixní a variabilní část. 

 Náklady spojené s šetřením vymezitelné příčiny a jejím odstranění. 

 Náklady spojené s šetřením zbytečného signálu. 

Tyto kategorie nákladů jsou vztaženy k jednotlivým fázím cyklu procesu.  

V Duncanově modelu můžeme rozlišit dvě základní fáze (obr. 10): 

 

Obr. 10: Duncanův model [15] 

0 1 2 3 4 i i+1

Doba na realizaci výběru
a interpretaci výsledku

Proces pod kontrolou

Doba do nalezení vymezitelné 
příčiny a jejího odstranění

Proces mimo kontrolu

Očekávaná doba výskytu vymezitelné 
příčiny mezi dvěma výběry
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Fáze, kdy je proces statisticky stabilní – cyklus začíná v okamžiku, kdy je proces statisticky 

stabilní. Tzn. buď od začátku výroby, nebo po odstranění vymezitelné příčiny a vrácení 

procesu zpět na požadovanou úroveň. Fáze trvá až do okamžiku vzniku vymezitelné příčiny. 

Očekávaná délka této fáze je 1/λ. 

Fáze, kdy je proces statisticky nestabilní – tato fáze začíná okamžikem vzniku působení 

vymezitelné příčiny, pokračuje dobou do signálu vymezitelné příčiny v regulačním diagramu, 

dobou na šetření vymezitelné příčiny a jejího odstranění. Poté je proces znovu uveden do 

stavu statisticky stabilního a začíná nový cyklus. Očekávaná délka této fáze je:  

1
, (46)

 přičemž výraz  reprezentuje očekávanou délku periody, kdy je proces 

statisticky nestabilní. Parametr τ vyjadřuje očekávanou dobu výskytu vymezitelné příčiny 

mezi i-tým a (i+1) výběrem a počítá se ze vztahu: 

1 1 λh
λ 1 2

λh
12

. (47)

Výraz gn vyjadřuje očekávanou dobu na realizaci výběru a interpretaci výsledků  

a parametr D je čas potřebný k nalezení vymezitelné příčiny. Očekávaná délka celého cyklu 

E(T) je tedy: 

1
λ 1

. (48)

Nyní je možné jednotlivé fáze cyklu uvažovat z ekonomického hlediska na základě 

výše definovaných kategorií nákladů. Očekávaný čistý zisk po dobu, kdy je proces statisticky 

stabilní je 1 λ⁄ . Očekávaný čistý zisk po dobu, kdy je proces statisticky nestabilní, je 

1⁄ . Očekávané náklady na šetření vymezitelné příčiny jsou  

 a náklady spojené s šetřením zbytečného signálu jsou ́ / 1 . Očekávané 

náklady na realizaci výběru a testování lze vyjádřit jako . Očekávaný čistý 

zisk na cyklus E(C)  je součet výše jmenovaného [15]: 

1
λ 1

́
1

				. (49)
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Celková nákladová funkce, která vyjadřuje očekávaný čistý zisk na hodinu cyklu, je 

stanovená jako podíl očekávaného čistého zisku na cyklus k očekávané délce cyklu. Dle 

Duncana má tvar [15]: 

1 λ⁄ 1⁄ ́ / 1
1 λ h 1 β⁄⁄

				. (50)

 Parametry modelu mohou být klasifikovány v kategoriích: 

Optimalizované parametry: 

n – velikost výběru, 

h – délka kontrolního intervalu, 

k – vzdálenost regulačních mezí. 

Nákladové parametry: 

V0 – očekávaný čistý zisk na hodinu cyklu procesu ve stavu statisticky stabilním, 

V1 – očekávaný čistý zisk na hodinu cyklu procesu ve stavu statisticky nestabilním, 

a1 + a2n – náklady na výběr a testování, 

a3 – náklady na šetření vymezitelné příčiny, 

a3´ –  náklady na šetření zbytečného signálu. 

Parametry procesu: 

1/λ –  parametr exponenciálního rozdělení, očekávaná doba, kdy je proces statisticky stabilní, 

α – riziko zbytečného signálu (pravděpodobnost chyby 1. druhu), 

β – riziko chybějícího signálu (pravděpodobnost chyby 2. druhu), výraz (1-β) vyjadřuje sílu 

testu, 

τ – očekávaná doba výskytu vymezitelné příčiny, 

g – čas potřebný k realizaci výběru, testování a interpretaci výsledků, 

D – čas potřebný k nalezení vymezitelné příčiny. 

 Zavedením výrazu , kde výraz  představuje hodinové penalizační 

náklady spojené s výrobou, kdy je proces statisticky nestabilní, lze nákladovou funkce převést 

na tvar: 

1⁄ ́ / 1
1 λ h 1 β⁄⁄

		. (51)
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 Zavedením výrazu E(L), který vyjadřuje: 

1⁄ ́ / 1
1 λ h 1 β⁄⁄

		, (52)

 

dostáváme E(A) ve tvaru: 

. (53)

Výraz E(L) představuje očekávané ztrátové náklady na hodinu cyklu procesu. Můžeme 

vidět, že E(L) je funkcí parametrů regulačního diagramu n, h a k. Při řešení optimalizační 

úlohy jsou hledány parametry n, h a k  tak, aby čistý zisk na hodinu cyklu procesu dosáhl 

maxima, případně náklady na hodinu cyklu procesu dosáhly minima (maximalizace E(A) je 

ekvivalentem pro minimalizaci E(L)). Duncan navrhl několik aproximací pro řešení 

optimalizační úlohy tohoto modelu. Postupy zde nebudou rozepisovány, přesný iterační 

postup je možné najít např. v literatuře [15]. 

5.2.2  Semi‐ekonomický model 

Jak bylo uvedeno, Duncan ve své práci [15] navrhl řešení optimalizační úlohy svého 

modelu založené na určitých aproximacích. Byť parametry získané tímto postupem jsou velmi 

blízko optimálním hodnotám, komplikovanost postupu limituje jeho použití v praxi. Tento 

problém se snažil řešit Goel a kol. ve své práci [15]. Jejich řešení je opět akademicky velmi 

zajímavé, nicméně prakticky velmi obtížně aplikovatelné. Na tuto skutečnost reagovali autoři 

Chiu a Wetherill [35]. Jejich cílem bylo navrhnout takový model, který by byl skutečně 

jednoduše aplikovatelný pro praxi. Výstupem je semi-ekonomický model. 

Podstatou jejich modelu je zvolit parametry regulačního diagramu tak, aby byly 

minimalizovány průměrné ztrátové náklady s ohledem na operativní charakteristiku 

regulačního diagramu. Uživatel si zvolí riziko chybějícího signálu. Na základě tohoto stanoví 

parametry regulačního diagramu [35].  

Výhodou tohoto modelu je, že je použitelný i v případě působení více než jedné 

vymezitelné příčiny a také jeho flexibilita. Víme, že Duncanův model předpokládá, že proces 

během šetření vymezitelné příčiny pokračuje. Nicméně během těchto aktivit je někdy 

nezbytné proces přerušit. Navrhovaný semi-ekonomický model si umí poradit i s těmito 

situacemi. 

Základem semi-ekonomického modelu je specifikovat pravděpodobnost pravdivého 

signálu (1-β) pro hodnoty 0,9 a 0,95 (ekvivalent pro zvolené riziko chybějícího signálu 0,1 

nebo 0,05). Model vychází ze ztrátové nákladové funkce E(L). Podrobný postup odvození je 
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uveden v literatuře [35]. Po matematických úpravách dostaneme tři základní rovnice, na 

základě kterých se stanoví parametry diagramu n, h a k: 

1 ∅ √ 0,9 0,95 , (54)

∅
́
λa g

, (55)

́ / λa 1 β 1/2 / . (56)

Výsledky semi-ekonomického modelu byly porovnány s výsledky Duncanova modelu. 

Semi-ekonomický model dává ve většině případů lepší výsledky, je spojen s nižšími náklady 

[35]. 

5.2.3 Lorenzenův a Vanceho model (L‐V model) 

Jedním z omezení Duncanova modelu je, že je navržený pouze pro regulační diagram 

pro průměry. Toto omezení řeší model autorů Lorenzen a Vance, jejichž L-V model je 

univerzálně použitelný na různé typy regulačních diagramů bez ohledu na monitorovanou 

statistiku. I tento model vychází z prvotního Duncanova modelu [42]. 

Další odlišností od Duncanova modelu kromě univerzálnosti je zavedení proměnných 

δ1 a δ2, které souvisí s kontinuálností či diskontinuálností procesu během šetření vymezitelné 

příčiny a následných oprav. Víme, že Duncanův model předpokládá, že proces není zastaven 

během šetření vymezitelné příčiny a oprav. L-V model dovoluje nastavit jak režim 

pokračování procesu během šetření vymezitelné příčiny (δ1 = 1, jinak 0), tak režim 

pokračování procesu během jeho oprav (δ2 = 1, jinak 0).  

Stejně jako u Duncanova modelu se pro definování nákladové funkce vychází  

z procesního cyklu, což je doba od začátku výroby, kdy je proces statisticky stabilní, po 

odhalení a eliminaci vymezitelné příčiny a znovu uvedení procesu do stavu statisticky 

stabilního. Cyklus se skládá z pěti period (obr. 11): 
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Obr. 11: L-V model [42] 

 A1 – doba do výskytu vymezitelné příčiny vyjádřená jako: 

1
λ

1
, (57)

 A2 – doba do realizace dalšího výběru po výskytu vymezitelné příčiny: 

, (58)

 A3 – doba pro zakreslení a analýzu výběru: 

E (obvykle volena jako 0), 

 A4 – doba do signálu vymezitelné příčiny z regulačního diagramu: 

1 , (59)

 A5 – doba do nalezení vymezitelné příčiny a jejího odstranění: 

, (60)

Potom očekávaná délka cyklu E(T) je definována jako suma všech Ai: 

1
λ

1
. (61)

Zakomponováním ekonomických ukazatelů dostáváme očekávané náklady E(C) 

vzniklé během cyklu: 
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λ C τ nE h ARL δ T δ T
sY
ARL

W

1 λ τ nE h ARL δ T δ T⁄ . 
(62)

Podílem očekávaných nákladů na cyklus E(C) ku očekávané délce cyklu E(T) lze 

stanovit očekávané náklady na hodinu cyklu procesu [42]: 

λ C τ nE h ARL δ T δ T
sY
ARL W

1
λ

1

1 λ τ nE h ARL δ T δ T⁄
1
λ

1
. 

(63)

Cílem optimalizační úlohy je navrhnout parametry diagramu tak, aby ztrátová 

nákladová funkce C byla minimální. Parametry modelu mohou být klasifikovány  

v kategoriích: 

Optimalizované parametry: 

n – velikost výběru, 

h – délka kontrolního intervalu, 

k – vzdálenost regulačních mezí. 

Nákladové parametry: 

C0 – očekávané náklady na hodinu cyklu procesu ve stavu statisticky stabilním, 

C1 – očekávané náklady na hodinu cyklu procesu ve stavu statisticky nestabilním (platí > C0), 

a + bn – náklady na výběr a testování, 

W – náklady na šetření a odstranění vymezitelné příčiny, 

Y –  náklady na šetření zbytečného signálu. 

Parametry procesu: 

1/λ –  parametr exponenciálního rozdělení, očekávaná doba, kdy je proces statisticky stabilní, 

ARL0 – průměrná délka přeběhu, když je proces statisticky stabilní (=1/α), 

ARL1 – průměrná délka přeběhu, když je proces statisticky nestabilní (=1/(1- β)), 

E – čas potřebný pro realizaci výběru a zakreslení do diagramu, 

s – očekávaný počet výběrů, když je proces statisticky stabilní (= 1 ), 
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τ – očekávaná doba výskytu vymezitelné příčiny (výpočet stejný jako u Duncanova modelu), 

T0 – očekávaný čas na šetření zbytečného signálu, 

T1 – očekávaný čas do objevení vymezitelné příčiny, 

T2 – očekávaný čas do opravení procesu, 

δ1 = 1 když proces pokračuje během šetření signálu, 

    = 0 když je proces zastaven během šetření signálu, 

δ2 = 1 když proces pokračuje během oprav, 

    = 0 když je proces zastaven během oprav. 

5.2.4 Srovnání Duncanova modelu a L‐V modelu 

Při srovnání Duncanova a L-V modelu lze vidět některé společné prvky, ale  

i rozdíly. Společné rysy se týkají především předpokladů. Oba modely předpokládají, že 

proces začíná ve stavu statisticky stabilním na požadované úrovni. Na proces působí jediná 

vymezitelná příčina, která nastane náhodně. Výskyt vymezitelné příčiny je Poissonova 

náhodná proměnná s parametrem λ. Potom doba, po kterou je proces statisticky stabilní, je 

exponenciální náhodná proměnná se střední hodnotou 1/ λ. 

Oba modely pracují s cyklem procesu, na základě kterého je stanovena celková 

nákladová funkce. U Duncanova modelu celková nákladová funkce vyjadřuje očekávaný čistý 

zisk na hodinu cyklu procesu. Kritériem optimality je maximalizace zisku. Tuto funkci lze 

převést na ztrátovou nákladovou funkci. Tím se mění kritérium optimality na minimalizaci 

nákladů. Naopak u L-V modelu celková nákladová funkce vyjadřuje očekávané náklady na 

hodinu cyklu procesu. Cílem je stanovit parametry diagramu tak, aby náklady s tím spojené 

byly minimální. 

Duncanův model byl původně vytvořen pro regulační diagram pro výběrové průměry, 

což je značným omezením. Někteří autoři později aplikovali podstatu Duncanova modelu pro 

návrh jiných regulačních diagramů. Např. Xie a Goh [86] navrhli model pro stanovení 

parametrů CCC diagramu na základě Duncanova modelu. Oproti tomu L-V model je 

univerzálně použitelný pro všechny typy regulačních diagramů. 

Dalším rozdílem je, že Duncanův model předpokládá, že proces pokračuje během 

šetření vymezitelné příčiny. Nicméně někdy je potřeba proces zastavit. Toto nastavení 

umožňuje L-V model. Je možné zvolit podmínky jak kontinuálního tak diskontinuálního 

procesu. 
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Rozdíly jsou patrné i z hlediska parametrů jednotlivých ekonomických modelů. 

Optimalizované parametry jsou stejné: n, h a k. Z nákladových parametrů oba modely pracují 

s:  

 náklady na výběr a testování (Duncan – (a1 + a2n), L-V model – (a + bn)),  

 náklady na šetření vymezitelné příčiny (Duncan – a3, L-V model – W),  

 náklady na šetření zbytečného signálu (Duncan – a3´, L-V model – Y).  

Zatímco Duncanův model pracuje s parametry V0 a V1 vyjadřující očekávaný čistý 

zisk, když je proces statisticky stabilní / nestabilní, L-V model pracuje s parametry C0 a C1 

vyjadřující očekávané náklady, když je proces statisticky stabilní / nestabilní. 

Z hlediska parametrů procesu jsou pro oba modely společné parametry:  

 očekávaná doba, kdy je proces statisticky stabilní 1/λ,  

 očekávaná doba výskytu vymezitelné příčiny τ,  

 čas potřebný k realizaci výběru, testování a interpretaci (Duncan – g, L-V model – E), 

očekávaný čas na nalezení vymezitelné příčiny (Duncan – D, L-V model T1 + T2).  

Duncanův model pracuje s riziky zbytečného a chybějícího signálu α a β, v L-V 

modelu jsou rizika vyjádřena prostřednictvím ARL hodnot. U L-V modelu jsou navíc 

parametry: očekávaný čas na šetření zbytečného signálu T0, parametry δ1 a δ2 pro nastavení 

kontinuálního a diskontinuálního procesu a očekávaný počet výběrů, když je proces 

statisticky stabilní s. 

5.2.5  Ekonomický návrh Shewhartových regulačních diagramů pro atributy 

Ačkoli primární zájem při ekonomickém navrhování regulačních diagramů je 

soustředěn na regulaci měřením, existuje několik návrhů pro regulační diagramy určené pro 

atributivní znaky kvality. Jako příklad lze uvést návrhy autorů Chiu [34], Duncan [15], Gibra 

[22], von Collani [78, 79, 80]. V následujícím textu bude představen ekonomický model od 

von Collaniho. 

Podobně jako u předchozích modelů je nutné definovat předpoklady o chování 

procesu. Předpoklady jsou stejné jako u Duncanova a L-V modelu. Tzn. proces je statisticky 

stabilní, je-li udržován na požadované úrovni μ0. Na proces působí jediná vymezitelná příčina, 

která způsobí posun z požadované úrovně μ0 na novou úroveň μ1. Dále se předpokládá, že 

doba, kdy je proces statisticky stabilní, je exponenciální náhodná proměnná s parametrem λ.  

Optimalizační úloha je řešena v jiném duchu než u Duncanova a L-V modelu,  

u kterých chceme zvolit parametry diagramu tak, abychom maximalizovali zisk nebo 

minimalizovali ztráty vztažené na hodinu cyklu procesu. Von Collani uvažuje návrh 
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parametrů regulačního diagramu n, h a k tak, aby dlouhodobý zisk z vyrobené jednotky byl 

maximální.  

 Na rozdíl od Duncanova a L-V modelu celková nákladová funkce není vyjádřená jako 

poměr očekávaného zisku / nákladů vztahujících se na cyklus k očekávané délce cyklu, ale 

dává do vztahu očekávaný zisk na cyklus a očekávaný počet jednotek vyrobených během 

cyklu, čímž se získá očekávaný zisk na vyrobenou jednotku. 

Von Collani označuje cyklus jako obnovovací cyklus, který nevyjadřuje očekávanou 

délku cyklu, ale celkové množství jednotek vyrobených během cyklu. Očekávaný počet 

jednotek vyrobených během cyklu je vyjádřen jako [78, 79]: 

, (64)

kde  AI – počet výběrů za dobu, kdy je proces statisticky stabilní, platí: 

1
1
, (65)

AII – počet výběrů za dobu, kdy je proces statisticky nestabilní, platí: 

1
1

, (66)

h – délka kontrolního intervalu, 

ν – očekávaný počet jednotek vyrobených za hodinu operace. 

 Očekávaný čistý zisk na obnovovací cyklus lze vyjádřit jako [79]: 

∗ ∗ ∗ , (67)

kde  ∗	– očekávaný zisk na obnovovací cyklus, nezahrnuje celkové náklady na výběr  

                  a testování a také náklady na odstranění vymezitelné příčiny, 

g2 – očekávaný zisk z jednotky vyrobené po dobu, kdy je proces statisticky nestabilní, 

         – očekávaný počet falešných signálů (za dobu, kdy je proces statisticky 

                         stabilní): 

1
, (68)

 ∗ –  očekávané náklady vzniklé po dobu, kdy je proces statisticky stabilní, 

 	 ∗ 	– náklady na realizaci výběru a testování. 
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Poměrem očekávaného zisku na cyklus a očekávaného počtu jednotek vyrobených 

během cyklu lze vyjádřit očekávaný zisk na vyrobenou jednotku: 

, ,
∗ ∗ ∗

			. (69)

Jak již bylo uvedeno, cílem je najít parametry diagramu n, h a k tak, aby funkce  

P(n, h, k) byla maximální. Algoritmy řešení optimalizační úlohy lze najít v literatuře [79]. 

5.2.6  Robustní ekonomický návrh regulačního diagramu 

Tradiční návrhy regulačních diagramů pracují s bodovými odhady vstupních 

parametrů. V praxi se ukázalo, že jednou z překážek pro aplikaci ekonomických návrhů je 

obtížnost stanovit přesné hodnoty parametrů potřebných pro řešení daného modelu. Navíc 

tyto bodové odhady nemusí odpovídat skutečným hodnotám a někdy se od nich mohou 

výrazně lišit, což v konečném důsledku může vést k vyšším nákladům. Tento problém řeší 

robustní ekonomický návrh regulačního diagramu [77]. 

Robustním návrhem se zabývali autoři Vommi, Seetala [77]. Jako základ opět 

používají Duncanův model se stejně definovanými předpoklady. Jestliže je uvažována 

optimalizační úloha s cílem minimalizovat ztrátovou nákladovou funkci E(L), k jejímu 

vyčíslení je potřeba stanovit hodnoty parametrů a1, a2, a3, a3´, a4, λ, δ, g a D. 

Pokud nejsou přesné hodnoty těchto parametrů známé, je možné vyjádřit je pomocí 

intervalu, přičemž se předpokládá, že skutečná hodnota leží uvnitř tohoto intervalu. Např. pro 

parametr a1 se definuje interval [77]: 

, (70)

kde  a1D je dolní hranice intervalu pro parametr a1, 

a1T je skutečná hodnota pro parametr a1,  

a1H je horní hranice intervalu pro parametr a1. 

Algoritmus pro nalezení skutečných hodnot parametrů při minimální ztrátové 

nákladové funkci E(L) lze nalézt v literatuře [77]. 

5.3 Ekonomicko‐statistické návrhy regulačních diagramů 

Návrhy diagramů prezentované v kapitole 5.2 spadají do skupiny ekonomických 

návrhů, které volbu optimálních parametrů uvažují pouze s ohledem na ekonomická kritéria. 
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Woodal [83] poukázal na fakt, že mnoho těchto modelů má vyšší riziko zbytečného signálu, 

než je očekávané u statistických návrhů. 

Saniga [67] reagoval na tuto skutečnost a navrhl kombinovaný ekonomicko-statistický 

model, ve kterém je nákladová ztrátová funkce minimalizovaná s ohledem na statistická 

kritéria: rizika zbytečného a chybějícího signálu a hodnoty ATS. Podstata modelu je 

následující.  

Označme F jako ztrátovou nákladovou funkci pro ekonomický návrh se silofunkcí  

(1-β), rizikem zbytečného signálu α a hodnotou ATS. Cílem je najít takové parametry 

regulačního diagramu n, h a k, při kterém bude funkce těchto parametrů F(n, h, k) minimální  

a ještě budou platit následující podmínky: 

, (71)

1 1 , (72)

, (73)

kde αH, (1-β)D, ATSH jsou horní a dolní hranice (H-horní, D-dolní) parametrů α, (1-β), 

ATS. 

Aplikace tohoto modelu přináší jak výhody, tak nevýhody. Nevýhodou je, že 

ekonomicko-statistický model je spojen s vyššími náklady v porovnání s ekonomickým 

návrhem, naopak má lepší statistické vlastnosti. Jednoznačně nelze určit, který z těchto 

přístupů je lepší. Volba závisí na konkrétním uživateli. Více informací o ekonomicko-

statistickém návrhu lze nalézt např. v literatuře [67, 72]. 

5.4 Ekonomické  návrhy  regulačních  diagramů  pro  kumulovaný  počet 

shodných jednotek 

S rostoucí úrovní procesu klesá počet neshodných jednotek, až je dosaženo úrovně, 

kdy tradiční regulační diagramy pro atributy přestávají být vhodným řešením pro 

monitorování a řízení těchto procesů. V procesech, v nichž je výskyt neshodných jednotek 

velmi nízký, jsou vhodnou volbou diagramy CCC a CCC-r představených v kapitolách 3.2.2  

a 3.2.3. 

Před aplikací těchto diagramů je vhodné zvolit jejich parametry s úvahou 

ekonomických důsledků. V posledních letech se ekonomický návrh těchto diagramů stává 

velmi zajímavým tématem [86, 89]. 

Stejně jako u předchozích modelů, i v tomto případě se nejdříve definují předpoklady 

o chování procesu: 
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 Proces začíná ve stavu statisticky stabilním s podílem neshodných jednotek p0. 

 Na proces působí jediná vymezitelná příčina, která nastane náhodně podle Poissonova 

rozdělení a způsobí změnu podílu neshodných jednotek na p1. 

 Doba do výskytu vymezitelné příčiny je exponenciální náhodná proměnná. 

 Z důvodu automatizované výroby se předpokládá, že jsou realizovány výběry  

o velikosti 1. 

Posledním předpokladem je návrh usnadněn, jelikož odpadá jeden z optimalizovaných 

parametrů. Optimalizované parametry jsou tedy jenom délka kontrolního intervalu  

h a vzdálenost regulačních mezí k (přičemž pro zjednodušení je uvažována jen dolní regulační 

mez značená jako l). U regulačního diagramu CCC-r je optimalizovaným parametrem ještě 

hodnota r. Lze vidět, že předpoklady jsou velmi podobné jako u předchozích modelů. 

Autoři Xie a Goh [86] navrhli ekonomický model pro CCC diagram na základě 

Duncanova modelu, kde stejně jako u tohoto modelu definovali délku cyklu procesu, 

očekávaný zisk na cyklus procesu. Podílem očekávaného zisku na cyklus a délky cyklu je 

vyjádřen zisk na hodinu cyklu. Tato funkce je potom převedena na ztrátovou nákladovou 

funkci. Cílem je nalézt takové parametry h a l, při kterých budou náklady na hodinu cyklu 

minimální. Jelikož se jedná o aplikaci Duncanova modelu, který byl popsán výše a princip je 

stejný, nebude zde model podrobně popsán. Studii tohoto modelu lze nalézt v literatuře [86]. 

Výše zmínění autoři ve spolupráci s autorem Tang vytvořili další ekonomický návrh 

pro CCC diagram, tentokráte s použitím univerzálního L-V modelu. Jelikož se opět jedná  

o aplikaci již v této práci popsaného modelu, předpoklady a parametry modelu se výrazně 

nemění, jsou pouze přizpůsobeny pro CCC data, nebude zde model podrobně popsán. Studii 

lze nalézt v literaturách [87, 89]. Autoři navrhli model pro CCC diagram  

s dolní regulační mezí i oběma regulačními mezemi. 

Ekonomickým návrhem CCC-r diagramu se zabývali Xie, Goh a Kuralmani [87]  

a dále autoři Ohta a spol. [60]. U CCC-r diagramu vstupuje oproti klasickému CCC diagramu 

v  úvahu ještě parametr r, který udává počet neshodných jednotek do nalezení r-té neshodné. 

Zatímco prvně jmenovaná skupina autorů volí parametr r jako předem definovanou hodnotu 

(přičemž za vhodné považují rozpětí 2-5), druzí jmenovaní autoři pracují s r jako  

s jedním z optimalizovaných parametrů spolu s délkou kontrolního intervalu h a vzdáleností 

dolní regulační meze l (opět pro zjednodušení je uvažována pouze dolní regulační mez). 

 Následující kapitola se věnuje ekonomickému návrhu CCC-r diagramu zaměřeného na 

volbu parametru r autorů Ohty a spol. [60]. 
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5.5 Ekonomický návrh regulačního diagramu CCC‐r 

Princip fungování CCC-r diagramu je popsaný v kapitole 3.2.3 práce. Funkcí 

diagramu je citlivá reakce na změny podílu neshodných jednotek procesu. S rostoucí 

hodnotou parametru r se diagram stává citlivější ke změnám v podílu neshodných jednotek  

p. Nicméně, protože je s rostoucím r potřeba zkontrolovat více jednotek pro posouzení stavu 

procesu (vyhodnotit, zda je proces statisticky stabilní / nestabilní), současně rostou náklady 

spojené s výběrem a testováním. Z tohoto důvodu je nutné zabývat se při návrhu CCC-r 

diagramu i volbou tohoto parametru [60]. 

Návrhem optimálních parametrů CCC-r diagramů se mj. zabývali i autoři Ohta a spol. 

vycházející z původního modelu od Von Collaniho, který se věnuje atributivním znakům 

kvality. Předpoklady pro jejich model jsou následující: 

 CCC-r diagram slouží pro odhalení nárůstu v podílu neshodných jednotek p, což 

signalizuje zhoršení procesu. Pro zjednodušení je pro optimální návrh CCC-r 

diagramu uvažována jenom dolní regulační mez LCL. 

 Stav I značí proces statisticky stabilní se známým podílem neshodných jednotek pI. 

Stav II značí proces statisticky nestabilní, přičemž známý podíl neshodných jednotek 

pII je větší než pI. Platí nerovnost pII > pI. 

 Cyklus procesu je definovaný jako časová perioda od začátku produkce (nebo po 

obnově) ve stavu I po odhalení a eliminaci vymezitelný příčin poté, co dojde ke 

zhoršení procesu a proces přejde ze stavu I do stavu II. 

 Pokud regulační diagram dává signál o působení vymezitelné příčiny, proces je 

zastaven a je zahájeno šetření vymezitelné příčiny. Pokud je signál pravdivý, potom 

může být vymezitelná příčina odhalena v čase γ a proces může být opraven. Po opravě 

/ seřízení je proces vrácen do stavu I. Pokud speciální příčina není v čase γ definována, 

je signál posuzován jako falešný. V takovém to případě je proces restartován v daném 

stavu. 

 Doba trvání τ, kdy je proces statisticky stabilní, je proměnná řídící se exponenciálním 

rozdělením s parametrem λ [60]. 

Nákladová funkce (74) vyjadřující očekávaný zisk na časovou jednotku cyklu procesu 

hledá optimální délku kontrolního intervalu h, hodnotu kumulovaného počtu do r-té neshodné 

jednotky a dolní regulační mez LCL. Funkce je podílem očekávaného zisku na cyklus procesu 

/ očekávané délce cyklu procesu: 

П	 , , , (74)
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kde E[G] vyjadřuje očekávaný zisk na cyklus procesu a zahrnuje očekávaný zisk ve 

stavu I ( ), očekávaný zisk ve stavu II ( ), náklady na šetření zbytečného 

signálu ( 1 ) a náklady na výběr a testování ( ): 

1 	. (75)

 Výraz E[T] vyjadřuje očekávanou délku cyklu procesu a zahrnuje celkový počet 

výběrů ve stavu I ( ), celkový počet výběrů ve stavu II ( ), celkový počet falešných 

signálů ( 1): 

1 . (76)

Výrazy použité v rovnicích (75) a (76) se počítají dle následujících vztahů [60]: 

E[x] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 

jednoty, počítá se ze vztahu: 

, (77)

E[xI] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 

jednotky ve stavu I: 

1
, (78)

E[xII] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 

jednotky ve stavu II: 

1
, (79)

E[AI] představuje průměrný počet výběrů, když je proces ve stavu I: 

1
1
, (80)

E[AF] představuje průměrný počet zbytečných signálů: 

1
1
, (81)

E[AII] představuje průměrný počet výběrů, když je proces ve stavu II: 
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1
1

, (82)

α představuje pravděpodobnost chyby I druhu: 

1
1

1 , (83)

β představuje pravděpodobnost chyby II druhu: 

1 1
1

1 , (84)

Dalšími parametry použitými v popsaném modelu jsou: 

γ – čas pro šetření vymezitelné příčiny, 

e – náklady na šetření zbytečného signálu, 

a – náklady na výběr a testován pro vynešení bodu do diagramu (posouzení stavu procesu), 

ν – počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace. 

Z ekonomických modelů autorů Von Collaniho [79], Ohty a spol. [60] vychází vlastní 

semi-ekonomický návrh pro stanovení parametru r u diagramu CCC-r popsaný v následující 

kapitole. 
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6 Vlastní semi‐ekonomický návrh regulačního diagramu CCC‐r 

Kapitola 5 popisuje různé přístupy pro navrhování regulačního diagramu. Jak již bylo 

řečeno, navrhování regulačního diagramu se věnovala řada autorů, jejichž výsledkem bylo 

zpracování několika přístupů s různými předpoklady [15, 42, 60, 80]. 

Někteří volí parametry na základě konkrétních podmínek použití (hovoří se   

o heuristickém přístupu), jedni pracují s ekonomickými aspekty, druzí zohledňují statistické 

aspekty, další je kombinují. Výstupem jsou náročné modely s řadou vstupních parametrů  

a složitým řešením výpočtu. Komplikovanost modelů, která je zajímavá především na 

akademické půdě, může ale odradit běžného uživatele v aplikační sféře. Cílem této práce je 

navrhnout takový model (konkrétně pro CCC-r diagram), který bude uživatelsky zajímavý pro 

podnikovou praxi. 

Obecně podstatou regulačního diagramu je upozornit na významné odchylky 

v procesu od nastavené úrovně, proces včas zastavit, analyzovat, vrátit do původního stavu  

a tím předejít ztrátám spojených s produkcí neshodných jednotek. Jak již bylo uvedeno, pro 

CCC-r diagram platí, že čím je hodnota parametru r vyšší, tím se diagram stává citlivější 

k menším změnám v podílu neshodných jednotek p. A současně, čím je hodnota r vyšší, tím 

více kusů je nutné odebrat ke kontrole / testování pro posouzení stavu procesu (statisticky 

stabilní / nestabilní). 

Při navrhování CCC-r diagramu se hledají parametry: délka kontrolního intervalu  

h, dolní regulační mez LCL (primární zájem je kladen na odhalení zhoršení procesu)  

a parametr r, který je specifikem tohoto diagramu. Tento parametr bývá u některých návrhů 

volen jako fixní hodnota [87]. Oproti klasickým návrhům odpadá volba velikosti výběru  

n, protože v době automatizované výroby se předpokládá on-line kontrola. Z tohoto důvodu je 

uvažována velikost výběru rovna jedné. 

Při vlastním navrhování CCC-r diagramu se vychází z poznatků existujících, výše 

popsaných modelů. Vytvořený návrh spadá do kategorie semi-ekonomického modelu, protože 

dva parametry jsou stanovené, a to délka kontrolního intervalu h a dolní regulační mez LCL  

a optimalizovaným parametrem je r, tj. počet neshodných jednotek pozorovaných před 

vynesením kumulovaného počtu shodných jednotek do regulačního diagramu. 

6.1 Předpoklady vlastního návrhu regulačního diagramu CCC‐r 

Ve vlastním návrhu jsou uvažovány následující předpoklady, přičemž některé vychází 

z předpokladů existujících návrhů, některé jsou přizpůsobeny pro vlastní návrh. 
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 Proces začíná ve stavu statisticky stabilním, který koresponduje s úrovní procesu 

s podílem neshodných jednotek, nepůsobí-li vymezitelná příčina.  

 Proces může mít více stavů statisticky nestabilních s tím, že každý je vázán s jinou 

vymezitelnou příčinou.  

 Proces není samo-opravitelný. 

 Cyklus procesu je definovaný jako časová perioda od začátku produkce (nebo po 

obnově) ve stavu I po odhalení a eliminaci vymezitelné příčiny poté, co dojde ke 

zhoršení procesu a proces přejde ze stavu I do stavu II. 

 Stav I značí proces statisticky stabilní se známým podílem neshodných jednotek  

pI. Stav II značí proces statisticky nestabilní se známým podílem neshodných jednotek 

pII.. Platí nerovnost pII > pI. 

 Doba trvání τ, kdy je proces statisticky stabilní, je proměnná řídící se exponenciálním 

rozdělením s parametrem λ. 

 Primární zájem je kladen na odhalení nárůstu podílu neshodných jednotek p. Tzn. pro 

optimální návrh je uvažována jenom dolní regulační mez LCL. 

 Dolní regulační mez LCL je počítána pro známý podíl neshodných jednotek ve stavu  

I a definovanou hodnotu α. 

 Délku kontrolního intervalu h uživatel volí dle konkrétních podmínek svého procesu. 

Lze ji volit na základě např. délky výrobního cyklu, dle způsobu realizace výběru / 

následného testování, dle zkušeností s frekvencí výskytu působení vymezitelné příčiny 

atd. 

 Rozsah výběru je roven jedné, což odpovídá podmínkám automatizované výroby s on-

line kontrolou / testováním. 

 Optimalizovanou veličinou je parametr r. 

6.2 Nákladová funkce vlastního návrhu regulačního diagramu CCC‐r 

Vlastní návrh regulačního diagramu CCC-r vychází z výše popsané úvahy. S rostoucí 

hodnotou parametru r se diagram CCC-r stává citlivější k malým změnám v podílu 

neshodných jednotek p. Nicméně, protože je s rostoucím r potřeba zkontrolovat více jednotek 

pro vynesení bodu do regulačního diagramu k posouzení stavu statistické stability procesu, 

současně rostou náklady spojené s kontrolou / testováním. Z tohoto důvodu je vhodné zabývat 

se volbou optimální hodnoty parametru r. 

Dále budou uvažovány dvě kategorie nákladů, přičemž první charakterizuje náklady 

spojené s produkcí neshodných jednotek (citlivost regulačního diagramu) a druhá kategorie 

prezentuje náklady na kontrolu / testování. 

 



64 

 

Očekávané náklady spojené s produkcí neshodných jednotek 

S rostoucí hodnotou parametru r je diagram citlivější pro odhalení nárůstu podílu 

neshodných jednotek, který je indikátorem zhoršení procesu. Nárůst v podílu neshodných 

jednotek je odhalen, může začít analýza / oprava procesu a jeho vrácení ze stavu II do stavu  

I. Tím klesají náklady spojené s produkcí neshodných jednotek. Tato kategorie nákladů bude 

značená jako E[NJ] a počítána ze vztahu: 

, (85)

kde jednotlivé výrazy představují: 

gII – náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II, 

	 – celkový počet výběrů, když je proces ve stavu II, počítaný dle vztahu (82): 

1
1

, 

β představuje pravděpodobnost chyby II druhu, počítanou dle vztahu (84): 

1 1
1

1 , 

pII – podíl neshodných jednotek ve stavu II, 

h – délka kontrolního intervalu, 

ν – počet kusů vyprodukovaných za časovou jednotku operace. 

 Výše uvedený vztah (85) vychází z původního návrhu od autora Von Collaniho [79], 

který aplikovali také autoři Ohta a spol. [60] ve svém návrhu. Oproti těmto návrhům, které 

vyjadřují nákladovou funkci z pohledu zisků, je tento návrh pojatý z pohledu nákladů. 

Zmínění autoři dále vyjadřují zisk jak ve stavu I, tak ve stavu II.  

Očekávané náklady na kontrolu / testování 

Tyto náklady zahrnují náklady na výběr a kontrolu / testování. Čím je parametr  

r vyšší, tím více jednotek musí být zkontrolováno / otestováno, aby bylo možné posoudit 

statistickou stabilitu procesu. Vztah opět vychází z původního návrhu od autora Von 

Collaniho [79]. Ve srovnání s původním návrhem je ale zjednodušen o velikost výběru, který 

je v tomto případě roven 1. Tato kategorie nákladů bude značena jako E[KT] a počítána ze 

vztahu: 
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, (86)

kde jednotlivé výrazy představují: 

a – jednotkové náklady na kontrolu / testování, 

E[x] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 

jednoty, počítaný ze vztahu (77): 

, 

E[xI] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 

jednotky ve stavu I, počítaný dle vztahu (78): 

1
, 

E[xII] představuje průměrný počet jednotek kontrolovaných do pozorování r-té neshodné 

jednotky ve stavu II, počítaný dle vztahu (79): 

1
, 

E[AI] představuje průměrný počet výběrů, když je proces ve stavu I, počítaný dle vztahu (80): 

1
1
, 

Pro ilustraci je úvaha se zobrazením dvou kategorií nákladů zjednodušeně vyjádřena 

graficky (obr. 12).  
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Obr. 12: Schematické zobrazení dvou kategorií nákladů vlastního návrhu 

Celková nákladová funkce je dána součtem dvou kategorií nákladů: 

. (87)

Cílem optimalizační úlohy je stanovit optimální parametr r* tak, aby celkové náklady 

	byly minimální. Algoritmus optimalizační úlohy je uvedený v následující kapitole 6.3. 

Rozebereme-li detailně vztahy (85), (86) a (87) dostáváme parametry návrhu: 

Optimalizované parametry: 

r – počet neshodných jednotek pozorovaných před vynesením kumulovaného součtu 

shodných jednotek do diagramu. 

Vstupní nákladové parametry: 

gII – náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II, 

a – jednotkové náklady na kontrolu / testování (posouzení stavu procesu). 

Vstupní parametry procesu: 

pI – podíl neshodných jednotek ve stavu I, 

pII – podíl neshodných jednotek ve stavu II, 

LCL – dolní regulační mez, 

h – délka kontrolního intervalu, 

ν – počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace, 
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λ – parametr exponenciálního rozdělení, 

α  – pravděpodobnost chyby I druhu. 

6.3 Algoritmus optimalizační úlohy pro stanovení optimálního parametru 

r u CCC‐r diagramu 

Algoritmus pro stanovení optimálního parametru r u CCC-r diagramu podle 

navrženého modelu bude ukázán na následujícím příkladu. Hodnoty vstupních parametrů 

vychází z reálného procesu v automobilovém průmyslu. Byly nadefinovány následující 

vstupní parametry: 

 podíl neshodných jednotek ve stavu I pI    → 0.0002 

 podíl neshodných jednotek ve stavu II pII    → 0.0010 

 náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II gII → 90 Kč/h 

 jednotkové náklady na kontrolu / testování a   → 0.4 Kč/ks 

 délka kontrolního intervalu h     → 10 s = 0.003 h 

 počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace ν → 300 ks/h 

 parametr exponenciálního rozdělení λ    → 0.0125 

 pravděpodobnost chyby I druhu α     → 0.0027 

Nejdříve byly vypočítány náklady spojené s produkcí neshodných jednotek E[NJ] 

podle vztahu (85) pro hodnoty parametru r od 1 do 10. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce tab. 7. 

Tab. 7: Náklady spojené s produkcí neshodných jednotek E[NJ] pro hodnoty r 1 ÷ 10 

r  E[NJ] 

1  11 606.25 Kč

2  2 793.10 Kč

3  880.43 Kč

4  393.20 Kč

5  222.53 Kč

6  151.69 Kč

7  117.56 Kč

8  100.12 Kč

9  90.81 Kč

10  85.90 Kč

 

Grafické zobrazení nákladů E[NJ] je uvedeno na obr. 13. 
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Obr. 13: Náklady spojené s produkcí neshodných jednotek E[NJ] pro zvolené hodnoty 
parametru r 

 Dále byly vypočítány náklady na kontrolu / testování pro posouzení statistické 

stability procesu podle vztahu (86) opět pro hodnoty parametru r od 1 do 10. Vypočítané 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce tab. 8. 

Tab. 8: Náklady na kontrolu / testování E[KT] pro hodnoty r 1 ÷ 10 

r  E[KT] 

1  1 991.05 Kč

2  3 995.07 Kč

3  5 996.84 Kč

4  7 997.24 Kč

5  9 997.18 Kč

6  11 996.93 Kč

7  13 996.59 Kč

8  15 996.21 Kč

9  17 995.79 Kč

10  19 995.36 Kč

 

Grafické zobrazení nákladů E[KT] je uvedeno na obr. 14. 
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Obr. 14: Náklady na kontrolu / testování E[KT] pro zvolené hodnoty parametru r 

 Celková nákladová funkce počítaná dle vztahu (87) představuje součet dvou výše 

uvedených kategorií nákladů. Výsledné hodnoty celkových nákladů E[C] pro zvolené hodnoty 

parametru r jsou uvedeny v tab. 9. 

Tab. 9: Celkové náklady E[C] pro hodnoty r 1 ÷ 10 

r  E[C] 

1  13 597.30 Kč

2  6 788.17 Kč

3  6 877.28 Kč

4  8 390.44 Kč

5  10 219.70 Kč

6  12 148.61 Kč

7  14 114.15 Kč

8  16 096.33 Kč

9  18 086.60 Kč

10  20 081.26 Kč

 

Grafické zobrazení celkových nákladů E[C] je uvedeno na obr. 15. 
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Obr. 15: Celkové náklady E[C] pro zvolené hodnoty parametru r 

 V dalším kroku je hledána taková optimální hodnota parametru r*, pro kterou je 

celková nákladová funkce E[C] minimální. Optimalizační úloha probíhá ve vytvořené aplikaci 

v prostředí MATLAB GUI, která bude popsána v kapitole 7. Pro vyhledání minima je použita 

funkce min ([Min E(C), Index r] =  min (E(C)), která vyhledává z vektoru celkových nákladů 

E[C] minimální hodnotu a rovněž index, neboli pořadí, na kterém se tato minimální hodnota 

nachází. V tomto případě index představuje hledaný parametr r. 

 V uvedeném příkladě je optimální hodnota parametru r*, pro kterou jsou celkové 

náklady E[C] minimální, rovna 2 (r* = 2). Pro vlastní návrh bylo nasimulováno několik 

situací se změnami vstupních parametrů. Výsledky jsou prezentovány v následující kapitole. 

6.4  Simulace vlivu změn vstupních parametrů vlastního návrhu 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky modelových situací simulovaných na 

vlastním návrhu. Hodnoty vstupních parametrů a jejich změny vychází z reálného procesu 

výroby elektronických součástek v automobilovém průmyslu. Bylo nasimulováno několik 

situací, ve kterých byly měněny jednotlivé vstupní parametry za účelem ověřit funkčnost 

vlastního návrhu a zjistit, jak jejich změna ovlivňuje celkové výsledky. Všechny modelové 

situace byly testovány pro dvě úrovně PPM, a to 1000 PPM a 100 PPM odpovídající úrovním 

4σ a 5σ (viz tab. 1), které jsou charakteristické pro vysoce způsobilé procesy a opět jsou 

stanoveny z podmínek reálného procesu. 
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Situace 1  

Proměnným vstupním parametrem je podíl neshodných jednotek pII.. Ostatní vstupní 

parametry jsou fixní a definovány následovně: 

 podíl neshodných jednotek ve stavu I pI    → 0.001 / 0.0001 

 podíl neshodných jednotek ve stavu II pII    → proměnná 

 náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II gII → 90 Kč/h 

 jednotkové náklady na kontrolu / testování a   → 0.4 Kč/ks 

 délka kontrolního intervalu h     → 10 s = 0.003 h 

 počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace ν → 300 ks/h 

 parametr exponenciálního rozdělení λ    → 0.0125 

 pravděpodobnost chyby I druhu α     → 0.0027 

 Optimalizační úloha byla provedena dle postupu uvedeného v kapitole 6.1.3. 

Dosazením vstupních hodnot pro situaci 1 dostáváme hodnotu optimálního parametru r* 

s výslednými náklady, které jsou s touto hodnotou r* spojené. Tab. 10 zobrazuje výsledky pro 

úroveň procesu v řádech 1000 PPM a tab. 11 pro 100 PPM. Pro větší přehlednost jsou 

výsledné hodnoty zobrazeny i graficky (obr. 16, obr. 17). 

Tab. 10: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

(pro podíl neshodných jednotek v řádech 1000 PPM) 

pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001 

 (Proměnná)  pII = 0.002  pII = 0.003  pII = 0.005  pII = 0.007  pII = 0.009  pII = 0.010 

r*  8  5  4  3  3  3 

E[C]* v Kč       4 200           2 652            1 811           1 500           1 338           1 295     

 



72 

 

 

Obr. 16: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru pII 

Tab. 11: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

(pro podíl neshodných jednotek v řádech 100 PPM) 

   pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001 

(Proměnná)   pII = 0.0002  pII = 0.0003  pII = 0.0005  pII = 0.0007  pII = 0.0009  pII = 0.0010 

r*  3  3  2  2  2  2 

E[C]* v Kč     19 441          13 692           9 921           8 630            8 107           7 949     

 

Obr. 17: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru pII 
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 Z obou tabulek (tab. 10, tab. 11) je zřejmé, že větší změna v procesu (větší posun 

v podílu neshodných jednotek) je jednodušeji odhalena. Pro malé změny je hodnota parametru 

r* vyšší, s rostoucí změnou klesá stejně jako celkové náklady.  

Situace 2 

Mějme nadefinované hodnoty vstupních parametrů jako u situace 1. V  situaci 2 bude 

další proměnnou parametr gII. Je tedy testován vliv změny nákladů na výrobu jednoho kusu, 

když je proces ve stavu II. Výpočty jsou simulovány s hodnotami gII rovny 90 Kč/h, 180 Kč/h, 

500 Kč/h. Ostatní vstupní parametry jsou opět fixní a definovány následovně: 

 podíl neshodných jednotek ve stavu I pI    → 0.001 / 0.0001 

 podíl neshodných jednotek ve stavu II pII    → proměnná 

 náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II gII → proměnná 

 jednotkové náklady na kontrolu / testování a   → 0.4 Kč/ks 

 délka kontrolního intervalu h     → 10 s = 0.003 h 

 počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace ν → 300 ks/h 

 parametr exponenciálního rozdělení λ    → 0.0125 

 pravděpodobnost chyby I druhu α     → 0.0027 

 Dosazením vstupních hodnot pro situaci 2 dostáváme hodnotu optimálního parametru 

r* s výslednými náklady. Výsledky pro zvolené úrovně PPM jsou uvedeny v tab. 12 a tab. 13. 

Pro větší přehlednost jsou výsledné hodnoty zobrazeny i graficky (obr. 18, obr. 19). 

Tab. 12: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

při změně parametru gII (pro podíl neshodných jednotek v řádech 1000 PPM) 

   pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001 

(Proměnné)   pII = 0.002  pII = 0.003  pII = 0.005  pII = 0.007  pII = 0.009  pII = 0.010 

gII = 90 

r*  8  5  4  3  3  3 

E[C]* v Kč  4 200  2 652  1 812  1 500  1 338  1 295 

gII = 180 

r*  10  6  4  4  3  3 

E[C]* v Kč  5 250  3 247  2 197  1 815  1 607  1 520 

gII = 500 

r*  14  8  6  5  4  4 

E[C]* v Kč  7 296  4 424  2 977  2 472  2 164  1 894 
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Obr. 18: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru gII 

 

Tab. 13: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

při změně parametru gII (pro podíl neshodných jednotek v řádech 100 PPM) 

   pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001 

(Proměnné)   pII = 0.0002  pII = 0.0003  pII = 0.0005  pII = 0.0007  pII = 0.0009  pII = 0.0010 

gII = 90 

r*  3  3  2  2  2  2 

E[C]* v Kč  19 441  13 692  9 921  8 630  8 107  7 949 

gII = 180 

r*  5  3  3  2  2  2 

E[C]* v Kč  24 861  16 692  12 477  10 130  9 083  8 768 

gII = 500 

r*  7  5  3  3  3  2 

E[C]* v Kč  34 954  22 667  15 642  13 104  12 208  11 677 
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Obr. 19: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru gII 

Z  tab. 12, tab. 13 graficky zobrazených na obr. 18, obr. 19 je zřejmé, že s rostoucími 

náklady spojenými s produkcí ve stavu II rostou i celkové náklady. Také si lze všimnout, že 

s rostoucí hodnotou gII se hodnota parametru r* zvyšuje pro malé změny v podílu neshodných 

jednotek.  

Situace 3 

Mějme nadefinované hodnoty vstupních parametrů jako u situace 1. V  situaci 3 bude 

proměnnou parametr h, tedy délka kontrolního intervalu. Výpočty budou simulovány 

s hodnotami h rovny 10 s, 30 s, 60 s. V závislosti na změně délky kontrolního intervalu byly 

analogicky změněny i související parametry ν udávající počet jednotek vyrobených za 

časovou jednotku operace a dále jednotkové náklady na kontrolu a. Tzn. konkrétní nastavení 

v pořadí h / ν / a (10/300/0.4; 30/120/0.9; 60/50/2.1). Ostatní vstupní parametry jsou opět fixní 

a definovány následovně: 

 podíl neshodných jednotek ve stavu I pI    → 0.001 / 0.0001 

 podíl neshodných jednotek ve stavu II pII    → proměnná 

 náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II gII → 90 Kč/h 

 jednotkové náklady na kontrolu / testování a   → dle h 

 délka kontrolního intervalu h     → proměnná 

 počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace ν → dle h 

 parametr exponenciálního rozdělení λ    → 0.0125 

 pravděpodobnost chyby I druhu α     → 0.0027 
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 Pro danou situaci dostáváme výsledky uvedené v tab. 14, tab. 15 graficky zobrazené 

na obr. 20, obr. 21. 

Tab. 14: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

při změně parametru h (pro podíl neshodných jednotek v řádech 1000 PPM) 

   pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001 

(Proměnné)   pII = 0.002  pII = 0.003  pII = 0.005  pII = 0.007  pII = 0.009  pII = 0.010 

h = 10s 

r*  8  5  4  3  3  3 

E[C]* v Kč  4 200  2 652  1 811  1 500  1 338  1 295 

h = 30s 

r*  6  4  3  3  2  2 

E[C]* v Kč  7 955  5 160  3 610  3 132  2 797  2 628 

h = 60s 

r*  4  3  2  2  2  2 

E[C]* v Kč  13 592  9 222  6 811  5 658  5 171  5 021 

 

 

 

Obr. 20: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru h 
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Tab. 15: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

při změně parametru h (pro podíl neshodných jednotek v řádech 100 PPM) 

   pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001 

 (Proměnné)  pII = 0.0002  pII = 0.0003  pII = 0.0005  pII = 0.0007  pII = 0.0009  pII = 0.0010 

h = 10s 

r*  3  3  2  2  2  2 

E[C]* v Kč  19 441  13 692  9 921  8 630  8 107  7 950 

h = 30s 

r*  2  2  2  1  1  1 

E[C]* v Kč  34 191  25 606  20 780  18 401  16 079  15 528 

h = 60s 

r*  1  1  1  1  1  1 

E[C]* v Kč  50 046  40 495  32 862  29 595  27 587  27 110 

 

 

 

Obr. 21: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru h 

Z výsledků pro situaci 3 lze vidět, že se rostoucí délkou kontrolního intervalu rostou 

celkové náklady. Také si lze všimnout, že v procesu, dosahujícím úrovně v řádech 100 PPM 

při delší délce kontrolního intervalu (zejména nastavení při 60-ti sekundách) je výhodnější 

použít klasický CCC diagram než CCC-r diagram (platí pro nastavené vstupní hodnoty 

uvedené pro tuto situaci).  
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Situace 4 

Mějme nadefinované hodnoty vstupních parametrů jako u situace 1. V  situaci 4 je 

měněna hodinová sazba na operátora, která se promítá do parametru  

a vyjadřujícího jednotkové náklady na kontrolu / testování. Výpočty budou nasimulovány pro 

hodinové sazby operátora na 90 Kč/h, 107 Kč/h, 150 Kč/h. Za předpokladu, že operátor 

zkontroluje 300 ks/h dostáváme hodnoty a rovny 0.3 Kč/ks, 0.4 Kč/ks, 0.5 Kč/ks. Ostatní 

vstupní parametry zůstávají fixní a jsou definovány následovně: 

 podíl neshodných jednotek ve stavu I pI    → 0.001 / 0.0001 

 podíl neshodných jednotek ve stavu II pII    → proměnná 

 náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II gII → 90 Kč/h 

 jednotkové náklady na kontrolu / testování a   → proměnná 

 délka kontrolního intervalu h     → 10 s = 0.003 h 

 počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace ν → 300 ks/h 

 parametr exponenciálního rozdělení λ    → 0.0125 

 pravděpodobnost chyby I druhu α     → 0.0027 

 Pro zvolené zadání dostáváme výsledky uvedené v tab. 16, tab. 17 graficky zobrazené 

na obr. 22, obr. 23. 

Tab. 16: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

při změně parametru a (pro podíl neshodných jednotek v řádech 1000 PPM) 

   pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001  pI = 0.001 

 (Proměnné)  pII = 0.002  pII = 0.003  pII = 0.005  pII = 0.007  pII = 0.009  pII = 0.010 

a = 0.3 
Kč/ks             

r*  8  6  4  3  3  3 

E[C]* v Kč  3 747  2 353  1 584  1 330  1 168  1 125 

a = 0.4 
Kč/ks 

r*  8  5  4  3  3  3 

E[C]* v Kč  4 200  2 652  1 811  1 500  1 338  1 295 

a = 0.5 
Kč/ks 

r*  7  5  3  3  3  3 

E[C]* v Kč  5 295  3 368  2 379  1 929  1 768  1 724 
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Obr. 22: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru a 

 

Tab. 17: Optimální hodnota parametru r* pro CCC-r diagram se souvisejícími náklady v Kč 

při změně parametru a (pro podíl neshodných jednotek v řádech 100 PPM) 

   pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001  pI = 0.0001 

(Proměnné)   pII = 0.0002  pII = 0.0003  pII = 0.0005  pII = 0.0007  pII = 0.0009  pII = 0.0010 

a = 0.3 
Kč/ks             

r*  4  3  2  2  2  2 

E[C]* v Kč  17 384  11 993  8 789  7 497  6 974  6 816 

a = 0.4 
Kč/ks 

r*  3  3  2  2  2  2 

E[C]* v Kč  19 441  13 692  9 921  8 630  8 107  7 949 

a = 0.5 
Kč/ks 

r*  3  2  2  2  2  2 

E[C]* v Kč  23 732  17 346  12 786  11 496  10 973  10 815 
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Obr. 23: Grafické zobrazení nákladů E[C] při změně parametru a 

I pro situaci 4 lze z výsledků vidět, že se potvrzují závěry předchozích příkladů. 

S rostoucími jednotkovými náklady na kontrolu rostou celkové náklady, přičemž hodnota 

parametru r* se výrazně nemění.  

Shrnutí  

 Za účelem otestovat funkčnost vlastního návrhu byly nasimulovány čtyři situace. 

V jednotlivých situacích byly postupně měněny vstupní parametry za účelem zjistit, jak jejich 

změna ovlivní celkové výsledky. Vstupní parametry mají reálný základ v procesu  

z automobilového průmyslu. Výstupy pro každou situaci byly zpracovány formou tabulek 

doplněných o komentář a také pro větší přehlednost doplněny o grafické zobrazení. Všechny 

situace byly testovány pro dvě úrovně procesu, a to pro proces dosahující řádu 1000 PPM  

a 100 PPM, které odpovídají podmínkám vysoce způsobilých procesů. 

 Z výsledků je patrné, že větší posun v podílu neshodných jednotek je jednodušeji 

odhalen. Hodnota parametru r* je nižší, stejně tak celkové náklady E[C]. Dále je zřejmé, že 

s rostoucími náklady spojenými s produkcí ve stavu II, s rostoucí délkou kontrolního intervalu 

i s rostoucími jednotkovými náklady na kontrolu rostou celkové náklady E[C]. 

 V následující kapitole bude představena aplikace, která byla vytvořena pro stanovení 

optimálního parametru r u CCC-r diagramu dle modelu popsaného v této kapitole, a která také 

nabízí možnost sestrojení diagramů CCC, CQC a CCC-r. 
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7 Počítačová podpora pro sestrojení diagramů CCC, CQC, CCC‐r 

Důležitou roli při aplikaci statistických metod a nástrojů hraje počítačová podpora. 

V kapitole 2.2 jsou uvedeny výsledky průzkumu, který se zaměřoval na zmapování nabídky 

možnosti sestrojení regulačních diagramů ve vybraných statistických softwarech. Žádný 

z mapovaných softwarů nenabízí možnost sestrojení některého z regulačních diagramů 

představených v kapitole 3.2. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace, která ve svém menu 

nabízí možnost sestrojení diagramů CCC, CQC a CCC-r a stanovení optimálního parametru  

r u CCC-r diagramu podle návrhu popsaného v kapitole 6. Aplikace byla vytvořena 

v prostředí MATLAB GUI. 

7.1 Využití MATLABu GUI pro vytvoření aplikace 

MATLAB představuje vysoce výkonný výpočetní nástroj umožňující technické 

výpočty v řadě odvětví. Jeho potenciál lze také využít pro řadu simulací a výpočtů [3]. Sadu 

výpočtů, stejně jako v tomto případě, lze zapsat do souboru M-file, který je spustitelný jako 

příkaz v prostředí MATLABu a může mít grafický výstup. M-file rovněž očekává sadu 

vstupních parametrů, jejichž editace je před každým spuštěním programu neefektivní a časově 

náročná [32, 50]. 

Zjednodušení této zadávací procedury lze dosáhnout využitím grafického 

uživatelského rozhraní MATLAB GUI, přičemž se celý proces editace parametrů a práce 

s výsledky výpočtů, simulací a měření stává mnohem efektivnější. 

Grafické uživatelské rozhraní GUI (Graphical User Interface) je uživatelské rozhraní, 

které je sestavené z grafických objektů, tzv. komponent, jako jsou tlačítka, textová pole, 

posuvné seznamy, apod. Jedná se o rozhranní mezi uživatelem a aplikací obsahující 

programový kód. 

Celé GUI bylo vytvořeno za pomocí nástroje GUIDE, který je implementován 

v MATLABu. GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) obsahuje 

nástroje pro tvorbu GUI aplikace. Tyto nástroje práci v GUI velmi zjednodušují. GUIDE také 

generuje výsledný M-file obsahující kód pro ovládání, inicializaci a spouštění GUI. M-file 

poskytuje strukturu pro implementaci callback funkcí, které se vykonají, jakmile uživatel 

aktivuje objekty v GUI [32, 62]. Tyto funkce rovněž obsahují výpočty pracující se vstupními 

parametry, které zadává uživatel a výsledky výpočtů jsou v číselné a grafické podobě 

zobrazeny ve vytvořené aplikaci. 
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7.2 Aplikace pro sestrojení CCC, CQC a CCC‐r diagramů 

Vytvořená aplikace umožňuje sestrojení diagramů CCC, CQC a CCC-r. Pro každý 

uvedený diagram se počítají regulační meze a sestrojí graf. Pro CCC-r diagram umožňuje  

i stanovení optimálního parametru r pro zadané vstupní hodnoty dle návrhu popsaného 

v kapitole 6. Hlavní menu vytvořené aplikace je uvedeno na obr. 24. 

 

 

Obr. 24: Hlavní menu aplikace 

Po zvolení vybraného regulačního diagramu uživatel do levé části okna zadá vstupní 

hodnoty parametrů, které jsou nutné pro výpočet regulačních mezí. U CCC diagramu se 

zadávají parametry podíl neshodných jednotek p a pravděpodobnost chyby 1. druhu α. U 

diagramu CCC-r se navíc zadává parametr r. Pro diagram CQC se zadávají parametry počet 

neshod na jednotku produktu λ a pravděpodobnost chyby 1. druhu α. Zadávací okno pro 

diagram CCC je zobrazeno na obr. 25. 
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Obr. 25: Zadávací okno pro diagram CCC 

Po zadání vstupních hodnot a stisknutí tlačítka „Vypočítat“ se spočítají regulační meze 

pro konkrétní hodnoty (obr. 26). 
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Obr. 26: Vypočítané regulační meze CCC diagramu pro konkrétní hodnoty 

Pro vykreslení regulačního diagramu uživatel stiskne tlačítko „Nahraj.xlsx“. Po 

kliknutí na tlačítko dojde k otevření okna pro vyhledávání souborů *.xlsx, ve kterém jsou 

procesní data uložena. Po zvolení souboru a následném načtení dojde k naimportování 

procesních dat do vytvoření aplikace a zobrazení regulačního diagramu (obr. 27). 
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Obr. 27: Sestrojený regulační diagram CCC 

Na stejném principu funguje sestrojení diagramů CCC-r a CQC. Kromě výpočtu 

regulačních mezí a sestrojení grafu aplikace nabízí i možnost stanovit optimální parametr  

r pro CCC-r diagram na základě vlastního návrhu. Po zvolení nabídky pro volbu parametru  

r se zadají vstupní parametry do levé části okna. Po stisknutí tlačítka „Vypočítat“ se zobrazí 

optimální hodnota parametru r, která je spojena s minimálními celkovými náklady (viz. 

kapitola 6.2) a zároveň se spočítají regulační meze CCC-r diagramu (obr. 28). 
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Obr. 28: Zadávací okno pro volbu parametru r 

Vytvořená aplikace pro volbu parametru r bude ověřena v reálných podmínkách 

podnikové praxe. 
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8 Ověření navržené aplikace v podmínkách podnikové praxe 

Vlastní návrh pro stanovení optimálního parametru r CCC-r diagramu byl 

implementován ve firmě působící na českém trhu, která je dodavatelem do automobilového 

průmyslu. Jako konkrétní příklad byl zvolen proces elektronické montáže, jejímž výstupem je 

sub-montáž pro výrobu EGR senzoru. EGR (Exhaust Gas Recirculation) je proces ve 

spalovacím motoru, při kterém je část výfukových plynů přiváděna zpět do sání a opět se 

účastní procesu spalování. 

8.1 Popis procesu a volba znaku kvality 

Pro ověření navržené aplikace byl zvolen proces elektronické montáže, který lze 

pospat vývojovým diagramem uvedeným na obr. 31. Na první operaci se vkládá čip do 

destičky plošných spojů. Tato sub-montáž je následně vložena do plastového těla senzoru. 

Dále je destička plošných spojů zatavena do plastového těla, čímž je zafixována a může 

podstoupit proces pájení, při kterém je zapájen čip a destička plošných spojů a destička 

plošných spojů s tělem senzoru (celkově je pájeno 6 bodů). Výsledné pájení je ověřeno na 

elektrickém testeru a vizuálně zkontrolováno. Pokud je pájení všech 6-ti bodů vyhodnoceno 

jako vyhovující, vyrobená sub-montáž postupuje do dalšího procesu zpracování, při kterém se 

nanáší gel. Nanesený gel plní ochrannou funkci čipu proti korozi, nečistotám, vlhkosti, chrání 

čip proti vibracím.  

Proces nanášení gelu je kontrolován vizuálně, přičemž jedním ze sledovaných znaků 

kvality je kontrola přetečení gelu do oblasti pro svařování plastové krytky. Při procesu 

nanášení gelu musí být gel správně nanesený tak, aby byl zalitý pouze ve vymezené oblasti  

a nesmí se přelít do drážky pro následný proces svařování. Všechny vyrobené kusy jsou 100% 

kontrolovány dle pracovní instrukce. Všechny kusy s přetečeným gelem v drážce pro 

svařování plastové krytky jsou vyřazeny do červeného boxu pro neshodné kusy. Shodný kus 

je zobrazený na obr. 29, neshodný kus na obr. 30. 
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Obr. 29: Shodný kus – gel se nachází pouze ve vymezené oblasti, není přetečený v drážce 

pro svařování plastové krytky 

 

 

 

 

Obr. 30: Neshodný kus – gel se nachází i mimo vymezenou oblast, je přetečený v drážce pro 

svařování plastové krytky 
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Obr. 31: Diagram procesního toku elektronické montáže 

8.2 Stávající stav posouzení procesu 

V současné době není stav tohoto procesu posuzován na základě statistického 

vyhodnocování. Chybí grafické znázornění chování procesu v čase, které by zobrazovalo, zda 

se proces pohybuje v rámci svých přirozených mezí, jak často se dostává mimo svoje 

přirozené meze. Vyhodnocení probíhá podle nastavených interních pravidel, která jsou 

nastavená pro všechny procesy stejně bez ohledu na povahu procesu, způsobilost procesu, atd. 
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Tzn., pokud se za směnu objeví pět výskytů na tutéž vadu, operátor proces zastaví, informuje 

směnového mistra, který problém eskaluje na odpovědný procesní tým a začne analýza 

problému. Po zjištění příčiny problému a znovuuvedení procesu do původního stavu výroba 

pokračuje.  

8.3 Volba regulačního diagramu pro zvolený znak kvality 

Zvoleným znakem kvality je přítomnost gelu v drážce pro svařování plastové krytky. 

Jedná se o atributivní znak kvality. V případě atributivních znaků kvality je možné volit 

z řady tradičních Shewhartových regulačních diagramů nebo regulačních diagramů 

představených v kapitole 3 (CCC, CQC, CCC-r diagram).  

Pro volbu vhodného regulačního diagramu je nutné nejprve zjistit úroveň procesu, tzn. 

podíl neshodných jednotek. Podíl neshodných jednotek byl stanoven ze záznamů, které jsou 

udržovány na denní bázi, a které obsahují údaje o výskytu všech neshodných jednotek  

i počtech vyrobených kusů. Podíl neshodných jednotek byl stanoven z dat za období měsíce 

června a července 2013, tedy p = 0.0002. Na základě zjištěného podílu neshodných jednotek 

lze vidět, že se úroveň procesu pohybuje v řádech 100 PPM a tudíž lze proces označit jako 

vysoce způsobilý. V tomto případě není vhodné použít tradiční Shewhartův regulační 

diagram. Jelikož je sledován výskyt neshodných jednotek, nabízí se volba regulačního 

diagramu CCC-r (pro r = 1 dostáváme CCC diagram). K této volbě přispívá i fakt, že je ve 

zvoleném procesu prováděna 100% on-line kontrola a ne kontrola formou výběrů. 

8.4 Nastavení parametru r CCC‐r diagramu 

Pro stanovení optimálního parametru r regulačního diagramu bylo nutné nadefinovat  

a zjistit všechny vstupní parametry: 

 podíl neshodných jednotek ve stavu I pI    → 0.0002 

 podíl neshodných jednotek ve stavu II pII    → 0.0010 

 náklady na výrobu jednoho kusu, když je proces ve stavu II gII → 95 Kč/h 

 jednotkové náklady na kontrolu / testování a   → 0.3397 Kč/ks 

 délka kontrolního intervalu h     → 12 s = 0.003 h 

 počet jednotek vyrobených za časovou jednotku operace ν → 315 ks/h 

 parametr exponenciálního rozdělení λ    → 0.0125 

 pravděpodobnost chyby I druhu α     → 0.0027 

Dosazením vstupních hodnot do navržené aplikace (obr. 32) dostáváme optimální 

hodnotu parametru r* takovou, pro kterou jsou náklady spojené s produkcí neshodných 

jednotek a zároveň náklady na kontrolu / testování nutné pro posouzení stavu statistické 
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stability procesu minimální, tedy celková nákladová funkce E[C] je minimální. Pomocí 

aplikace byly spočítány i regulační meze pro CCC-3 regulační diagram, které odpovídají 

stanovenému parametru r. 

 

Obr. 32: Optimální hodnota parametru r* pro konkrétní podmínky 

Dle navržené aplikace dostáváme pro konkrétní podmínky optimální hodnotu 

parametru r* rovnu 3. Z tab. 18 (obr. 33) lze porovnat celkové náklady E[C] pro různé 

hodnoty r. Z uvedených výsledků lze vidět, že celkové náklady jsou nejvyšší pro r = 1, 

postupně klesají po r = 3 a poté se začínají opět navyšovat. 

Tab. 18: Celkové náklady E[C] pro různé hodnoty r  

r  1  2  3  4  5 

E[C]      14 554.40 Kč      6 488.33 Kč      6 068.37 Kč      7 227.10 Kč      8 736.30 Kč  
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Obr. 33: Celkové náklady E[C] pro různé hodnoty r 

8.5 Využití výsledků pro další zlepšování 

V současné době není nastavené žádné statistické vyhodnocování popsaného procesu. 

Proces je zastaven vždy při výskytu 5-ti neshodných kusů na vadu přetečení gelu do drážky 

pro svařování plastové krytky. Následuje analýza procesu procesním týmem do vyřešení 

problému. Počty neshodných kusů se zaznamenávají pouze do tabulky, se kterou se již dále 

nepracuje, tudíž se nevyužívají předcházející informace získané z procesu. Především ale 

chybí grafické zobrazení, které by znázorňovalo průběžné chování procesu, jak se pohybuje 

v rámci svých přirozených mezí, jak často se dostává mimo přirozené meze nebo zda se 

proces nepohybuje v blízkosti některé z regulačních mezí. Tato informace by mohla být 

velkou pomocí pro řešící tým tím, že by poskytla prvotní informaci pro následnou analýzu 

příčin. 

Právě regulační diagram je vhodným nástrojem pro monitorování chování procesu. 

K tomuto účelu může posloužit navržená aplikace, která má možnost sestrojení regulačního 

diagramu CCC-r ve svém nabídkovém menu. Po implementaci monitorování procesu pomocí 

regulačního diagramu by následující postup vycházel z interní pracovní instrukce pro 

statistickou regulaci procesu. Tzn., při výskytu definovaného počtu neshodných jednotek by 

byl vynesen bod do regulačního diagramu a následně proběhlo rozhodnutí o posouzení stavu 

procesu. Případné zastavení a následná analýza procesu by byla prováděna na statistickém 

základě, která vychází z dat získaných z konkrétního procesu a ne všeobecně nastavené 

hodnoty, která nemusí být pro všechny procesy adekvátní. Získané výsledky by sloužily jako 

výchozí hodnoty pro další zlepšování a hlavně pro redukci nákladů spojených s prostoji linky, 

které nemají statistický podklad.   
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9 Doporučení pro praxi a další rozvoj teorie 

V kapitole 2 jsou uvedeny výsledky rozsáhlého průzkumu, jehož cílem bylo zmapovat 

stávající stav monitorování a řízení procesů jak v případě měřitelných znaků kvality, tak 

v případě atributů. Výsledky jednotlivých dílčích průzkumů potvrdily hypotézu, že metodám 

navrženým pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů je věnovaná malá 

pozornost.  

Téma regulačních diagramů pro atributivní znaky kvality vhodných pro procesy 

s velmi nízkým výskytem neshodných jednotek / neshod, stejně jako simultánní sledovaní 

více znaků kvality v případě tohoto typu dat, se těší oblibě zatím jenom na akademické půdě. 

Toto téma je dostupné především v článcích odborných časopisů, které nejsou tolik dostupné 

běžnému uživateli v podnikové praxi. Za účelem zvýšit povědomí o těchto procedurách 

v podnikové praxi by bylo třeba: 

 Zahrnout tyto procedury i do knižních publikací, které jsou běžnému uživateli 

dostupnější. 

 Zahrnout toto téma do náplní kurzů a školení za účelem šíření osvěty v podnikové 

praxi. 

 Nabídnout tyto procedury prostřednictvím statistických softwarů. 

Z hlediska dalšího rozvoje teorie se lze zaměřit na: 

 Rozšíření navrženého semi-ekonomického modelu i pro detekci zlepšení procesu. 

 Zjednodušování ekonomických modelů tak, aby byly jednodušeji aplikovatelné 

v podmínkách reálné praxe. 

 Simultánní sledování více atributivních znaků kvality vysoce způsobilých procesů.  
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Závěr 

Disertační práce na téma „Uplatnění vybraných statistických metod v podmínkách 

vysoce způsobilých procesů“ se zaměřuje na oblast monitorování a řízení vysoce způsobilých 

procesů. Toto téma se v době neustálého rozvoje technologií a tlaků kladených na procesy 

dosáhnout vysoké úrovně stává vysoce aktuální. Hlavní zřetel je stále brán na měřitelné znaky 

kvality. Předložená práce se orientuje především na atributivní znaky s cílem rozšířit 

povědomí o zatím méně známých navržených technikách pro monitorování a řízení procesu  

a nasadit tyto procedury do aplikačního použití. 

Praktické zpracování práce vychází z provedených analýz, jejichž výsledky jsou 

zpracovány v kapitole 2. Cílem bylo zmapovat stávající stav monitorování a řízení procesů 

jak v případě měřitelných znaků kvality, tak v případě atributů. Za účelem provedení prvotní 

analýzy byl provedený průzkum, jehož snahou bylo pokrýt co nejširší spektrum oblastí. 

Průzkum byl proveden v oblastech odborných knižních publikací, statistických softwarů, 

náplní kurzů a školení a podnikové praxe. Cílem bylo poskytnout souhrnný přehled, jaké typy 

regulačních diagramů, jakožto nástroje vhodné pro monitorování a řízení procesů, jsou 

popisovány v knižních publikacích, nabízeny v menu statistických softwarů, školeny v rámci 

kurzů s tématikou statistických metod a používány v podnikové praxi. Analýza odborných 

knižních publikací čerpá z publikací věnujících se jak samotně tématice statistické regulace 

procesu, tak publikací Six Sigma, která je v dnešní době velice populární a hodně rozšířená  

a usiluje právě o dosažení vysoké způsobilosti procesu. 

Dále se analýza zaměřila na statistický software, který při aplikaci statistických metod 

hraje důležitou roli, a kterých je na trhu nabízena celá řada. Studie se opět zaměřovala na 

regulační diagramy, které jsou jednotlivými statistickými softwary nabízeny. Za účelem 

rozšíření znalostí svých zaměstnanců firmy hojně využívají nabídek různých kurzů a školení, 

ať už při zavádění vybrané strategie zlepšování nebo při aplikaci vybraných nástrojů řízení 

kvality. Opět bylo cílem zhodnotit, jaké typy regulačních diagramů jsou v rámci kurzů  

a školení vyučovány. Posledním bodem analýzy byl průzkum provedený v samotné 

podnikové sféře. Cílová skupina oslovených firem byla zvolena tak, aby zahrnovala firmy 

různých velikostí z různých průmyslových odvětví.  

Všechny studie přinášejí velmi podobné závěry. Z provedených analýz je zřejmý fakt, 

že v širokém povědomí jsou stále na prvním místě pro monitorování a řízení procesu 

zakotveny tradiční Shewhartovy regulační diagramy a metodám navrženým pro monitorování 

a řízení vysoce způsobilých procesů je věnovaná jen malá pozornost. 

Kapitola 3 se věnuje regulačním diagramům vhodným pro monitorování a řízení 

vysoce způsobilých procesů. Nejprve jsou uvedeny techniky pro měřitelné znaky kvality.  
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Více pozornosti je věnováno atributivním znakům kvality. I pro atributy již byly navrženy 

techniky pro monitorování a řízení procesů dosahujících vysoké úrovně, ale jak ukázaly 

výsledky studie provedené v kapitole 2, v praxi zůstávají zatím neznámé. Na závěr kapitoly 

jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky regulačních diagramů pro měřitelné i atributivní 

znaky. 

Kapitola 4 se zaměřuje na simultánní sledování více znaků kvality v případě CCC dat. 

V této části jsou popsány existující techniky pro simultánní sledování více znaků kvality. 

Jenom několik jich zatím bylo přizpůsobeno na CCC data. Toto téma se těší oblibě zatím 

jenom na půdě akademické. Běžně dostupná odborná knižní literatura tuto tématiku zatím 

nepokrývá, stejně tak chybí v rámci nabídek kurzů a školení. Ty se orientují především na 

klasický Hottelingův regulační digram, který není ani nabízený ve všech statistických 

softwarech a aplikace v podnikové praxi je zatím nulová. Pokud bychom chtěli zvýšit 

povědomí v podnikové praxi, mělo by být toto téma zahrnuto do odpovídajících běžně 

dostupných publikací, regulační diagramy pro CCC data by měly být součástí statistického 

software a s osvětou v podnikové praxi by měly začít školící firmy, které by toto téma 

zahrnovaly do náplní svých kurzů a školení. Teprve potom se tyto pro praxi „nové“ techniky 

dostanou k běžnému uživateli. 

Kapitola 5 se věnuje stanovení optimálních parametrů regulačního diagramu, které 

bývá označováno jako navrhování regulačního diagramu. Existují různé způsoby, jak stanovit 

parametry regulačního diagramu, pro každý způsob existuje několik modelů. V této kapitole 

jsou detailně popsány různé existující modely, rozebrány jejich předpoklady, porovnány 

vstupní a výstupní parametry. Každý model má svoje výhody i nevýhody týkající se 

jednoduchosti použití, statistických vlastností nebo ekonomických ukazatelů. Této části je 

věnována větší pozornost, protože slouží jako teoretické východisko pro vytvoření vlastního 

návrhu stanovení optimálního parametru zvoleného regulačního diagramu. 

V kapitole 6 je představen vlastní návrh regulačního diagramu CCC-r. Vytvořený 

návrh lze zařadit do kategorie semi-ekonomických modelů, protože ze tří hledaných 

parametrů jsou dva zvoleny heuristickým přístupem, tzn. dle konkrétních podmínek procesu  

a optimalizovaným parametrem zůstává jeden parametr, který je hledán s ohledem na 

ekonomické ukazatele. Cílem této práce bylo navrhnout takový model, který bude uživatelsky 

zajímavý především pro podnikovou praxi. Nejprve byly nadefinovány předpoklady, na 

kterých je vlastní návrh založen a dále byly definovány dvě kategorie nákladů vycházející 

z principu fungování CCC-r regulačního diagramu, ze kterých je počítána celková nákladová 

funkce. Algoritmus optimalizační úlohy je ukázán na konkrétním příkladu. Pro vlastní návrh 

stanovení optimálního parametru r u CCC-r diagramu bylo nasimulováno několik 

modelových situací. V jednotlivých situacích byly měněny vstupní parametry za účelem 

zjistit, jak jejich změna ovlivňuje celkové výsledky.  



96 

 

V kapitole 7 je představená vytvořená aplikace pro počítačovou podporu diagramů 

CCC, CQC a CCC-r. Součástí aplikace je i možnost stanovení optimálního parametru  

r u CCC-r diagramu podle vytvořeného návrhu. Jak již bylo zmíněno, současné statistické 

softwary dostupné na trhu nenabízejí možnost sestrojení diagramů uvedených v kapitole 3.2, 

což může být jedním z důvodů, proč jsou tyto diagramy v praxi zatím neznámé. Nejlepší 

způsob, jak dostat tyto diagramy do povědomí, je nejenom zvýšit počet publikací s touto 

tématikou, ale nabídnout je uživatelům prostřednictvím statistického softwaru.  

Vytvořený vlastní návrh a počítačová aplikace byly ověřeny v reálných podmínkách 

při výrobě elektronických součástek dodávaných v automobilovém průmyslu. 

Tato disertační práce byla zpracována za účelem rozšíření povědomí o vhodnosti / 

nevhodnosti použití různých typů regulačních diagramů v podmínkách vysoce způsobilých 

procesů. Orientuje se především na techniky pro atributivní znaky kvality, které jsou zatím 

méně známé. Navržená aplikace může přinést cenné podněty pro další vývoj v této oblasti. 

Zpracování práce by mělo přispět k rozvoji oboru řízení kvality, který může dále šířit osvětu 

v podnikové praxi. 
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Celkový přínos disertační práce lze shrnout do několika hlavních bodů: 

 Zmapování současného stavu monitorování a řízení procesů pro měřitelné i atributivní 

znaky kvality. 

 Shrnutí existujících procedur pro monitorování a řízení vysoce způsobilých procesů 

doplněný o rozbor vlastností a výčet silných a slabých stránek, a to jak pro sledování 

jednoho znaku kvality, tak pro simultánní sledování více znaků kvality. 

 Shrnutí existujících přístupů pro stanovení parametrů regulačních diagramů doplněný 

o rozbor vlastností a srovnání parametrů jednotlivých modelů. 

 Vytvoření vlastního semi-ekonomického návrhu pro stanovení optimálního parametru 

r u CCC-r regulačního diagramu. 

 Vytvoření aplikace pro počítačovou podporu CCC, CQC a CCC-r diagramů 

umožňující také stanovit optimální parametr r u CCC-r diagramu dle vytvořeného 

návrhu. 

 Ověření navržené aplikace v podmínkách podnikové praxe. 
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