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Abstrakt 

Analýza vybraných faktorů ovlivňujících aplikaci statistické regulace procesu 

Diplomová práce se zabývá definováním efektivní aplikace SPC, jednotlivých kroků 

aplikace SPC a vybraných faktorů, které mohou ovlivnit aplikaci SPC v organizaci. 

Diplomová práce je zaloţena na studiu odborné literatury a případových studií a je 

podpořena vlastním návrhem a vyhodnocením dotazníku zaměřeného na zjištění stavu 

aplikace SPC v prostředí firem působících v České republice. 
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Abstract  

Analysis of Selected Factors Influencing the Application of Statistical Process 

Control 

This diploma thesis is dedicated to definition of the effective SPC application, its 

particular steps and selected factors which can affect the effective SPC application in an 

organization. The diploma thesis is based on literature and case studies review and it is 

supported by original questionnaire design and analysis which is focused on the 

evaluation of SPC application in companies in Czech Republic. 
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Seznam zkratek  

 

ARL – Average Run Lenght (průměrná délka přeběhu) 

CL – Central Line (centrální přímka) 

DOE – Design of Experiments (plánování experimentů) 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis (analýza moţnosti vzniku vad a jejich 

následků) 

FTA – Failure Tree Analysis (analýza stromu poruch) 

LCL – Lower Control Limit (dolní regulační mez) 

MSA – Measurement System Analysis (analýza systému měření)  

OCAP – Out of Control Action Plan (plán akcí pro eliminaci vymezitelných příčin 

variability) 

QFD – Quality Function Deployment  

QM – Quality Management (management kvality)  

RD – regulační diagram(y)  

SPC – Statistical Process Control (statistická regulace procesu) 

TQM – Total Quality Management 

UCL – Upper Control Line (horní regulační mez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ÚVOD  

 

Diplomová práce nazvaná „Analýza vybraných faktorů ovlivňujících aplikaci 

statistické regulace procesu“ je zaměřena na téma statistické regulace procesu a část této 

práce vznikla v rámci projektu Studentské grantové soutěţe VŠB – TU Ostrava. Tento 

projekt byl pojmenován „Rozvoj metod a nástrojů pro statistické řízení procesů“ a byl 

zpracováván na Katedře kontroly a řízení jakosti Fakulty metalurgie a materiálového 

inţenýrství v roce 2010.  

Statistická regulace procesu (SPC, z anglického Statistical Process Contol) 

představuje ověřenou metodu pro monitorování a případné zlepšování procesů a patří 

mezi preventivní metody managementu kvality. Podstatou statistické regulace procesu je 

na základě sledování procesu odhalit a omezit působení tzv. vymezitelných příčin 

variability a tím zajistit statistickou stabilitu procesu.  

Aplikace statistické regulace procesu v organizaci vyţaduje komplexní přístup. 

Cílem této diplomové práce je popsat jednotlivé kroky a související faktory, které mohou 

ovlivňovat aplikaci SPC v organizaci.  

Diplomová práce má za cíl zpracovat tuto problematiku na základě studia odborné 

literatury a získané poznatky ověřit pomocí provedení dotazníkového šetření v prostředí 

firem působících v České republice.  

Dílčím cílem této diplomové práce je definovat efektivní aplikaci statistické 

regulace procesu a dále v souvislosti s jednotlivými kroky aplikace SPC popsat vybrané 

faktory, které mohou ovlivňovat zavádění a vyuţívání SPC v organizaci. 

Dalším úkolem této diplomové práce je sestavení dotazníku na zjištění vlivu 

vybraných faktorů na úspěšnost aplikace SPC v prostředí společností, které působí 

v České republice. Následná analýza dotazníku má za cíl odhalit problémová místa a 

navrhnout moţná zlepšení aplikace SPC. 

Vytvořený popis aplikace SPC v organizaci pomocí jednotlivých kroků bude také 

porovnán s vybranými případovými studiemi. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY STATISTICKÉ REGULACE 

PROCESU 

Preventivní přístup k managementu kvality, na rozdíl od reaktivního přístupu, 

vyţaduje aplikaci statistických metod pro monitorování, analýzu, řízení a zlepšování 

procesu, a z tohoto důvodu je tedy vhodné aplikovat statistickou regulaci procesu [28].  

Statistickou regulaci procesu lze zasadit do rámce managementu kvality (viz Obr. 

1).   

 

 

Obr. 1 Zařazení SPC do rámce managementu kvality [26] 

 

Aplikace SPC sama o sobě nezaručuje zlepšení kvality procesů a produktů, nicméně 

je to metoda, která umoţňuje lépe poznat proces a odhalit příčiny jeho variability. 
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1.1 Vysvětlení pojmů spojených se statistickou regulací procesu 

V rámci statistické regulace procesu je třeba nadefinovat základní pojmy, kterými 

jsou statistické myšlení, variabilita procesu a regulační diagramy.  

 

Statistické myšlení  

Dle E. Deminga je statistické myšlení základem dobrého managementu. 

Statistické myšlení, v angličtině „statistical thinking“, není o pouhé aplikaci statistických 

metod, ale jde o filozofii učení a jednání, zaloţenou na těchto třech principech:    

 Všechna práce se uskutečňuje v systému vzájemně provázaných procesů. 

 Všechny procesy mají určitou variabilitu. 

 Pochopení a sniţování variability procesů je klíčové pro úspěšnost organizace 

[34]. 

Pochopení, ţe všechny procesy mají určitou variabilitu a ţe je třeba tuto 

variabilitu redukovat, je zásadou statistické regulace procesu. 

 

Variabilita procesu  

Statistická regulace procesu poskytuje nástroje pro analýzu a eliminaci variability 

studovaného procesu. Existují dva základní typy příčin variability, a to náhodné a 

vymezitelné příčiny variability procesu. 

 Náhodné příčiny variability  

o faktory, které jsou přirozenou součástí procesu, 

o tvoří 80 aţ 90% variability procesu [34]. 

 Vymezitelné příčiny variability 

o faktory, jeţ vznikají z vnějších příčin,  

o tvoří 10 aţ 20% variability procesu [34]. 

 

Regulační diagramy (RD) 

Regulační diagramy jsou základním nástrojem SPC. Na základě záznamu 

adekvátních hodnot do RD a vyhodnocení RD se analyzuje variabilita procesu a 

rozhoduje se o případném zásahu do daného procesu.   

Regulační diagramy mají tyto přínosy pro organizace (dle [1]): 

 RD jsou prokazatelně technikou pro zlepšování produktivity, 

 RD jsou efektivní pro prevenci neshod, 
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 RD předchází zbytečnému seřizování procesu, 

 RD poskytují diagnostické informace o procesu, 

 RD podávají informace o statistické (ne)stabilitě procesu. 

 

 

1.2  Efektivní aplikace statistické regulace procesu 

Efektivní aplikace SPC přináší a jejím hlavním účelem je vyhledávání 

vymezitelných příčin variability v procesu a následně sniţování působení těchto příčin, 

coţ vede ke sniţování výskytu neshodných produktů a tím k úsporám organizace a 

zvýšení její konkurenceschopnosti. Cílem je získat statisticky stabilní proces, který 

ovlivňují pouze náhodné příčiny variability; takovýto proces je předvídatelný do 

budoucna.  

 Přínosy implementace SPC lze také podrobněji popsat jako následující (na 

základě literatury  [6], [13], [14], [15], [26], [27], [32]): 

 Zlepšování kvality produktu  

o sníţení nákladů na opravy a přepracování produktů, 

o úspora času;  

 Sníţení počtu stíţností zákazníků a zvýšení jejich spokojenosti; 

 Vyšší produktivita; 

 Zvýšení kapacity výroby; 

 Poskytování informací pro udrţování a zlepšování procesu; 

 Neustálé zlepšování procesu;  

 Sníţení nákladů  

o sniţování potřeby zdrojů, coţ vede k úsporám na vstupech; 

 Získání většího podílu na trhu a zlepšení konkurenceschopnosti; 

 Podpora ekonomicky efektivního rozhodování, tj. jaká opatření provádět a kdo a 

kdy by je měl provádět;  

 Pomáhá vytvářet predikovatelný proces, coţ je důleţité pro udrţení určité kvality 

produktu a s tím spojených nákladů; 

 RD umoţňují vytvářet společnou řeč v organizaci, a to od operátorů po 

managament a od výrobce po zákazníka; 

 RD pomáhají rozlišit mezi náhodnými a vymezitelnými příčinami variability. To 

určuje, kdo by měl provést opatření k nápravě – management v případě 
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náhodných, pokud je tedy opravdu nutné sníţit působení náhodných příčin 

variability, a např. operátor v případě vymezitelných příčin variability; 

 Sdílení znalostí a poznatků v organizaci; 

 Implementace SPC přispívá k okamţité vizualizaci daného procesu a jeho 

chování, coţ pomáhá předcházet problémům nebo je napravovat s cílem omezit 

zbytečné náklady;  

 SPC je preventivní kontrolní nástroj, který monitoruje proces a po dostatečném 

důkazu o odchylce v procesu podněcuje k opatřením k nápravě; 

 SPC se prokázalo jako dobrý nástroj pro sdílení znalostí a zlepšení týmové práce i 

přes počáteční skeptický přístup zaměstnanců, např. po předchozích neúspěšných 

implementacích SPC; 

 Zajištění lepší komunikace se zákazníky, vývojáři či dodavateli o vyrobitelnosti, 

specifikacích a plnění dodávek; 

 Podpora rozhodování se na základě fakt, tj. relevantních informací z analýzy dat;  

 Operátoři získávají více odpovědností a jsou více zapojeni do výrobního procesu. 

 

Implementace SPC sama o sobě nevede ke zlepšení kvality, je to však metoda, jeţ 

pomáhá organizaci v úsilí o zlepšení kvality. Vyuţívání regulačních diagramů společně 

s týmovou prací, komunikací, analýzou dat, technikami pro řešení problémů vede 

k výraznému zlepšení kvality [18]. 

 

 

1.3 Aplikovatelnost statistických technik 

SPC a vyuţití statistických metod pomáhá monitorovat, řídit, udrţovat a zlepšovat 

výkonnost procesu jak výrobního, tak i procesu v oblasti sluţeb anebo zdravotnictví. 

Nicméně v mnoha organizacích dochází k neúspěchu při implementaci SPC z důvodu 

nepochopení této techniky a její aplikovatelnosti v dané organizaci [28]. Pro zajištění 

efektivnosti SPC je třeba zváţit aplikovatelnost této metody pro konkrétní organizaci a 

procesy.   

Zváţení aplikovatelnosti výrazně ovlivní úspěch implementace SPC a navíc můţe 

vést k výběru jiné techniky, k jinému způsobu aplikace dané metody nebo definování jiné 

návaznosti na ostatní techniky managementu kvality. Postup výběru technik a metod by 
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měl být dobře zváţen s ohledem na situaci v organizaci, coţ zvýší šanci na úspěch její 

implementace [29]. 

Nabízejícím se řešením je vyuţití existujících znalostí a zkušeností a tzv. „nejlepší 

praxe“. Avšak aplikace „nejlepší praxe“ můţe také vést k nedostatečnému zapojení 

managementu a malé motivaci operátorů, protoţe zapojení pracovníci nemusí chápat, jak 

aplikace této praxe můţe být přínosná a moţná v prostředí dané organizace [29]. 

V případech výroby v malých dávkách, je potřeba se zaměřit na proces místo na produkt, 

jelikoţ klasická statistická regulace procesu a klasické Shewhartovy regulační diagramy 

byly vyvinuty pro hromadnou výrobu [32], či zváţit jiné techniky. 

 

 

1.4 Aplikace cyklu SPC 

Efektivně zavedená a pouţívaná statistická regulace procesu je účinným nástrojem 

pro zlepšování procesů a tím i ekonomických výsledků dané organizace. Vliv na účinnou 

aplikaci SPC v organizaci můţe mít větší či menší počet faktorů (viz Obr. 2).  

Implementace SPC je velmi komplexní proces, jenţ zahrnuje řadu činností - 

kroků. Kaţdý z těchto kroků je ovlivněn celou řadou faktorů. Úspěšná aplikace SPC 

vyţaduje plánovací, inţenýrské, manaţerské, statistické a komunikační dovednosti [28]. 

V literatuře se objevuje několik způsobů členění faktorů. Tyto faktory lze dle literatury 

[1] a [29] dělit na faktory:  

 statisticko-metodické (SMF), 

 ekonomické (EF), 

 sociální (SF), 

 technické (TF), 

 organizační (OF), 

 situační (SIF).  
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Obr. 2 Faktory ovlivňující SPC a jejich integrace do podnikatelského systému [2] 

 

K tomu, aby byla aplikace SPC efektivní, je potřeba zohlednit všechny tyto 

faktory (viz Obr. 2). Nicméně pro efektivní implementaci SPC v organizaci není dílčí 

členění faktorů rozhodující. Hlavní je však uvědomit si jejich existenci a zváţit jejich vliv 

v konkrétní situaci. Pro bliţší analýzu jednotlivých faktorů byla implementace SPC 

rozdělena do dílčích kroků uvedených v následující kapitole.  

 

 

1.5 Jednotlivé kroky efektivní implementace SPC 

Jednotlivé kroky efektivní aplikace SPC jsou zpracovány na základě literatury [1], 

[2], [27], [28]. V příloze č. 1 je znázorněn vývojový diagram posloupnosti jednotlivých 

kroků. 

Kroky aplikace SPC: 

1. Závazek přijetí SPC v organizaci, 

2. Informování, školení a výcvik managementu, 

3. Výcvik a školení mistrů a operátorů, 

4. Vytvoření týmu pro implementaci SPC, 

5. Výběr procesu/produktu pro implementaci SPC/ Pilotní projekt,  

6. Vytvoření vývojového diagramu procesu, 

7. Definování a zaznamenání poţadavků a očekávání zákazníků,  

8. Příprava reakčního plánu (OCAP), 

9. Prezentování a schválení dosavadního postupu a výsledků managementem,  

10. Výběr klíčových proměnných, 

 

EF 

SMF 

SF 

TF SIF 

 

 

OF 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Podnikatelský 

systém 
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11. Určení velikosti výběru, 

12. Určení četnosti provádění výběrů, 

13. Určení odpovědností a pravomocí, 

14. Výběr softwaru, 

15. Analýza systému měření (MSA),  

16. Měření hodnot znaku kvality, 

17. Výběr vhodného typu regulačního diagramu, 

18. Stanovení mezí v regulačních diagramech, 

19. Výpočet a záznam výběrových charakteristik do regulačního diagramu, 

20. Interpretace regulačních diagramů, 

21. Vyhodnocení statisticky (ne)stabilního stavu procesu, 

22. Uplatnění reakčního plánu pro odstranění vymezitelných příčin variability, 

23. Vyhodnocení způsobilosti procesu, 

24. Případné odstranění náhodných příčin variability,  

25. Hodnocení finančních přínosů,  

26. Údrţba a dokumentace procesu, 

27. Přezkoumání a audit procesů aplikace SPC. 
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2 SPECIFIKACE A ROZBOR VYBRANÝCH FAKTORŮ 

OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVNÍ APLIKACI SPC VE VAZBĚ NA 

CYKLUS SPC 

V následující kapitole jsou specifikovány faktory, které mohou na jednotlivé 

kroky aplikace SPC působit. Dané faktory jsou získány na základě příkladů aplikace SPC 

získaných z případových studií a literatury věnující se této problematice. Cílem této 

kapitoly je nejenom přiblíţit faktory spjaté s určitým krokem aplikace SPC, ale i 

nabídnout řešení k omezení negativního ovlivnění implementace SPC těmito faktory.  

 

 

2.1  Závazek přijetí SPC v organizaci 

Rozhodnutí o přijetí a aplikaci SPC v organizaci musí pocházet od managementu 

a závazek managementu je tedy prvním krokem implementace SPC. 

 

Podpora managementu 

Jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující efektivní implementaci je podpora a 

zapojení vrcholového vedení organizace. Management musí plně podporovat úsilí 

k zavedení a pouţívání SPC. Obecně, všechny změny v organizaci jsou nemoţné bez 

podpory vrcholového vedení [17], [28].    

Management by měl vidět v SPC účinnou techniku pro řešení problémů a zároveň 

by měl rozumět poţadavkům, které jsou důleţité pro implementaci SPC v organizaci 

[28]. 

Podpora a pozornost od vrcholového vedení je potřeba během celého cyklu 

aplikace SPC [32]. Management by měl svou podporu implementace SPC vhodně a 

efektivně vyjadřovat, a to například prostřednictvím pravidelných mítinků s týmem 

implementace SPC.  

 

Důvod implementace SPC 

Faktorem, který můţe mít závaţný vliv na další kroky implementace a především 

na motivaci zapojených pracovníků – a tím na jejich výkonnost – je důvod, z jakého se 

rozhodlo o implementaci SPC.  

Není vhodné SPC implementovat pouze v závislosti na poţadavcích zákazníků. 

Pravým důvodem by mělo být zvýšení spokojenosti zákazníka s produkty ze stabilního a 
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způsobilého procesu a další zlepšování procesu, coţ s sebou přináší další výhody jako je 

zvýšení konkurenceschopnosti, podílu na trhu atd. [28].  

 

Připravenost managementu reagovat na odpor ke změnám a na strach ze školení ze 

strany zaměstnanců  

Obavy z nových přístupů a změn v organizaci a z toho plynoucí odpor ke změnám 

ovlivní přijetí i samotnou implementaci SPC. Management by měl být připraven na tento 

stav a měl by být schopen na něj adekvátně reagovat [28].  

V literatuře ([28]) se uvádí 4 typy odporu: 

 Technický  

o operátoři často nacházejí obtíţe při chápaní statistické problematiky SPC,  

coţ je moţné vyřešit zavedením neustálého školení a výcviku; 

 Politický  

o je zaloţen na tom, zda je hledané řešení reálné. Strategie, jak se tomuto 

problému vyhnout, je vytvoření potřeby změny a ukázka, jak změna můţe 

být přínosná; 

 Individuální  

o lidé mohou být stresováni osobními problémy, které ovlivňují jejich 

pracovní výkon. Řešením můţe být sníţení počtu pracovních úkolů, coţ 

ovšem vyţaduje velmi individuální přístup; 

 Organizační  

o nastává, kdyţ je celá organizace pod vlivem strnulých myšlenek a postojů                         

managementu. Odpor můţe být odstraněn komunikací přínosů                        

iniciativy manaţerům. 

 

Odstranění odporu ke změnám je moţné na základě vhodné komunikace, 

motivace a vzdělávání. Řešením je také vytvoření systému podpory a odměn za 

dosahování dílčích cílů během implementace SPC.  

 

 

2.2 Informování, školení a výcvik managementu 

Management musí rozumět podstatě a přínosům aplikace SPC, jinak hrozí, ţe 

SPC nebude podporovat a tím dojde k celkovému neúspěchu implementace SPC 
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v organizaci. Dalším krokem na počátku cyklu implementace je proto školení 

managementu. 

 

Školení managementu 

Management musí rozumět regulačním diagramům a informacím, které poskytují, 

jelikoţ např. odstraňování náhodných příčin variability procesu je odpovědností 

managementu [27] a také musí rozumět technikám, vedoucím ke sniţování působení 

příčin variability [28]. Naopak, nedostatečné pochopení důvodu implementace SPC u 

managementu můţe vést k neúspěchu aplikace SPC. Cílem k odstranění nepochopení 

aktivit v rámci implementace SPC je tedy vhodné školení managementu, které by mělo 

zahrnovat pouze základní informace o problematice SPC a především by mělo být 

zaměřeno na podstatu aplikace SPC, tedy zdůvodnění výskytu variability procesů, a na 

vysvětlení přínosů implementace SPC. 

 

 

2.3 Výcvik a školení mistrů a operátorů  

Třetím krokem v implementaci SPC v organizaci je školení zapojených 

pracovníků.  

 

Představení SPC zaměstnancům 

Pro získání podpory zavedení SPC u zaměstnanců je vhodné prezentovat koncepty 

SPC, např. formou prezentací, informačních letáků a mailů či workshopů. Výsledkem 

workshopů můţe být nejen naklonění si zaměstnanců pro implementaci SPC, ale také 

získání cenných nápadů a praktických připomínek [6]. 

Jelikoţ je potřebné získat si zaměstnance pro implementaci SPC, měly by být 

vysvětleny všem také přínosy, a to např. pomocí případových studií z podobných 

společností, které jiţ SPC úspěšně implementovaly [28]. 

Nízké zapojení pracovníků, jak manaţerů, tak i operátorů, je často v literatuře 

hodnoceno jako problém mnoha organizací (např. lit. [32]).  

 

Definování požadavků na školení a výcvik  

Pro organizace je přínosné definovovat poţadavků na školení, výcvik a hodnocení 

předchozích školení. V provedené studii v 10 organizacích (lit. [5]) se mezi návrhy, co by 

se mělo školit, objevilo následující: 
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 Praktické dovednosti – zpracování RD, pouţití dalších nástrojů SPC, 

 Vysvětlení přínosů a efektů SPC, 

 Jednoduchost pouţití metod SPC, 

 Manuální a počítačové zpracování dat, 

 Návaznost na daný obor průmyslu.  

 

Obsah školení 

Lidé musí být vyškoleni jak v oblasti určení problému, tak i v oblasti řešení 

problémů. Ve studii [5] se uvádí, ţe pro lepší řešení problémů, tj. statisticky nestabilních 

stavů, je třeba vhodné školení příslušných technik a nástrojů pro řešení problémů 

s kvalitou. Školící program můţe být zaměřen také na pozitivní představení SPC a 

přínosů. To je důleţité např. v organizaci, kde jiţ SPC implementovali, avšak neúspěšně 

[17]. 

Školení dále můţe zahrnovat i takové oblasti, jako je například opakovací kurz 

základní aritmetiky, vyuţití výpočetní techniky, vysvětlení základních pojmů apod., a to 

jako základ pro další školení v oblasti statistického zpracování dat. Další oblastí školení 

můţe být postup výběru RD a jeho sestrojení. Výcvik základních znalostí je důleţitý 

především pro pracovníky, kteří mají formální vzdělání niţšího stupně [19]. 

 

Navazující školení a výcvik 

Jednorázovým školením a výcvikem v počátku implementace by proces 

vzdělávání pracovníků neměl ustat. Je vhodné naplánovat udrţovací výcvik, workshopy a 

projekty, a to v pravidelných intervalech. Navazující, dlouhodobé vzdělávání můţe být 

navrţeno nejen pro operátory, ale i pro vyšší management. Obsahem navazujících 

programů školení můţe být rozšiřování znalostí o statistice, tvorbě RD, nástrojích SPC, 

typech RD či vyhodnocování RD [28]. 

 

Výběr školitelů 

Výcvik vedený interním školitelem namísto externích konzultantů je vhodnější 

především pro operátory, jelikoţ pracovníci jejich vlastní organizace jsou schopni lépe 

vysvětlit zavedení SPC v podmínkách konkrétní organizace a konkrétních procesů a jsou 

jim, v případě nastalých problémů po ruce [28].  
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Definování kompetencí na každé úrovni 

SPC vyţaduje delegování úkolů, odpovědností a pravomocí a to na nejniţší 

moţnou úroveň [32]. Dle studie [5] je definování kompetencí zaměstnanců, kteří jsou 

zahrnuti v procesu SPC, důleţitým faktorem úspěchu aplikace SPC. Dle této studie však 

pouze 1 z 10 společností kompetence definuje. 

Zplnomocnění hraje důleţitou roli v implementaci SPC. Operátoři pak mohou 

provádět okamţité zásahy do procesu. Výsledkem je, ţe operátoři mají určitou 

zodpovědnost, a to posiluje vztahy mezi nimi a managementem [28]. Mezi kompetence 

patří v rámci SPC odpovědnost za inspekci, řešení problémů, opatření k nápravě, audity a 

tvorbu RD [30].  

 

Sdílení znalostí 

Obecný nedostatek pochopení SPC a absence plánu pro sdílení znalostí můţe 

ztíţit přijetí SPC managementem jako nástroje, který má pro organizaci význam [17]. 

Řízení znalostí a jejich komunikace v organizaci je důleţité, a to aby znalosti a 

jejich vyuţití bylo maximálně přínosné. Je např. důleţité zviditelnit, jakých zlepšení se 

díky SPC dosáhlo [6]. 

 

Společný jazyk v organizaci 

Obecné pouţití statistických metod, a tedy i SPC, pracovníky usnadní komunikaci 

mezi nimi a přispívá k rozvoji společného jazyka v organizaci. Rozvoj komunikace 

zvyšuje mnoţství dostupných informací a dále usnadní rozvoj společné vize v organizaci. 

Společný jazyk také přispěje ke sníţení nebo vymizení nedorozumění a konfliktů mezi 

pracovníky [14].  

 

 

2.4 Vytvoření týmu pro implementaci SPC 

Dalším krokem je vytvoření týmu, který ponese úkoly týkající se organizace 

dalšího postupu. Týmová práce a znalost řízení projektu jsou nutné pro úspěch aplikace 

SPC. Prvním krokem při vytvoření týmu je mítink, coţ se povaţuje za formální start 

implementace či za úvodní schůzku z pohledu projektového managementu. Cílem je, aby 

se pracovníci zapojení do implementace seznámili se základy a implementací SPC. Na 
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těchto mítincích je například řešena problematika pochopení principu SPC jako posunu 

od detekce k preventivnímu přístupu sniţování počtu neshod [32]. 

 

Složení týmu 

Společná práce jak v týmu, tak i mezi týmy nepochybně ovlivní úspěch SPC [6]. 

Proto je potřeba dbát na jeho vhodné sloţení a rozdělení příslušných odpovědností a 

pravomocí.  

Zastoupení členů týmu implementace SPC se liší organizace od organizace. Tým 

můţe být tvořen ve výrobní společnosti kupříkladu zástupci z výroby, z útvaru plánování 

výroby a z oddělení kvality [27]. 

Management můţe vést tým díky tzv. řídící skupině. Řídící skupina je 

v takovémto případě přímo odpovědná vedení. Jejími úkoly je podpora aplikace SPC, 

poskytování školení a poskytování neustálé podpory týmu SPC [28].   

Tato řídící skupina by dle literatury [6] měla zahrnovat mimo jiné manaţera 

zaměstnaného na plný úvazek v projektu zavádění SPC. Tento manaţer zajistí formální 

plánování projektu a také projekt řídí dle zásad projektového managementu. 

 

Zapojení koordinátora (facilitátora) implementace SPC 

Pro organizování týmových aktivit můţe být vhodné zapojení tzv. koordinátora 

implementace SPC – pracovníka, který rozumí SPC a má jiţ zkušenosti s implementací. 

Tento facilitátor by měl řešit problémy v průběhu zavádění SPC a tím tedy sniţovat 

mnoţství překáţek během implementace [28].  

Dle některých zdrojů je zapojení specialisty implementace SPC pouze 

doporučením, naopak, dle literatury [32] je nutné, aby implementace SPC byla vedena 

expertem. Tento pracovník (označen např. jako konzultant či specialista, facilitátor SPC) 

by měl mít hlubokou znalost moţností statistického zpracování dat a problémů, které 

mohou v souvislosti se statistickým zpracováním dat nastat.  

Další důkazy o vhodnosti zapojení koordinátora implementace SPC lze nalézt ve 

studii společnosti IBM, která uvádí jako nejdůleţitější pracovníky ve struktuře programu 

SPC tzv. experty SPC. Jedná se o speciálně vyškolené pracovníky, kteří vedou schůzky a 

pomáhají v průběhu implementace SPC, školí pracovníky výroby, asistují při tvorbě RD a 

tvoří instrukce pro vypořádání se s vymezitelnými příčinami variability (tj. akčního plánu 

(OCAP)) [18].  
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Koordinátor SPC můţe být interním pracovníkem organizace; z pohledu dalšího 

postupu a dle studií je to vhodnější, jelikoţ vlastní zaměstnanec zná prostředí dané 

organizace a spolupracovníky. Pokud společnost nemá takového pracovníka, který by byl 

schopen koordinovat proces implementace SPC, je samozřejmě moţné vyuţít externího 

specialistu. 

 

Struktura týmu  

Ve větších společnostech lze definovat jednotlivé role, které jsou nutné v rámci 

implementace programu SPC, a s nimi spojené pravomoci a odpovědnosti. Je vhodné pro 

jednotlivé funkce určit oblasti působnosti. Například jednotliví manaţeři by měli dohlíţet 

na implementaci SPC v oblasti jejich odpovědnosti a účastnit se příslušných mítinků. 

Naopak, manaţer programu SPC by měl nést odpovědnost za jednotnost implementace v 

různých směnách a např. na různých výrobních linkách. Také by měl poskytnout zpětnou 

vazbu pro školení, aby se zvýšila účinnost školení v rámci SPC. Do struktury týmu 

implementace SPC lze zahrnout i vedoucí. Ti jsou školeni méně neţ experti či 

koordinátoři SPC a jejich působnost je lokální, tj. zahrnuje např. jednotlivé útvary 

společnosti. Jejich úkolem můţe být mj. monitoring RD v  oblasti jejich působnosti, 

zajištění procesů aplikace SPC a řešení problémů [18]. Operátoři jsou povětšinou 

vyškoleni pouze ke sběru dat.  

 

Počet členů v týmu 

Dalším faktorem, ovlivňující úspěch týmové práce v rámci implementace SPC, je 

počet členů týmu. Dle případových studií je prospěšné, kdyţ tým tvoří méně pracovníků, 

postupuje se po malých cyklech a je zastoupeno méně pozic. Takovéto řešení vede 

k tomu, ţe operátoři mají zodpovědnost za proces, od sběru dat aţ po opatření k nápravě, 

a tím získávají větší znalosti o procesu. Obecně lze říci, ţe pokud má pracovník více 

úkolů a úkoly jsou rozmanité, je to jeho příleţitost pro motivaci a učení se [5]. Avšak 

mnoţství přidělených úkolů je v kaţdé organizaci individuální, management musí zváţit 

časové moţnosti pracovníka a jeho schopnosti a znalosti a vhodně jej motivovat.  

Výrobce šroubů (lit. [35]) zaznamenal problémy se zapojením a motivací 

operátorů pro pouţívání technik SPC, ačkoliv operátoři získávali příplatky za naměření 

hodnot. Důvodem byl nedostatek času v rámci jejich pracovních povinností.  

Týmy s menším počtem členů, kteří se pravidelně setkávají, mají také výhodu 

v tom, ţe nedochází k úniku poznatků a znalostí o procesu [5]. Tedy, v situacích, kdy je 
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tým z personálního hlediska menší, je sdílení a předávání znalostí o procesu snadnější a 

je, dle studie [5], větší pravděpodobnost, ţe všichni členové týmu budou mít všechny 

informace a záznamy o procesu.   

 

 

2.5 Výběr procesu/produktu pro implementaci SPC/ Pilotní projekt 

Cílem aplikace SPC je sníţení variability procesu a zlepšení kvality produktu. 

V prostředí, kde je malá či negativní zkušenost s aplikací SPC, je vhodné začít 

implementaci pilotním projektem, u kterého je velký potenciál dosaţení pozitivních 

výsledků [27]. Pro pilotní studii je také moţné vybrat jeden z klíčových procesů [28]. 

Předpokladem správného výběru procesu, na který bude SPC aplikováno, je zmapování 

procesů v organizaci a jejich popis. Tento přístup k řízení se označuje jako procesní 

přístup. 

 

Procesní přístup 

Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který 

přeměňuje vstupy na výstupy [34]. Excelence je podmíněna správně navrţenými a dobře 

prováděnými procesy.    

Procesy lze rozdělit na klíčové, jeţ přidávají hodnotu, a na procesy podpůrné. 

Procesy klíčové jsou takové procesy, jeţ jsou v organizaci nejdůleţitější z hlediska 

spokojenosti zákazníka.  Tyto procesy musí být navrţeny tak, aby byly poţadavky na 

produkt uspokojeny a zároveň tak, aby tyto procesy byly efektivní. Podpůrné procesy 

přímo nepřidávají hodnotu pro zákazníka, avšak jsou důleţité pro výkon procesů 

klíčových. Rozdělení procesů je pro kaţdou organizaci specifické. Obecně lze říci, ţe 

procesy klíčové se řídí poţadavky externích zákazníků a procesy podpůrné jsou řízeny na 

základě poţadavků interních zákazníků [34].  

Procesní přístup napomáhá manaţerům při analýze problémů v organizaci, mj. i 

proto, ţe díky tomuto pohledu lze vidět, ţe problémy vznikají především v procesech 

namísto toho, ţe by příčinou problémů byli lidé.  

Procesní přístup je podstatou norem ISO řady 9000. Normy ISO řady 9000 

chápou proces jako činnost či soubor činností, které mění vstupy na výstupy, vyuţívají 

při tom zdroje a jsou řízeny.  
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V případě vyuţití procesního přístupu v systémech managementu kvality je 

moţné procesy neustále zlepšovat, a to na základě objektivních měření. Další moţností 

zvyšování výkonnosti procesního přístupu je vyuţití metodiky PDCA, označované často 

jako Demingův cyklus. Tuto metodu lze aplikovat na všechny procesy. Jednotlivé kroky 

jsou [34]: 

 

P – Plan – Plánuj  

 Stanovení cílů a procesů nutných k dosaţení výsledků, které jsou v souladu 

s poţadavky zákazníka a s politikou organizace; 

D – Do – Dělej 

 Implementace procesů; 

C – Check – Kontroluj 

 Monitorování a měření procesů a produktů v návaznosti na politiku, cíle a 

poţadavky na produkt. Podávání zpráv o výsledcích; 

A – Act – Jednej   

 Provádění opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti procesů. 

 

Nepochopení organizace jako souboru vzájemně provázaných procesů tvořící 

systém je častou chybou při implementaci managementu kvality [34].   

 

Zaměření se pouze na jeden problém 

Zaměření se pouze na jeden proces nebo problém zajišťuje koncentraci 

pracovníků a zlepšuje jejich zapojení. Další problém, tj. implementace SPC na další 

proces či pracoviště, se řeší aţ poté, co je předchozí problém uspokojivě vyřešen a 

implementace SPC pro daný projekt úspěšně provedena [28]. 

Dalšími důvody, proč není vhodné na počátku aplikovat SPC na všechny procesy 

v organizaci, jsou různá omezení. Organizace například nemusí disponovat takovými 

zdroji, např. lidskými, aby byla schopná implementovat SPC na všechny procesy.  

Jinou výhodou pilotních projektů je také získaná zkušenost týmů s implementací, 

dále např. zkušenosti s proškolováním a přístupem ostatních pracovníků či posouzení 

vhodnosti vyuţití výpočetní techniky pro zpracování dat. 

V případě definování procesu, kde bude SPC aplikováno, je vhodné popsat 

návaznost na jiné procesy [28]. Pro popis návaznosti procesu na jiné procesy je moţné 
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vyuţít mapu procesů v organizaci. V rámci procesního přístupu společnost musí 

identifikovat jednotlivé procesy a jejich vzájemné vazby.  

  

Výběr procesu  

V reálných podmínkách existuje velké mnoţství procesů, avšak pro implementaci 

SPC není moţné postihnout všechny, a to především z důvodů nedostatku zdrojů, které 

mohou být finanční, časové či personální.  

V literatuře často nebývá uveden způsob, jak vybírat a upřednostňovat procesy 

pro SPC. Pro výběr vhodného procesu je moţné vyuţít např. Paretovy analýzy, FMEA či 

Ishikawova diagramu.  

Je nutné tedy vybrat prioritní procesy, tj. procesy, u nichţ bude SPC 

implementováno nejdříve. Výběr procesů pro implementaci SPC je moţné řešit také 

s pomocí základního klasifikačního schématu [33]. 

 

Základní klasifikační schéma (viz Obr. 3)  

Podstatou této metody je vybrat procesy, které jsou technicky a zároveň i 

statisticky kritické. Technická kritičnost vyjadřuje, jak daný proces ovlivní produkt. Čím 

více má tedy daný proces vliv na výsledný produkt, tím je jeho kritičnost větší. 

Statisticky kritický proces je proces, jehoţ variabilita je vysoká, tj. předpokládá se výskyt 

neshodných produktů [33]. 
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Obr. 3 Základní klasifikační schéma [33] 

 

Pozn.: Vysvětlení jednotlivých polí základního klasifikačního schématu (dle lit. [33])   

 Priorita 1 

Tyto procesy by měly být pro implementaci vybrány jako první. Je-li to moţné 

z hlediska organizačního a zdrojového, je třeba SPC implementovat na všechny tyto 

procesy. Naopak, pokud organizace určí v této kategorii příliš procesů, je třeba provést 

další analýzu a pro implementaci SPC počet prioritních procesů zredukovat.  

 Priorita 2 

Procesy v této skupině lze označit za „dobré procesy“, jelikoţ jsou to procesy 

statisticky stabilní. Ale vzhledem k tomu, ţe se jedná o procesy kritické technicky, je 

vhodné tyto procesy monitorovat z hlediska jejich statistické stability a způsobilosti. 

 Priorita 3 

Procesy v této kategorii nemají určeny ţádné specifikace, avšak je třeba u těchto 

procesů definovat specifikace. Procesy z této kategorie jsou často nestabilní. Měly by být 

označeny vyšší prioritou. 
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 Priorita 4 

Tyto procesy jsou kritické pouze ze statistického pohledu a implementaci SPC na 

tyto procesy je moţné odloţit do doby, kdy budou volné zdroje. 

 Priorita 5    

Je-li proces označen touto prioritou, není nutné na tento proces implementovat 

SPC. 

 

Pilotní projekt 

Pro vedení a provádění pilotních projektů je vhodné vyuţít pravidla a metodologii 

projektového managementu, jelikoţ týmová práce a kvalitní projektové řízení výrazně 

ovlivňují úspěch implementace SPC. Procesy pro pilotní projekty by měly být 

problémové, aby mohly být dosaţeny pozitivní výsledky [32].  

 

Doba trvání pilotního projektu 

Je-li SPC implementováno příliš rychle a bez adekvátního plánování, existuje 

moţnost, ţe se přehlédne nějaký důleţitý krok. Lepší je aplikovat SPC na jeden proces a 

v případě úspěchu následně rozšiřovat na další procesy. Také je vhodné vyhodnotit 

finanční přínosy [28]. Finanční přínosy je moţné vyhodnotit pouţitím vhodných metod 

měření. Přínosy, tj. úspory ze sníţení počtu neshodných produktů, by měly být srovnány 

s náklady na zavádění a vyuţívání SPC programu.  

Pilotní projekt podle studie ([32]) můţe trvat 3 měsíce aţ více neţ rok, záleţí na 

procesu. Po ukončení implementace SPC v pilotních procesech se tyto projekty a jejich 

přínosy vyhodnotí a rozhodne se o pokračování či zastavení implementace SPC 

v organizaci [32]. Jedná se o strategické rozhodnutí managementu, v němţ je nutné 

poměřit zjištěné náklady na implementaci v rámci pilotních projektů vůči získaným 

přínosům a úsporám.  

 

 

2.6 Vytvoření vývojového diagramu procesu 

Vývojový diagram dokumentuje všechny vstupy a výstupy procesu. Dokumentace 

procesu je poţadována také při implementaci SPC. Odpovědnost za vytvoření 

vývojového diagramu by měl mít pracovník s nejlepší znalostí procesu, coţ je například 

ve výrobních organizacích inţenýr plánování výroby [27]. 
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Popis procesu zahrnuje popis všech činností, určení hranic procesu a určení počtu 

kroků v procesu a jejich definování. Tyto kroky by měly být pro snadnější orientaci 

očíslovány a pojmenovány. Proces by měl být popsán lidmi, kteří jsou přímo zapojeni 

v daném procesu. Těmito osobami jsou nejen pracovníci a jejich nadřízení, ale mohou 

jimi být i zákazníci [34].              

Tým by se měl zaměřit na důleţité části procesu a detailně popsat aktuální situaci. 

Pokud je proces komplexní, lze jej popsat na různých úrovních [32].   

Cílem tohoto kroku je, aby zapojení pracovníci získali lepší znalosti o procesu, a 

také aby znali své místo v procesu, tj. aby znali své dodavatele a zákazníky [34], jak 

externí, tak interní.  

 

Přítomnost facilitátora  

Faktor, který můţe ovlivňovat kvalitu zpracovaného vývojového digramu, je účast 

facilitátora. Při vytváření vývojového diagramu procesu v týmu je moţné pro zachování 

objektivity a rychlého řešení konfliktů zapojit facilitátora. Facilitátor vede diskuzi 

správnými otázkami jako je např. „Jaký je další krok?“, „Kdo rozhoduje v tomto 

kroku?“apod. [34]. 

 

 

2.7 Definování a zaznamenání požadavků a očekávání zákazníků 

Definování poţadavků zákazníka je důleţité pro výběr vhodné charakteristiky pro 

měření a pro posouzení statistické stability a následně i způsobilosti procesu vůči dané 

charakteristice a také proto, ţe specifikace procesu musí být pochopeny ještě před 

aplikací SPC [28].  

Poţadavky zákazníka lze zaznamenávat jiţ během návrhu a vývoje [27]. 

S určením poţadavků zákazníka je spojen výběr parametrů pro regulaci procesu. Je také 

nutné naplánovat sběr dat, monitorování a analýzy systému měření. Samotná měření by 

měla být řízena s cílem zlepšení procesu [32]. Pro zajištění poţadavků zákazníka je 

vhodná metoda QFD. Metoda QFD, přesněji její modifikace „dům kvality“, zajišťuje 

převedení poţadavků zákazníka do znaků kvality navrhovaného produktu [34].  
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2.8 Příprava reakčního plánu (OCAP) 

Plán akcí pro eliminaci vymezitelných příčin variability (OCAP) by měl 

poskytnout operátorům informace o tom, jaká příčina působí a jaké opatření zvolit 

v případě statisticky nestabilního procesu. Také by mělo být v tomto plánu uvedeno, jak 

má být nakládáno s produkty ze statisticky nestabilního procesu [32]. 

Cílem, nejen tohoto kroku, je dát operátorům co nejvíce odpovědností. Avšak 

stále by měl být zajištěn jednotný postup, jakým jsou opatření volena a prováděna, a to 

mezi různými operátory a směnami. Účelem OCAP je zdokumentovat znalosti o procesu 

a popsat, jaká opatření mají být provedena v případě statisticky nestabilního stavu. 

V případě nových informací či získání znalostí o procesu, je nutné OCAP aktualizovat. 

Pro vytvoření plánu OCAP je nutné znát problémové oblasti procesu. K tomuto účelu lze 

vyuţít diagram příčin a následku anebo Paretův diagram [32].  

 

 

2.9 Prezentování a schválení dosavadního postupu a výsledků 

managementem 

V tomto kroku dochází ke schválení vybraných proměnných, velikosti výběru, 

četnosti odebírání vzorků a reakčního plánu (OCAP). Je to důleţitý krok a management 

musí podporovat, pochopit a schválit akční plány pro eliminaci vymezitelných příčin 

variability (OCAP). Cílem je získat podporu vrcholového vedení organizace pro další 

postup. 

 

Vytvoření řídící skupiny projektu SPC 

Řídící skupina organizace přezkoumává, zda je vhodně zvolen vlastník procesu, 

zda jsou vybrány správné regulační diagramy a zda jsou regulační meze nastaveny 

efektivně [6].  

 

 

2.10 Výběr klíčových proměnných 

Výběr klíčových proměnných je úzce spjat s poţadavky na produkt, které 

definoval zákazník. 
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Znalost procesu a produktu 

Pro výběr měřené charakteristiky jsou potřeba dobré znalosti parametrů procesu a 

znaků produktu vzhledem ke klíčovým procesům. Nejlepší je identifikovat klíčové 

parametry procesu a jejich vztah k výstupům z procesu (např. pomocí metod DOE). 

Kritické znaky produktu mohou být odhaleny ve spolupráci se zákazníkem (např. pomocí 

QFD) [28].  

 

 

2.11 Logický výběr podskupin a určení velikosti výběru 

Zásadní problematikou je zvolení kombinace četnosti provádění výběrů (kontrolní 

interval) a velikosti výběru. V současnosti se preferují malé, ale častější výběry, a to 

především ve výrobě vysokých objemů produktů anebo v případech, kdy na proces můţe 

působit velké mnoţství různých druhů vymezitelných příčin variability. S nárůstem 

vyuţívání automatických snímacích a měřících technologií je moţné zvýšit četnost 

vzorkování, a to aţ na 100% kontrolu [1]. 

 

Velikost podskupiny 

Pro výpočet velikosti podskupiny existují dva základní přístupy. V prvním 

případě je kaţdá podskupina tvořena jednotkami, které jsou vyrobeny ve stejný nebo 

téměř stejný čas. Tento způsob výběru vzorků maximalizuje moţnost projevení 

variability mezi vzorky v případě existence vymezitelných příčin variability. Tento 

přístup je vhodný pro zaznamenání posunu v poloze procesu. Druhý způsob tvoření 

podskupin je zaloţen na náhodném výběru z celého výrobního intervalu. Na základě 

vyhodnocení RD takto vytvořených podskupin lze rozhodnout o přijetí celého výběru [1].   

Velikost podskupiny musí být dostatečně velká; ve většině případů velikost 

podskupiny 4 aţ 5 jednotek zajistí potřebnou robustnost pro předpoklad splnění normality 

dat [1]. Avšak zároveň velikost výběru musí být ekonomicky přijatelná. 

 

Různá velikost podskupiny  

Tento problém nastává např. ve zdravotnictví, kdy se mění počet pacientů, kteří 

jsou monitorováni [9]. Podobně jako ve zdravotnictví, tak i v průmyslu můţe být 

problémem velikost výrobní dávky, která není konstantní. V tomto případě lze zavést 
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normalizovanou proměnnou, která zohledňuje nekonstantnost velikosti výběru [18] či 

pouţití RD, které zohlední velikost podskupiny [9], [22]. 

 

 

2.12 Určení četnosti provádění výběrů  

Správné provádění výběrů ovlivní účinnost SPC. Je potřeba zajistit minimální 

variabilitu v podskupině a maximální variabilitu mezi podskupinami. Výběr lze provádět 

v určitém časovém horizontu či po určitém mnoţství vyrobených produktů, vše závisí na 

samotných podmínkách výroby. 

Provádění výběrů, společně s principem variability, je uvedeno jako sloţitá 

problematika k pochopení. Školení v této problematice je tedy důleţité [5]. 

      

Problematika jednotlivých oborů 

Četnost provádění výběrů musí být nastavena tak, aby kontrola byla uţitečná a 

zároveň, aby co nejméně docházelo k přerušení procesu [12]. Dále je nutné zachovat 

náhodnost výběru. Analýza RD by mohla být ovlivněna tím, ţe data do jedné podskupiny 

jsou zaznamenávána např. z výrobků vyrobených na konci směny a následující 

podskupiny je vytvořena hodnotami z měření výrobků vyrobených na začátku následující 

směny. V takovémto případě nemusí být odhalena vymezitelná příčina variability [1].  

Pro určení četnosti provádění výběrů je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Mezi 

tyto faktory patří náklady na samotný odběr, ztráty v případě statisticky nestabilního 

procesu, rychlost výroby a také pravděpodobnost, s jakou nastávají různé druhy posunů 

v poloze procesu [1].  

 

 

2.13 Určení odpovědností a pravomocí 

Dle studie [6] je definování kompetencí zaměstnanců, kteří jsou zahrnuti 

v činnostech SPC, důleţitým faktorem úspěchu aplikace SPC. Dle této studie však pouze 

1 z 10 společností kompetence definuje. Zplnomocnění hraje důleţitou roli 

v implementaci SPC. Operátoři pak mohou provádět okamţité zásahy do procesu. 

Výsledkem je, ţe operátoři mají určitou zodpovědnost a to posiluje vztahy mezi nimi a 

managementem [28]. Mezi kompetence patří v rámci SPC odpovědnost za inspekci, 
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řešení problémů, opatření k nápravě, tvorbu RD či provádění auditů [30]. SPC vyţaduje 

delegování úkolů, odpovědností a pravomocí a to na nejniţší moţnou úroveň [32].  

Definování kompetencí musí být jasné, aby nedocházelo k situacím, kdy např. za 

určitou činnost nebude oficiálně nikdo nést odpovědnost. Odpovědnosti k daným 

činnostem musí být přidělovány na základě znalostí kaţdého pracovníka.  

 

 

2.14 Výběr softwaru 

Zpracování dat a RD je moţné jak manuálně, tak s pomocí výpočetní techniky. 

Software, a to např. software na zpracování dat a vytváření regulačních diagramů, je 

vhodné zavádět, aţ kdyţ je mezi pracovníky pochopena aplikace SPC [28]. 

Pořízení softwaru a hardwaru představuje finanční výdaje, avšak manuální 

zpracování RD je spojené s mnoţstvím skrytých výdajů. Ruční vynášení hodnot do 

regulačních diagramů není jednoduchou záleţitostí, snadno dojde k chybám a je také 

náročné na čas a koncentraci pracovníků. 

 

Vybavenost výpočetní technikou 

V případě, ţe není instalován ţádný specializovaný software, je moţné data 

vyhodnotit pomocí přístupného softwaru typu MS Excel apod., avšak zpracování těchto 

dat je náročnější především na čas a výsledky budou k dispozici s určitým zpoţděním. 

 

Využití intranetu a databázových aplikací 

Intranet v organizaci usnadňuje komunikaci mezi pracovníky a útvary organizace 

a také podporuje sdílení dat a informací. Pro zefektivnění práce s databázemi lze vyuţít 

specializované aplikace [6]. Problémem však můţe být, ţe zpracování databázových 

poţadavků bývá často pomalé a také optimalizace databázových dotazů vyţaduje 

zapojení programátorů, coţ představuje další náklady organizace v souvislosti se 

zaváděním SPC [18].  

 

Oprávněnost přístupu na PC a nastavení programu pro zpracování RD 

Systém autorizace uţivatelů předchází neoprávněným úpravám RD a úpravám v 

samotném nastavení softwaru na zpracování dat, je-li software pouţit. Například 

mainframe poskytuje ochranu pomocí hierarchického prověřování [17] [18]. 
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Pomůckou pro správné vyhodnocení RD můţe být takové nastavení, ve kterém 

jsou operátorovi při zpracování dat na PC před samotným vyhodnocením vymezitelné 

příčiny variability poskytnuty instrukce. Tyto instrukce se zobrazí předtím, neţ je 

operátorovi dovoleno pokračovat ve vyhodnocení  RD [18]. 

V IBM vyvinuli takový software, který v případě zajištěné robustnosti sběru dat a 

dostatečné kapacity pro uchovávání dat, uţivateli automaticky odešle email s informací o 

statistické (ne)stabilitě procesu (tj. např. o existenci bodu mimo meze či jiném signálu 

v RD) [18]. Na trhu je v dnešní době k dispozici velké mnoţství statistických softwarů, 

které obsahují podobné moţnosti (např. Palstat).  

 

 

2.15 Analýza systému měření (MSA) 

Systém měření je důleţitý pro implementaci SPC, avšak často nebývá v postupech 

implementace SPC uveden [28]. Cílem je ověřit udrţitelnost měření a zdrojů variability, a 

mezi zaměstnanci zdůraznit důleţitost přesnosti a správnosti měření. Výsledkem je 

dostatečně přesná metoda měření [32].  

 

Systém měření není způsobilý 

Na proces měření působí nejrůznější faktory (viz Obr. 4), proto i v systému 

měření existuje variabilita, avšak mnoho organizací to ignoruje. Jestliţe systém měření 

není způsobilý, je potřeba studie SPC, tj. především měření vybraného znaku kvality 

odloţit do doby, neţ bude zajištěna způsobilost systému měření. Identifikování a 

odstranění variability v systému měření můţe vést např. i ke zlepšení naměřených 

hodnot, jelikoţ získáváme přesnější, nezkreslené údaje o produktu či procesu [28]. 
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Obr. 4 Schéma procesu měření [36] 

 

V systému měření se ověřují tyto statistické vlastnosti [37]: 

 Shodnost měření, 

 Strannost měření, 

 Opakovatelnost měření, 

 Reprodukovatelnost měření, 

 Stabilita měření, 

 Linearita měření. 

 

 

2.16 Měření hodnot znaku kvality 

Před vlastním odběrem dat z procesu je nutno rozhodnout, jaká data se budou 

získávat, jak se budou měřit či zjišťovat, kdo bude sběr provádět, jak často a kam se data 

budou zapisovat či ukládat, jaké mnoţství dat bude zapotřebí, aby data přinesla potřebnou 

informaci, jaký problém se pomocí dat řeší či k čemu budou data potřeba.  

 

Komunikace 

Komunikace je klíčová i pro tento krok aplikace SPC. Příkladem mohou být 

setkávání mezi útvary, dále např. denní mítinky za účelem řešení problémů. Účelem 

těchto setkání můţe být  omezení variability hodnocení inspektorů v případě 

neměřitelných znaků kvality, které jsou posuzovány subjektivně na základě vyškolení 

inspektorů a jejich zkušeností [18]. 
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Instrukce pro sběr dat  

Absence instrukcí pro sběr (a analýzu) dat můţe být slabým místem implementace 

SPC [28]. Instrukce musí být adekvátně přizpůsobeny znalostem pracovníků. Moţností je 

také nastavení počítačové aplikace, která navádí pracovníka v jednotlivých krocích tak, 

aby nebyl opomenut ţádný krok sběru a analýzy dat.  

 

Metoda měření   

Měření můţe probíhat online i offline. Je však potřeba zohlednit proces a 

technické moţnosti organizace [23]. 

 

Kontrola dat 

Analýza systému měření společně s integritou dat ovlivní další postup a 

samozřejmě celkovou analýzu. Mezi předpoklady, které je nutno ověřit, patří výskyt 

odlehlých hodnot. Odlehlá hodnota nemusí vţdy značit pouze působení vymezitelné 

příčiny variability, ale můţe vzniknout např. chybou při zápisu dat nebo nepozorným 

odečtením hodnoty na měřidle. 

Metodou, jak ověřit výskyt odlehlých hodnot, jsou testy odlehlých hodnot. Na 

základě provedení a vyhodnocení těchto testů lze určit odlehlé hodnoty v souboru dat. Je 

pak na pracovníkovi, zda odlehlou hodnotu vyloučí nebo opraví (to v případě, ţe vznikla 

při zápisu či měření) anebo ji zahrne do další analýzy (pokud se jedná o hodnotu 

odpovídající realitě).    

 

 

2.17 Výběr vhodného typu regulačního diagramu 

Výběr vhodného typu regulačního diagramu je zaloţen na zjištění a otestování 

několika předpokladů o datech. Faktorem, který tento krok můţe ovlivnit, je nejenom 

způsob testování, ale také skutečnost, zda jsou vůbec tyto předpoklady ověřovány. Pro 

výběr regulačního diagramu lze pouţít jiţ připravené schémata, jako je např. schéma 

uvedené v příloze č. 2 převzaté z literatury [1]. 

Výběr vhodného regulačního diagramu se odvíjí od splnění určitých předpokladů: 

 Typ měřených dat 

o Data mohou být měřitelná anebo mít podobu atributivních znaků 
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 V případě, ţe se jedná o měřitelné znaky kvality, pouţívá se SPC 

měřením, v případě neměřitelných znaků (atributů) jde o SPC 

srovnáváním. Platí doporučení, pokud lze informaci získat 

měřením, je zaručen vyšší počet získávaných dat neţli při SPC 

srovnáváním, i kdyţ při SPC srovnáváním jsou data získávána 

obvykle snazším způsobem. Samotná volba regulačních diagramů 

pro SPC měřením je závislá na rozsahu podskupiny, co se týče 

SPC srovnáváním, zde se rozlišují regulační diagramy pro 

sledování neshod či neshodných jednotek; 

 Počet dat  

o V případě nízkého stupně opakovatelnosti výroby (kusová, malosériová 

výroba) se vyuţívají tzv. Short Run regulační diagramy (standardizované a 

cílové RD); 

 Normalita dat 

o V případě nesplnění normality dat je moţné postupovat několika způsoby 

dle odborné literatury [40]:  

 Vyuţít jiný typ rozdělení (logaritmicko-normální rozdělení, 

Weibullovo rozdělení, apod.). V tomto případě je však nutné 

vyuţít vhodný specializovaný software, 

 Rozdělit soubor dat dle nějakého jevu, v případě, kdy kupříkladu 

došlo ke změně materiálu, změnila se směna, a jednotlivé části 

souboru dat mají normální rozdělení, 

 Získat větší mnoţství dat nebo měřit hodnoty s vyšší přesností. 

Nicméně oba tyto úkony představují většinou další náklady, 

 Transformovat data (Např. Box-Coxova transformace) na nová 

data s normálním rozdělením, pro která lze pouţít klasické 

Shewhartovy RD, která jiţ budou normálně rozdělena. V tomto 

případě je však nutné vyuţít vhodný specializovaný software, 

 Odhadnout kvantily souboru dat, nicméně pro spolehlivý odhad je 

třeba velké mnoţství dat, coţ zvyšuje náklady; 

 Nezávislost dat 

o V případě nesplnění nezávislosti dat lze pouţít modelování časových řad, 

jako jsou ARIMA modely, nebo dynamický EWMA diagram; 
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 Sledování jednoho znaku kvality 

o V případě sledování více znaků kvality, které jsou korelovány lze vyuţít 

Hotellingovy regulační diagramy; 

 Změny charakteristiky polohy a variability v čase 

o V takovém případě lze vyuţít modifikované regulační diagramy, přejímací 

regulační diagramy, regresní regulační diagramy či regulační diagramy s 

rozšířenými mezemi; 

 Potřeba zkrácení průměrné doby odezvy na změnu 

o Lze vyuţít regulační diagramy EWMA či diagramy CUSUM.  

 

Charakter dat 

V případě pouţívání SPC měřením jsou významným faktorem správně prováděná 

měření a pravidelně a systematicky prováděná analýza systému měření. V tomto případě 

je moţné připravit pro pracovníky instrukce a dále je důleţité pověřené pracovníky 

zaškolovat a také ověřovat jak jejich znalosti, tak i dodrţování postupů a způsobů měření. 

Pokud se jedná o atributivní znaky, je třeba zajistit jednotnost při vyhodnocování 

neshod a neshodných jednotek.  

 

 

2.18 Stanovení mezí v regulačních diagramech 

Regulační diagramy jsou nástrojem pro odhalení vymezitelných příčin variability. 

Výběr správného RD je nedílnou součástí implementace SPC. Součástí sestrojení RD je 

nastavení regulačních mezí. Regulační meze se získávají na základě výpočtů statistických 

charakteristik dat; je však moţné rozhodnout o vzdálenosti mezí od centrální přímky 

(CL). Zvyšováním vzdálenosti mezí od CL se sniţuje riziko chyby I. druhu, tedy sniţuje 

se pravděpodobnost, ţe RD zaznamená bod mimo meze, ačkoliv nepůsobí ţádné 

vymezitelné příčiny variability. Avšak zároveň dochází ke zvyšování rizika chyby II. 

druhu; tedy ačkoliv na proces působí vymezitelné příčiny variability, RD tuto situaci 

nezaznamená a bod bude leţet mezi mezemi. Naopak, pokud se vzdálenost mezi mezemi 

sniţuje, dochází k opačné situaci – riziko chyby I. druhu se zvyšuje a II. druhu sniţuje 

[1].   

Obvykle se meze nastavují jako násobky směrodatných odchylek +/-1s, +/-2s či 

v praxi nejčastěji +/-3s. Při nastavení mezí ve vzdálenosti 3 sigma a normálního rozdělení 
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dat je pravděpodobnost chyby I. druhu rovna 0,0027, coţ znamená, ţe 27 z 10 000 bodů 

bude leţet mimo meze a nesprávně značit statistickou nestabilitu procesu.   

Do RD mohou být zaznamenány také tzv. výstraţné meze, a to obvykle ve 

vzdálenosti 2 sigma od CL. V případě, ţe se v RD objeví bod mezi regulačními a 

výstraţnými mezemi či blízko výstraţným mezím, je to signál, ţe proces neprobíhá 

řádně. Vyuţití výstraţných mezí zvyšuje citlivost RD; působení vymezitelných příčin 

variability se odhalí dříve. Naproti tomu nevýhodou je, ţe se zvyšuje riziko zbytečného 

signálu (chyby I. druhu). Zavedení více druhů mezí v RD vyţaduje další školení proto, 

aby pracovníci chápali signály daného RD  [1].  

 

Nedostatečná komunikace v týmu 

V rámci studie [3] bylo zjištěno, ţe v případě, kdy operátor svévolně manipuluje s 

nastavením procesu, je velmi pravděpodobné, ţe to nesdělí pracovníkovi pověřenému 

analýzou regulačního diagramu. Na základě dat z takto nastaveného procesu sestrojí 

regulační diagram, který uvolní pro další záznamy a analýzy. Reálné výsledky procesu a 

výsledky analýzy RD se pak mohou značně lišit. Důsledkem je, ţe se SPC nepovaţuje za 

efektivní nástroj řešení problémů [3].  

Řešením je jiţ během školení upozornit pracovníky na tuto skutečnost; tedy, ţe 

změny nastavení procesu musí vycházet z výsledků analýz regulačních diagramů.   

 

Rozšíření mezí bez potřebných výpočtů 

Problémem můţe být, kdyţ operátor zaznamená v regulačních diagramech velké 

mnoţství bodů mimo meze, nehledá však příčinu tohoto stavu a meze sám rozšíří [3]. 

Důvodem tohoto jednání je rychlé vyřešení situace. Příčiny mohou být různé – nedostatek 

času na analýzu, nedostatečné znalosti, usnadnění si práce apod.  

Řešením je opět dostatečné školení pracovníků, a také objasnění následků, které 

takovéto chování přináší.   

 

Nepochopení rozdílu mezi regulačními a tolerančními mezemi 

V literatuře [3] se jako největší problém označuje záměna tolerančních a 

regulačních mezí. Především operátoři nemusí vţdy chápat, proč musí regulovat proces, 

kdyţ produkty splňují poţadavky zákazníků (kdyţ hodnoty leţí uvnitř tolerančních mezí). 

Avšak v uvedeném případě ani jejich nadřízení nedokázali vysvětlit, proč řešit problém 

s body mimo meze, kdyţ spokojenost zákazníka a splnění jeho poţadavků není 
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ovlivněno. Výsledkem je, ţe SPC se nechápe jako účinný a smysluplný nástroj pro 

zlepšování kvality [3].  

Problematika rozdílu mezi tolerančními a regulačními mezemi musí být objasněna 

při školení pracovníků. Regulační meze jsou součástí RD a jsou získávány výpočty 

statistik souboru dat. Pro kaţdý soubor dat jsou jiné. Na základě analýzy RD lze 

vyhodnotit statistickou stabilitu procesu. Naopak, toleranční meze jsou stanovovány na 

základě poţadavků, např. zákazníků na produkt. Toleranční meze určují rozpětí, ve 

kterém jsou hodnoty určitého znaku kvality přijatelné pro zákazníka.   

 

 Určení mezí z podobného RD 

Častou chybou je, ţe se meze v regulačním diagramu stanoví pouze odhadem 

z podobného RD [3]. Regulační meze určené na základě odhadu pracovníka by mohly 

vést k identifikaci neexistujících vymezitelných příčin variability. 

Opět je třeba při školení klást důraz na statistickou podstatu regulačních 

diagramů. Regulační meze jsou stanovovány na základě výpočtu statistických 

charakteristik souboru dat, nelze je tedy určit odhadem.  

 

 

2.19 Výpočet a záznam výběrových charakteristik do regulačních 

diagramů 

Na základě vybraných RD se vypočítají dané výběrové charakteristiky (průměr, 

směrodatná odchylka, rozpětí, klouzavé rozpětí, medián, počty neshod, podíly neshod 

apod.).   

 

Nesprávné výpočty a zápisy bodů do RD  

Ve 3 společnostech, jeţ jsou popsány ve studii [5], zjistili, ţe operátoři mají 

problémy se zápisem dat do regulačních diagramů. Operátoři zaznamenávali body do 

regulačních diagramů tak, aby to vypadalo, ţe je proces ve statisticky stabilním stavu, 

avšak ve skutečnosti produkt neměřili. Důvodem tohoto jednání můţe být fakt, ţe bylo 

školení příliš obecné a nevztahovalo se na oblast průmyslu dané firmy, takţe někteří 

operátoři po vyškolení nepochopili podstatu SPC, nedokázali si to vztáhnout na obor, ve 

kterém pracují.  Coţ nemusí být problém pro pracovníky s vyšším vzděláním případně s 

delší zkušeností [5].  
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Dalším důvodem nesprávného zápisu hodnot do RD můţe být ten, ţe jsou 

operátoři vyškoleni stejně jako jejich dohled, čímţ je nikdo nemůţe řádně kontrolovat, 

zda zápis provádí správně [5].  

Řešením je tedy nejenom školení, ale především praktický výcvik a zajištění 

dohledu či kontaktní osoby při výpočtech a záznamech hodnot do regulačních diagramů.  

 

 

2.20 Interpretace regulačních diagramů 

Vyuţití všech dostupných informací o procesu je důleţité pro určení vymezitelné 

příčiny variability. Důraz musí být především kladen na výběr a interpretaci RD, tj. kde, 

kdy a proč pouţít daný RD namísto pouhého důrazu na konstrukci RD [28]. 

 

Využití znalostí pro analýzu nenáhodných seskupení v klasických Shewhartových 

RD 

Je mnoho způsobů, jak kaţdý pracovník můţe nahlíţet na zpracovaná data. 

V organizaci lze nastavit podrobnější popis jednotlivých signálů a trendů, které lze 

identifikovat v RD, tak aby se sníţila variabilita hodnocení RD [16]. Např. vyuţití 

seznamu pravidel společnosti Western Electrics usnadňuje stanovení statisticky 

nestabilního procesu.  

Pravidla společnosti Western Electrics [1] a moţné příčiny uvedených situací: 

 Jeden nebo více bodů se nachází mimo regulační meze 

o V RD pro rozpětí – došlo ke zvětšení rozptylu, např. změnou měřidla, 

o V RD pro průměry – došlo např. ke změně měřícího systému; 

 Dva ze tří bodů v řadě za sebou leţí mezi mezemi +/- 2 sigma a +/-3 sigma; 

 Čtyři z pěti bodů v řadě za sebou leţí mimo meze určenými +/-1 sigma 

o Pravděpodobně došlo k posunu střední hodnoty; 

 Osm bodů za sebou leţí na jedné straně od centrální přímky 

o Pravděpodobně došlo k posunu střední hodnoty, 

o Došlo ke sníţení variability mezi podskupinami, 

o Rozdělení dat vykazuje asymetrii, 

o Regulační meze jsou nevhodné anebo příliš široké. 
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Další pravidla pro analýzu regulačních diagramů uvedených v literatuře [1] a moţné 

příčiny (viz Obr. 5): 

 Šest bodů v řadě za sebou postupně roste nebo klesá 

o Existuje autokorelace mezi daty, 

o Došlo k opotřebení měřidla, 

o Regulační meze jsou příliš široké; 

 15 bodů v řadě za sebou leţí v zóně +/-1 sigma od centrální přímky 

o Došlo ke sníţení variability mezi podskupinami,  

o Regulační meze jsou nevhodné, 

o Hodnoty jsou vymyšlené; 

 14 bodů v řadě za sebou střídavě klesá nebo roste 

o Proces je zbytečně přeregulovaný anebo není stabilní, 

o Existuje autokorelace mezi daty, 

o Hodnoty jsou vymyšlené; 

 Osm bodů v řadě za sebou se nachází po obou stranách centrální přímky, avšak 

ani jeden bod neleţí v zóně určené +/-1 sigma; 

 Nezvyklý nebo nenáhodný průběh dat; 

 Jeden nebo více bodů v blízkosti regulační meze. 

 

Obr. 5 Nenáhodná seskupení bodů [41] 

 

Znalosti a zkušenosti operátorů 

Variabilita, sestrojení regulačních diagramů a výpočty spojené s regulačními 

diagramy jsou relativně sloţité, především pro operátory. Operátoři však nemusí znát 



36 

 

podrobně statistickou podstatu regulačních diagramů, ovšem je důleţité, aby pochopili 

spojitost signálů z regulačního diagramu a výstupem z procesu [5]. 

Pro správné posouzení statistické stability procesu jsou tedy nutné znalosti a 

zkušenosti pracovníků, které mohou být zajištěny vhodným školením a výcvikem, a to 

nejen na počátku implementace SPC, ale také během pouţívání SPC.  

 

Charakter měřených dat 

Jestliţe je zjištěna autokorelace, je nutné nejprve ověřit, zda je autokorelace 

inherentní část procesu či je zapříčiněna vymezitelnou příčinou variability. Pro ověření 

autokorelace je moţné vyuţít grafické metody či testy [1]. Graficky lze autokorelaci 

ověřit analýzou bodového diagramu, grafu autokorelací nebo parciální autokorelační 

funkcí. Pro testování dat lze vyuţít Durbin-Watsonův test.  

V případě výskytu autokorelace v procesu je moţné vyuţít modelování pomocí 

časových řad a RD sestrojit pro původní data nebo rezidua. Dalším způsobem je vyuţití 

EWMA regulačních diagramů s regulačními mezemi zaloţenými na predikci rozptylu 

reziduí. Lze také pouţít přístup bez modelu anebo EPC – Engineering Process Control 

[1].     

 

Nepochopení podstaty SPC a s tím spojený stres 

Ve všech společnostech v rámci studie [5] zjistili, ţe zaměstnanci nepochopili 

dostatečně podstatu SPC a proč se má pouţívat. Důvodem je například to, ţe zaměstnanci 

neměli přístup ke školení, jelikoţ museli zajistit potřeby výroby, anebo školení bylo příliš 

krátké. Důsledkem je pak například to, ţe operátoři vědí, jak sestrojit regulační diagramy, 

ale nerozumí podstatě, a proto berou SPC jen jako zbytečné „papírování“. 

Jiným důvodem je také to, ţe SPC je nevhodně integrováno a operátoři jsou ve 

stresu, protoţe si myslí, ţe jejich úkolem je vyrábět kvalitní produkty za kaţdou cenu a ţe 

jsou placeni podle toho, zda mají proces statisticky stabilní či ne [3]. Operátoři musí 

vědět, ţe cílem není hodnotit jejich práci, ale ţe cílem SPC je analýza příčin variability 

působící na proces. 

 

Nepochopení funkce regulačních diagramů 

Studie [3] uvádí důsledky nepochopení funkce RD operátory. Operátor jedná 

podle toho, jak byl vyškolen. Operátor zaznamená v regulačním diagramu body mimo 

meze, oznámí to pověřenému nadřízenému, produkt je však stále ve 
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stanovených tolerancích. Manaţer tedy povaţuje oznámení operátora o existenci 

vymezitelných příčin variability za zbytečné. Operátor pak nechápe, proč tedy má 

sledovat RD [3].  

Manaţeři ani operátoři často nemají vhodný výcvik podstaty a metod SPC. Neví 

tedy přesně, jak zpracovávat informace z RD [27]. Řešením je opět školení a výcvik 

metod SPC.  

 

Zapojení operátorů 

Jsou případy, kdy operátoři nevyuţívají RD, ačkoliv je mají doslova na dosah 

ruky. Je těţké najít způsob, jak je k tomu přimět. Mohou být také připraveny instrukce, 

jak jednat v případě vymezitelných příčin variability, ale opět je nutné přimět operátory 

vyuţívat je [17].  

Management musí nastavit adekvátní formy motivování pracovníků, avšak stále 

musí vyhodnocovat, jaké jsou důvody nevyuţívání RD pracovníky. Příčinou můţe být 

nedostatečný čas pro zpracování RD, ale také nedostatek motivace pracovníků.   

 

 

2.21 Vyhodnocení statisticky (ne)stabilního stavu procesu 

V organizaci by mělo být vytvořeno prostředí, kde budou přijímána opatření 

v případech existence vymezitelných příčin variability [28]. Je-li proces statisticky 

nestabilní, mělo by dojít k okamţitému zjišťování, proč k tomu došlo. Události 

s vymezitelnými příčinami variability by měly být zaznamenávány z důvodu prevence. 

Jak jiţ bylo zmíněno, veškeré příčiny by měly být zaznamenány v akčním plánu (OCAP). 

Eliminace náhodných příčin variability je v pravomoci managementu, jelikoţ je nutné 

zaměřit se na systém jako celek.    

 

Demotivace operátorů 

Operátor můţe být vyškolen pouze na sledování regulačních diagramů pro určitý 

proces. Avšak po určité době můţe zjistit, ţe jeho reakce na body mimo meze obtěţují 

pověřené pracovníky, a proces si upraví tak, aby ţádné vymezitelné příčiny nevykazoval 

[3].  

Aktivity analýzy příčin variability a jejich eliminace musí být podporovány 

managementem.  
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Stres spojený s řešením statisticky nestabilního procesu 

Tomuto problému se věnuje E. Deming [4]. Zavádí pojem „tampering“ – česky 

manipulování, falšování, upravování. Jedná se o situace, kdy si operátor proces upraví, 

aniţ by znal a zjišťoval příčinu problému. Hlavním cílem operátora je mít méně stresu. 

To však má negativní efekt na SPC a na proces jako takový. 

 

Existují 3 kategorie manipulace: 

1) Tvoření selektivních výběrů (tj. nenáhodný výběr) 

 bez ohledu nutnosti vytvářet logické podskupiny; 

2) Falšování dat 

 vytvoření si „vhodného výběru“, 

 zdůvodnění, ţe je lepší mít produkt v tolerancích zákazníka neţ 

v regulačních mezích; 

3) Zbytečná seřizování procesu. 

 

Management musí předejít tomuto jednání operátorů a zajistit, např. pomocí 

školení, aby operátoři věděli, ţe cílem SPC je odhalit a eliminovat působení příčin 

variability procesu. V případě, ţe vrcholové vedení nedostatečně podporuje zavedení a 

pouţívání SPC, sniţuje se účinnost SPC. Příčinou je dle studie [5] to, ţe management 

nemá školení o přínosech SPC.  

 

Zkušenosti 

V případě malých zkušeností s procesem (nový produkt a nové díly, nová 

dodávka, nový výrobní nástroj, noví operátoři), nemusí být dostatek času vyřešit 

vymezitelné příčiny variability a dostat proces pod kontrolu, jelikoţ se řeší např. samotné 

nastavení procesu [27]. Management tedy musí jasně určit priority a vhodně naplánovat 

zdroje. 

 

Četnost aktualizace RD 

V případě, ţe RD nejsou aktualizovány, kupříkladu data jsou vynášena aţ ke 

konci dne nebo týdne, můţe docházet k situacím, kdy proces není pod kontrolou. Více 

úsilí je věnováno například přepracovávání neshodných výrobků neţ odstraňování 

vymezitelných příčin variability [27]. V takovém případě SPC ztrácí smysl a je opět 

odpovědností managementu určit jasné priority v rámci organizace. 
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Neznalost ARL 

V praxi je častý omyl, ţe v případě signálu v RD je třeba přijmout okamţité 

opatření k regulaci procesu. Neuvaţuje se totiţ existence rizika zbytečného signálu  [10]. 

Zavádí se proto pojem ARL(0), coţ je průběţný počet bodů, který je zaznamenán před 

tím, neţ RD zaznamená bod mimo regulační meze. Pro klasické Shewhartovy RD, 

jestliţe nejsou data autokorelována, platí, ţe:    

 

                                                            
 

 
                                     (1) 

 

p . . . pravděpodobnost, ţe kterýkoliv bod v RD bude leţet mimo regulační meze  

 

V případě nastavení regulačních mezí ve vzdálenosti 3 sigma od CL a statisticky 

stabilního procesu je pravděpodobnost, ţe v RD bude bod mimo meze, rovna 0,0027. 

Výpočtem lze určit, ţe v procesu, který je pod kontrolou, bude kaţdý v průměru 370. bod 

leţet mimo meze.  

 

 

2.22 Uplatnění reakčního plánu pro odstranění vymezitelných příčin 

variability 

Účelem SPC a RD  je pomoci při zajištění statistické stability procesu. Existují 3 

hlavní oblasti, kde můţe dojít ke zlepšení [32]: 

 Můţe být sníţena četnost výskytu projevů vymezitelných příčin variability, 

 Můţe dojít k takové změně procesu, ţe příčina nebude moci nastat, 

 Činnosti k odhalení a vyřešení následků mohou být zlepšeny. 

 

Málo zkušeností s implementací SPC v organizaci je zdrojem mnoha 

přidruţených problémů. Chybou je, je-li pozornost zaměřena především na zpracování 

RD a ne na výsledky, jichţ se má dosáhnout, a to zlepšení procesu [17]. Je nutné 

nezapomenout na cíl aplikace SPC – monitorování a eliminaci působení vymezitelných 

příčin variability. Postup uplatnění reakčního plánu (OCAP) pro odstranění 

vymezitelných příčin variability je znázorněn na Obr. 6. 
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Obr. 6 Postup uplatnění reakčního plánu (OCAP) [28] 

 

Potřeby výroby a pokyny managementu 

Ve vytíţených časech výroby či z důvodu průběhu vlastního procesu nemohou být 

stroje vţdy zastaveny pro řešení vymezitelných příčin variability [17], [23]. Dalším 

problémem můţe být, ţe zjištěné problémy s produktem měly být odstraněny jiţ během 

fáze návrhu a vývoje. Po odstranění vymezitelných příčin variability z RD se zjistí, ţe 

např. návrh produktu není způsobilý plnit poţadavky zákazníka. Problémy s návrhem 

mohou být zásadní, avšak management chce tyto problémy odstranit aţ ve výrobě, aby se 

nepřerušila nebo nezpomalila výroba, coţ není vţdy reálné [27]. 

Management nemusí být ochotný zastavit výrobní linku, aby se zjistily problémy. 

Můţe si myslet, ţe je účinnější přepracovávat výrobky neţ zjistit, jak zajistit výrobu 

napoprvé správně. Výsledkem je mnoho práce v procesu navíc s přepracováváním 

výrobků a málo pozornosti a času zbývá na SPC [27]. 
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Zapojení managementu 

Management není zapojen v monitorování cílů, kterých se má dosáhnout v oblasti 

zlepšování kvality pomocí implementace SPC a nepodporuje tedy realizaci opatření k 

nápravě v rámci OCAP [17]. 

 

 

2.23 Vyhodnocení způsobilosti procesu 

Hodnocení způsobilosti procesů je nezbytnou součástí hodnocení procesů.  

Způsobilost procesů vyjadřuje schopnost vytvářet produkty splňující poţadavky na 

kvalitu. 

Hodnocení způsobilosti procesů navazuje na vyhodnocení statistické stability 

procesů. V případě, ţe se proces nachází ve statisticky stabilním stavu, lze vyhodnotit 

způsobilost procesů pomocí indexů způsobilosti (Cp, Cpk, Cpm, C
*
pm, Cpmk). Pokud však 

na proces působí i vymezitelné příčiny variability a tedy proces není ve statisticky 

stabilním stavu, lze proces vyhodnotit z hlediska jeho výkonnosti pomocí indexů 

výkonnosti (např. Pp, Ppk, Ppm, P
*
pm, Ppmk).  

Specifickým případem je stav, kdy data nepocházejí z normálního rozdělení 

pravděpodobnosti. V těchto situacích lze původní data transformovat na data s normálním 

rozdělením, pouţít jiný teoretický model rozdělení dat, nebo pouţít jiné ukazatele (např. 

průměrný podíl neshodných kusů, sigma úroveň).  

Hodnocení způsobilosti procesu můţe být ovlivněno různými faktory, mezi něţ 

patří zvolený znak kvality, druh pouţitých indexů, soulad pouţitých kritérií kvality 

s poţadavky zákazníků, způsob shromáţdění údajů, způsobilost pouţitého systému 

měření, počet hodnocených údajů a dodrţení omezujících podmínek [37].   

 

 

2.24 Případné odstranění náhodných příčin variability  

Omezit celkové působení náhodných příčin lze zásahy do výrobního procesu 

(změnou technologie či výrobního zařízení). Odstranění náhodných příčin variability je 

záleţitostí managementu.  
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2.25 Hodnocení finančních přínosů  

Ohodnocení přínosů je důleţité pro získání podpory a ocenění přínosů aplikace 

SPC ze strany managementu i zaměstnanců [28]. Jelikoţ SPC není krátkodobá záleţitost, 

je nutné zohlednit, ţe počáteční investice často převýší získané úspory ze sníţení 

variability procesu. 

Pro následné vyhodnocení finanční náročnosti celého projektu implementace a 

vyuţívání SPC v organizaci je třeba sledovat náklady, které vznikají v průběhu celého 

projektu. Mezi tyto vynaloţené finanční prostředky patří výdaje na školení zaměstnanců, 

výdaje spjaté s případným pořízením speciálního software, dále jsou to mzdové náklady 

zapojených pracovníků apod. Přínosy naopak vznikají z omezení působení vymezitelných 

příčin variability a jsou popsány v kapitole 1.2. 

 

 

2.26 Údržba a dokumentace procesu 

Management by měl poţadovat zaznamenávání změn procesu, aby se zajistilo 

přezkoumání, dokumentace a aktualizování znalostí o procesu. Je to důleţité pro sdílení 

znalostí, jelikoţ se můţe opakovat stejná či podobná situace [28]. 

SPC dokumentace by měla zahrnovat [30]: 

 Popis vstupní kontroly, 

 Popis kontroly ve výrobě, 

 Zprávy o neshodách, 

 Záznamy o opatřeních k nápravě, 

 Vypracované regulační diagramy, 

 Záznamy o skartacích, přepracování či opravách produktů, 

 Získané poznatky, doporučení, zpětnou vazbu. 

 

 

2.27 Přezkoumání a audit procesů aplikace SPC  

Výsledkem celého cyklu SPC je úspěšná implementace pro daný proces a tento 

proces je ve stavu statistické stability. V tomto kroku je tento stav ověřován a 

přezkoumáván [32].   

Proces je auditován představitelem řídící skupiny či vrcholového vedení (např. 

manaţerem kvality, jeţ není členem týmu implementace SPC) [32].  
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SPC audit a přezkoumání se zaměřuje na tyto oblasti [32]: 

 Audit tvoření RD – jak je zajištěno, ţe RD jsou adekvátní; 

 Přezkoumání – jak často, kdo přezkoumává, co je předmětem přezkoumání; 

 Kontrola výsledků projektu implementace SPC; 

 Zajištění regulace a zajištění neustálého zlepšování; 

 Motivace a odměny operátorům; 

 Nastavení úrovně neustálého zlepšování. 

 

Jako navazující činnosti implementace SPC mohou být vytvořeny týmy 

neustálého zlepšování. Tyto týmy by měly fungovat jako součást organizace. Takovéto 

týmy (dle lit. [32]) hledají moţnosti dalšího zlepšování, ověřují vhodnost nastavení UCL 

a LCL v RD, kontrolují způsobilost procesu a upravují OCAP a popis procesu pokud jsou 

nové znalosti o procesu. 
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3 STUDIUM VLIVU ANALYZOVANÝCH FAKTORŮ NA 

ÚSPĚŠNOST IMPLEMENTACE SPC U VYBRANÝCH 

APLIKACÍ (případové studie) 

 

V rámci této práce byly vyuţity informace z případových studií z výrobního 

sektoru tj., z různých typů organizací, s různými procesy, a v těchto studiích vyhledány a 

následně popsány vybrané faktory ovlivňující efektivní aplikaci SPC (viz kapitola 2).  

Rešerše vybraných případových studií jsou uvedeny v této kapitole. 

Tato kapitola porovnává postupy implementace ve vybraných případových 

studiích s postupem uvedeným v kapitole 1.5. Tento postup je tvořen 27 kroky, z nichţ 

kaţdý je ovlivněn určitými faktory, které mohou být ekonomické, sociální, statisticko-

metodické, technické či situační. Postup je znázorněn také ve vývojovém diagramu (viz 

Příloha č. 1). 

Cílem tohoto srovnání je posoudit přístupy k implementaci v jednotlivých 

organizacích na základě informací zjištěných v dostupných případových studiích. 

Případové studie byly čerpány z knih a článků ze zahraničních odborných časopisů, 

z příspěvků na konferencích, zabývajících se problematikou implementace SPC 

v nejrůznějších oblastech výrobní i nevýrobní sféry.  

 

 

3.1 Rešerše vybraných případových studií 

V rámci případové studie (Chambers, Piggott, Coleman, 2001, [7]) je analyzováno 

SPC v prostředí plynárenství ve Velké Británii. V rámci implementace SPC je uvaţováno 

několik kroků, mezi něţ patří získání podpory vedení, aplikace projektového řízení, 

zajištění účasti odborníka z praxe a také studenta, který zajistí kontakt s akademickou 

sférou, školení pracovníků, vlastní regulace procesu a následně i přezkoumávání aplikace 

SPC. V rámci této studie byly zjištěny následující faktory, ovlivňující proces 

implementace SPC: komunikace, týmová práce, znalosti pracovníků a také vyuţití 

vhodné databázové aplikace a intranetu.  

 

Studie (Elg, Olsson, Dahlgaard, 2008, [8]) popisuje zavedení SPC v prostředí 

výroby potravinářských produktů. Autoři se zaměřují na implementaci SPC v organizaci 
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komplexně, tj. od prvotní myšlenky zavedení SPC v organizaci aţ po zavedení SPC do 

prostředí výroby. V článku je uvedeno několik faktorů ovlivňujících aplikaci SPC, které 

bylo moţné identifikovat právě v průběhu popisované implementace SPC; jedná se o 

podporu managementu, zapojení lidí se zkušenostmi se statistickou regulací procesu, 

působení vývojového týmu během celé doby implementace, prioritizaci cílů a potřeb 

v rámci implementace SPC. Dalším významným faktorem, dle autorů, je výběr způsobu 

zpracování dat. Cílem dané studie bylo ukázat postup implementace SPC v organizaci a 

určit faktory, které mohou napomoct efektivní implementaci SPC. 

 

V uvedené studii (Self, Enzenauer, 2004, [9]) statistická regulace procesu byla 

aplikována pro analýzu výsledků speciálních operací šilhavosti. SPC bylo aplikováno na 

určenou časovou oblast, konkrétně se jednalo o období 33 měsíců v letech 1998 a 2001. 

Autoři zaznamenali problém se získáváním dat pro analýzu. Z důvodu, ţe se data 

zpracovávala za vyuţití softwaru, bylo nutné mít pro kaţdou podskupinu data, jinak by 

bylo vyhodnocení RD nesprávné. Problém, který se vyskytl, byl, ţe pacienti nechodili na 

prohlídky a do regulačních diagramů nebylo tedy moţné zaznamenat body, jelikoţ ţádné 

hodnoty nebyly naměřeny. Tento problém byl vyřešen pomocí doplňování fiktivních 

bodů do RD. Cílem této studie bylo ověřit, zda je moţné za pomocí aplikace SPC 

hodnotit výsledky operací šilhavosti. Jednalo se tedy o pilotní projekt SPC v daném 

zdravotnickém zařízení. Na základě provedeného pilotního projektu autoři označili 

aplikaci SPC pro hodnocení výsledků operací šilhavosti za vhodnou a uţitečnou.  

 

Tato studie (Limaye, Mastrangelo, Zerr, 2008, [10]) se zaměřuje na výběr 

vhodného regulačního diagramu pro monitorování výskytu infekcí v nemocničním 

zařízení. Cílem aplikace RD bylo určení okamţiku, kdy se počet výskytu infekcí zvyšuje 

a kdy naopak dochází ke zlepšení a počet infekcí se sniţuje. Pro tato pozorování byla 

vybrána právě aplikace regulačních diagramů, jelikoţ pro určení tohoto okamţiku bylo 

nutné vytvořit určitou mez. 

 

Studie (Naya, Fraguela, [11]) se zaměřuje na nutnost vyuţití analýzy systému 

měření v rámci SPC. Studie popisuje konstrukci lodí v loděnici, kdy jako první veličina 

pro regulaci bylo vybráno splnění poţadavků kvality oceli, vyuţili normu EN 10080 

(ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně). 

Studie má za cíl představení aplikace SPC v daném oboru a hlavní důraz je dán na vyuţití 
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MSA a regulačních diagramů CUSUM. V rámci studie byla ověřena nutnost analýzy 

systému měření pro potřeby SPC, jelikoţ bez správně nastaveného systému měření nelze 

získávat důvěryhodná data pro další analýzy procesů.     

 

V oblasti výroby polovodičů studie (Chen, Guo, Yeh, [12]) upozorňuje na nutnost 

rychlého záznamu posunu v poloze procesu a zároveň na potřebu sníţit výskyt 

zbytečných signálů na akceptovatelnou úroveň. Studie se zaměřuje především na výběr 

vhodného RD a za tímto účelem byl aplikován Hotellingův regulační diagram pro 

uvedená data. 

 

Studie (González, 2005, [14]) přináší pohled na aplikaci SPC v oblasti farmacie. 

Hlavní náplní této studie vzhledem k SPC je popsání moţnosti vyuţití RD pro analýzu 

variability procesu výroby léků s cílem včasné zachycení případné odchylky a tím i 

sníţení nákladů, které by vznikly v případě výskytu neshodných výrobků. Autor 

zdůrazňuje nutnost přítomnosti odborníka v oblasti farmacie pro analýzu informací 

získaných o procesu. Studie se především zaměřuje na samotnou analýzu procesů, a to 

jak pomocí RD, tak i pomocí indexů způsobilosti.  

 

Studie (Ooi, McFarlane, 1998, [16]) se zabývá aplikací SPC v oblasti 

monitorování kvality cukru. Cílem dané studie je poskytnout praktický a jasný návod na 

vyuţití SPC v této oblasti.  Avšak daný návod, tzv. schéma SPC, nezahrnuje celý proces 

implementace SPC v organizaci. Studie se zaměřuje především na samotné zpracování a 

vyhodnocení dat; kroky týkající se např. školení, rozdělení odpovědností a pravomocí, 

role managementu nejsou uvedeny.  

 

Případová studie (Carter, 1993, [18]) uvádí problematické oblasti implementace 

SPC a zároveň přináší moţnosti řešení. Dle autora mezi tyto problematické oblasti patří 

softwarová a organizační podpora. V textu se věnují nutnosti podpory managementu při 

implementaci SPC a potřebě školení pracovníků. Pro vytváření RD vytvořili vlastní 

software.  

 

V rámci této studie (Jernigan, Sprague, 1991, [19]) se uvádí, ţe daná organizace, 

výrobce integrovaných obvodů, vyuţila SPC jako základ pro neustálé zlepšování. SPC 

bylo vyuţito společně s metodami týmové práce, projektového řízení, komunikace, 
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analýzou dat a také s technikami řešení problémů (uvedena např. Paretova analýza). 

Autoři studie uvádí, ţe na základě výsledků analýz RD byla zjištěna variabilita mezi 

hodnoceními kontrolorů. Z tohoto důvodu v organizaci zavedli školení těchto pracovníků. 

V tomto případě bylo tedy SPC vhodně napojeno na další techniky managementu kvality 

a zároveň povaţováno za nedílnou součást neustálého zlepšování kvality.    

   

Studie (Bidder, [20]) popisuje implementaci SPC ve výrobě cukrovinek. Tato 

studie se věnuje třem klíčovým oblastem aplikace SPC v organizaci, a to školení 

pracovníků, výběru místa pro aplikaci SPC a aplikaci SPC v tomto místě. V dané 

organizaci nebyly předchozí zkušenosti s aplikací statistických metod. Vzhledem ke 

školení středního managementu, velkou překáţkou se ukázalo samotné pochopení 

statistického zpracování dat. Dále se uvádí, ţe při výběru vhodného RD byla manaţerům 

poskytnuta odborná pomoc. Operátoři byli vyškoleni základům vynášení bodů do RD. 

Proces pro aplikaci SPC byl vybrán na základě potřeby zlepšení kvality jeho výstupu. 

V textu věnujícímu se aplikaci SPC na určeném místě v organizaci je uvedeno, jaké RD 

vyuţili (jednalo se o RD pro rozpětí a klouzavý průměr) a dále se autor věnuje potřebě 

nalezení vhodné metody měření vzorků. Cílem bylo zvolit takovou metodu měření, aby 

bylo moţné provádět měření přímo ve výrobě.  

 

Případová studie (Noori, Bagherpour, Zareei, 2008, [21]) se zaměřuje pouze na 

moţnost vyuţití RD, konkrétně fuzzy regulačních diagramů, v oblasti projektového řízení 

pro monitorování trendu vývoje přidané hodnoty projektu. 

 

Aplikace SPC v textilním průmyslu s sebou přináší určité problematiky, které jsou 

v této studii (Engin, 2004, [24]) zohledněny. Jedná se především o určení intervalu 

vzorkování, který je nutný zohlednit jak z ekonomického, tak i ze statistického hlediska. 

Autor jako řešení uvádí vyuţití Duncanova ekonomického a statistického modelu. Cílem 

studie je především zaměření se na problematiku zpracování dat a výběru vhodného RD 

v oblasti textilního průmyslu, konkrétně výroby příze. 

 

Studie (Maul, Richardson, Jones, 1996, [25]), zaměřena na oblast svařování, se 

věnuje problematice vytváření logických podskupin, kdy je nutné zajistit maximální 

variabilitu mezi podskupinami a zároveň minimální variabilitu v rámci jedné podskupině. 

Cílem studie bylo přiblíţit moţnost vyuţití RD v oblasti svařování.  
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3.2  Aplikace SPC ve výrobním prostředí 

Společnost Lucent Technologies  

Výrobní společnost Lucent Technologies (dříve AT&T Power Systems) začala 

implementovat postupy pro dosaţení TQM v roce 1990 a jako cílové hodnoty byly 

pouţity poţadavky pro získání prestiţní Demingovy ceny. Tuto cenu se společnosti 

podařilo v roce 1994 získat, a to jako první výrobní společnosti v USA a druhé americké 

společnosti [31]. 

Důvodem pro implementaci SPC v rámci filozofie TQM byla v této společnosti 

myšlenka, ţe program SPC je klíčový pro dosaţení Demingovy ceny. Implementace SPC 

zahrnovala vytvoření plánu implementace, programu školení; byl zvolen týmový přístup 

společně s podporou managementu a jeho zapojení.  

Informace o implementaci SPC v této společnosti jsou čerpány ze studie SPC 

Implementation for Improving Product Quality, viz [31]. 

 

Silné stránky implementace SPC v této společnosti (zdroj – lit. [31]) 

Implementace SPC byla podporována managementem, jemuţ byly v měsíčních 

intervalech reportovány výsledky naměřených hodnot parametrů procesu. 

Ve společnosti byly vytvořeny mezioborové týmy. Týmy pro implementaci a pro 

samotnou aplikaci SPC byly vytvořeny formálně. V organizaci fungovaly čtyři typy 

týmů, a to dle jejich zaměření a postavení v hierarchii firmy. Společnost do struktury 

týmů zahrnula i pozici konzultanta SPC. 

V rámci implementace SPC byla popsána identifikace klíčových procesů a 

vytvoření jejich seznamu. Pro kaţdý klíčový proces byly určeny parametry procesu, a to 

např. počet neshod na jednotku, procento neshodných produktů. SPC tým rozhodl o 

standardizaci metriky počtu neshod na 100 jednotek.  

V dalším kroku tým identifikoval kritické kontrolní body. Pro proces, který by 

mohl závaţně ovlivnit výstup, kdyby byl statisticky nestabilní, byly identifikovány 

kritické body. Metodou byla 100% kontrola nebo se rozhodlo na základě vyhodnocení 

RD. Tyto kritické body byly zaznamenávány i do vývojového diagramu procesu.  

Pro kaţdou montáţní linku byla vytvořena tabulka řízení kvality procesu (tzv. 

Quality Control Process Chart). Tato tabulka obsahovala vývojový diagram procesu a 

jeho název, regulační jednotku (tj. který parametr se sleduje), typ RD, četnost vzorkování, 

kontrolní jednotku a kontrolní metodu.  
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Výcvik byl diferencován dle poţadavků jednotlivých skupin a celkem byly 

poskytnuty tři kurzy, a to kurz SPC pro operátory, kurz SPC pro management a pokročilý 

kurz SPC. Téměř kaţdý pracovník navštívil alespoň jeden kurz se změřením na SPC. 

Problematika, která byla na kurzech diskutována, byla např. samotná regulace procesu, 

dále studie způsobilosti procesu, implementace opatření k nápravě a analýza účinnosti 

těchto opatření. 

Tým zlepšování kvality v rámci neustálého zlepšování kvality vyuţíval sedmi-

krokovou metodologii zlepšování kvality, tzv. Quality Improvement Story. Tato 

metodologie se skládá z definování důvodů pro zlepšování, popisu současného stavu, 

analyzování procesu, určení tzv. prostředků reakce, zpracování výsledků, standardizace 

opatření a vytvoření plánů do budoucna.  

 

Kroky metodiky Quality Improvement Story (zdroj – lit. [31]): 

1. Důvody pro zlepšování 

Jako první by mělo být v týmu jasné, jakého zlepšení má být dosaţeno. Je tedy 

nutné nastavit cílovou hodnotu. Jako cílová hodnota můţe být určitý počet neshodných 

produktů či jejich podíl, dále to mohou být dané hodnoty parametrů produktu. 

2. Současná situace 

Tým musí vyhodnotit současný stav, v jakém se analyzovaný proces nachází. 

Poměrně jednoduchou metodou pro analýzu příčin variability je Paretův princip 80/20.   

3. Analýza 

Pro podrobnější analýzu příčin variability lze vyuţít další nástroj ze sedmi 

základních nástrojů managementu kvality, a to diagram příčin a následků.   

4. Prostředky reakce 

Pro zjištěné příčiny je potřeba zjistit moţnosti jejich odstranění, v tomto případě 

je pouţit výraz „prostředky reakce“.    

5. Výsledky 

V tomto kroku dochází k porovnání předchozího a současného stavu, tedy jestli 

došlo ke zlepšení a přiblíţení se nastavené cílové hodnotě.  

6. Standardizace 

V případě zlepšení je dané nastavení procesu standardizováno. 

7. Budoucí plány 

Budoucí plány zahrnují princip neustálého zlepšování, jenţ je vyjádřen mj. i 

cyklem PDCA. 
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Postup implementace byl monitorován prostřednictvím pravidelných, měsíčních 

reportů a přezkoumáním implementace SPC managementem.  

 

Vyhodnocení 

Postup implementace SPC v této společnosti lze vztáhnout na kroky č. 1 aţ 27 

implementace SPC definované v kapitole 1.5.  

Významným bodem je jistě zasazení SPC do kontextu TQM a podpora 

implementace SPC managementem (viz krok 1 kapitoly 1.5). Pro potřeby SPC proběhla 

v organizaci školení pracovníků (viz krok 2 a 3 kapitoly 1.5). Tato školení byla vhodně 

rozlišena dle zapojení pracovníků a jejich role v rámci organizace a aplikace SPC. 

V organizaci byl vytvořen tým pro implementaci SPC (viz krok 4 kapitoly 1.5).   

Společnost pro potřeby implementace SPC vyuţila specialistu – konzultanta SPC. Kladně 

lze také hodnotit pravidelné monitorování implementace SPC (viz krok 27 kapitoly 1.5). 

Pro aplikaci SPC byly vybrány klíčové procesy (viz krok 5 kapitoly 1.5), které byly 

popsány pomocí vývojových diagramů (viz krok 6 kapitoly 1.5).  

Ve studii je také uvedeno, ţe po určení vymezitelných příčin variability byla 

přijata opatření k nápravě a účinnost těchto opatření k nápravě byla ověřena (viz krok 21, 

22 a 23 kapitoly 1.5). Vytvoření a analýze RD (viz krok 10, 11, 12, 16 aţ 20 kapitoly 1.5) 

se studie příliš nevěnuje. Závěrem je však uvedeno, ţe díky SPC došlo ke sníţení 

variability procesů.   

Implementace SPC probíhala podle strukturovaného postupu. Ve studii nebyla 

zmíněna např. problematika pouţitého softwaru (viz krok 14 kapitoly 1.5). Je však 

moţné, ţe pro samotné zpracování dat byla vyuţita výpočetní technika. Studie 

neposkytuje informace, zda proběhla MSA (viz krok 15 kapitoly 1.5), tj. zda byl ověřen 

systém měření. Ve studii taktéţ není uvedeno, zda byly finančně vyhodnoceny náklady 

na zavedení SPC a jaké byly finanční přínosy aplikace SPC (viz krok 25 kapitoly 1.5). 
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4 NÁVRH A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

V návaznosti na kroky efektivní aplikace SPC v organizacích, které byly určeny 

na základě studia odborné literatury a případových studií v předchozích kapitolách, byl 

proveden výzkum aplikace SPC ve firmách působících v České republice, a to formou 

dotazníkového šetření. 

 

 

4.1 Návrh dotazníků 

Dotazníky byly navrţeny tak, aby bylo moţné ohodnotit vyuţití SPC v prostředí 

firem, které působí v České republice, a zároveň zjistit určitou návaznost na efektivní 

aplikaci SPC definovanou v kapitolách 1 a 2. Účelem dotazníku bylo získat co nejvíce 

informací o reálném stavu vyuţívání SPC v prostředí českých firem, avšak bylo nutné 

zachovat určitou stručnost a jednoduchost, jelikoţ příliš obsáhlý a sloţitý dotazník by 

oslovené pracovníky odradil od vyplnění.   

Dotazník byl rozdělen na tři hlavní části. První část měla za cíl určit úroveň 

vnímání faktorů ovlivňujících efektivní aplikace SPC, které byly určeny v souvislosti 

s popisem jednotlivých kroků implementace SPC. Druhá část byla zaměřena na získání 

podrobnějších informací o aplikaci SPC v dané organizaci. Zároveň zde také byla 

zahrnuta moţnost odpovědi pro firmy, které SPC v době vyplnění dotazníku nevyuţívaly. 

Třetí část byla určena k získání doplňujících informací o firmě. Dotazník ve formě, v jaké 

byl rozesílán společnostem, je uveden v příloze č. 3.  

V první části dotazníku byla zařazena tvrzení, na něţ bylo moţné zvolit odpověď 

ve škále 1 aţ 5, případně zvolit odpověď „0“, která vyjadřovala odpověď „Nevím“; ta 

však nakonec nebyla vyuţita v ţádném dotazníku. Škála 1 aţ 5 představovala rozpětí od 

hodnocení „nejlepší (souhlasí)“ pro 1 a „nejhorší (nesouhlasí)“ pro 5. Druhá část 

dotazníku obsahovala otázky, které by měly blíţe přiblíţit úroveň aplikace a úspěšnosti 

SPC v oslovených organizacích. Otázky v této části jsou otevřené i uzavřené. Třetí část 

dotazníku byla zaměřena na získání doplňujících informací o společnostech. Jednalo se o 

zjištění velikosti organizací co do počtu zaměstnanců, počtu pouţívání SPC a oblasti 

podnikání.  
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4.2 Výběr společností 

Celkem bylo osloveno 260 firem z různých oborů podnikání a různých velikostí, a 

to z toho důvodu, aby bylo moţné zjistit reálné vyuţívání SPC. Firmy byly osloveny 

elektronickou poštou. Jejich e-mailové adresy byly vyhledávány ve volně přístupných 

databázích, konkrétně se jednalo o Evropskou databanku (www.edb.cz) a obchodní 

adresář Inform (www.inform.cz).  Výsledky jsou zpracovány anonymně. Vyhodnocení 

dotazníků bylo na přání zasláno zpět firmám, které se zapojily.  

 

 

4.3 Vyhodnocení dotazníků 

Z celkového počtu 260 oslovených společností bylo vyplněno a vráceno celkem 

44 dotazníků. Návratnost tedy dosáhla 17%. Osmnáct firem odpovědělo, ţe SPC 

vyuţívají, a 26 firem uvedlo, ţe SPC zavedeno v současnosti nemají, z nichţ však čtyři o 

zavedení SPC uvaţují. Poměr společností s nebo bez zavedeného SPC je znázorněn 

v koláčovém grafu (viz Obr. 7).  

 

 

Obr. 7 Počet společností s/bez SPC  

 

Čtyři společnosti, které uvaţují o zavedení SPC, zahrnují i jednu společnost, která 

v minulosti jiţ SPC vyuţívala a uvaţuje o jeho znovuzavedení.  

První ze společností, které uvaţují o zavedení SPC, je z oblasti strojírenství a 

uvedla, ţe SPC povaţuje za nástroj, který by napomohl k zajištění stability a způsobilosti 

nevyuţívají

SPC (22)

vyuţívají SPC

(18)

uvaţují o 

zavedení 

SPC(4)

Graf rozdělení počtu společností podle používání SPC

http://www.edb.cz/
http://www.inform.cz/
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procesů a tím k zajištění stabilní kvality produktů. Další společnost, z oblasti hutního 

průmyslu, také uvaţuje o moţnosti zavedení SPC, avšak SPC povaţuje za velmi 

komplexní a sloţitou metodu a není si jistá návratností případné investice do zavedení 

SPC. Další společnost, výrobce elektroniky pro osobní automobily, v minulosti SPC 

pouţívala ve výrobním segmentu, který jiţ není součástí této společnosti. Statistická 

regulace procesů vybraných procesů (případně systém statistických kontrol) by mohla 

nahradit současnou 100% kontrolu všech parametrů a tím zkrátit čas testování. Nicméně 

100% kontrola by byla nadále vyuţívána pro kritické parametry či parametry, které 

dlouhodobě nesplňují poţadavky na kvalitu. Čtvrtá společnost, výrobce elektrických 

točivých strojů, uvaţuje o zavedení SPC jako nástroje pro zlepšení řízení sériové výroby 

a také jako moţnosti stanovení statistické záruky za kvalitu.  

 

 

4.3.1 Vyhodnocení společností z hlediska počtu zaměstnanců 

Společnosti, které SPC vyuţívají, byly analyzovány z hlediska počtu 

zaměstnancům (viz Obr. 8). 

 

Obr. 8 Vyhodnocení podle počtu zaměstnanců (společnosti se zavedeným SPC) 

 

Ve vzorku společností, jeţ uvedly, ţe SPC vyuţívají, se nevyskytuje ţádná 

společnost s počtem zaměstnanců v rozmezí 1 aţ 5 a 6 aţ 25. Naopak nejvíce společností, 

celkem osm, v tomto případě má více neţ tisíc zaměstnanců (viz Obr. 8). Díky tomuto 

srovnání lze vidět, ţe statistickou regulaci procesu vyuţívají spíše větší podniky. 

Společnosti s počtem zaměstnanců do 25 včetně nemají zřejmě volné kapacity pro 

provádění aktivit SPC.  

26 - 100 101 - 500 501 - 1000 Nad 1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet  odpovědí

Graf - Znázornění podle počtu zaměstnanců
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4.3.2 Vyhodnocení společností z hlediska počtu let, po které je SPC ve 

společnosti využíváno 

Počet let, po které je SPC v dané společnosti vyuţíváno, je vyhodnocen pouze pro 

společnosti, které SPC v současnosti vyuţívají (viz Obr. 9). Sedm společností uvedlo, ţe 

SPC vyuţívají po dobu přesahující deset let. Naopak šest společností má SPC zavedeno 

po dobu nepřesahující pět let. Čtyři společnosti vyuţívají SPC 5 aţ 10 let. Jedna 

společnost neodpověděla.  

 

 

Obr. 9 Vyhodnocení podle doby vyuţívání SPC (společnosti se zavedeným SPC) 

 

 

4.3.3 Vyhodnocení společností z hlediska oblasti podnikání 

Ačkoliv byly osloveny společnosti z nejrůznějších oborů – strojírenství, 

automotive, potravinářství, farmacie apod., nejvíce společností, které dotazník vyplnily a 

SPC vyuţívají, pochází z prostředí automobilového průmyslu (13 společností), dále 

z oblasti strojírenství (3 společnosti) a po jedné společnosti z oblasti leteckého průmyslu 

a z oblasti kovovýroby (viz Obr. 10).  

 

1 – 5 let 5 – 10 let Nad 10 let

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet  odpovědí

Graf - Počet roků využívání SPC
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Obr. 10 Vyhodnocení podle oboru (společnosti se zavedeným SPC) 

 

Oslovené společnosti z automobilového průmyslu se zabývají výrobou 

elektronických komponentů, mechanických spojovacích komponentů, elektroinstalačních 

svazků, pěnových výplní, světel, zámků, autosoučástek či dílů motorů. 

Takto vysoký počet společností, které působí v automobilovém průmyslu, není 

překvapivý, jelikoţ poţadavek statisticky stabilních procesů se objevuje v normě 

ISO/TS16949:2008 Systémy managementu kvality – Zvláštní poţadavky na pouţívání 

ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v 

automobilovém průmyslu.  

V oblasti firem, které SPC nevyuţívají, převaţují společnosti podnikající ve 

strojírenství (celkem 9 společností). Další firmy působí v odvětví farmaceutického 

průmyslu, výroby obalů a kartonáţe, stavebnictví, letectví apod. Vyskytují se zde pouze 

dvě z oblasti automotive. Jedna z těchto společností SPC jiţ vyuţívala, uvaţuje o jeho 

opětovném zavedení a v současnosti pouţívá 100% kontrolu. Druhá společnost, jeţ se 

zabývá vývojem a konstrukcí dílů v automobilovém průmyslu, uvádí, ţe SPC není 

v jejich případě vyţadováno.  

 

 

4.3.4 Vyhodnocení první části dotazníku 

V první části dotazníku je kaţdé ze 13 tvrzení vyhodnoceno pomocí sloupcového 

grafu, kdy jednotlivé sloupce znázorňují počet odpovědí. Cílem bylo získat celkový 

Automotive Strojírenství K
o

v
o

v
ý
ro

b
a

L
et

ec
k
ý
 

p
rů

m
y
sl

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet  odpovědí

Graf - Znázornění společností podle oblasti podnikání



56 

 

přehled o úrovni plnění dílčích faktorů ovlivňující aplikaci statistické regulace procesu. 

V následující části této kapitoly je uveden přehled výsledků. 

 

Otázka 1 – Management organizace činnosti spojené s SPC podporuje. 

V grafu (viz Obr. 11) je znázorněno rozloţení jednotlivých odpovědí. Celkem 16 

společností z 18 hodnotí podporu managementu jako velmi dobrou, jedna společnost 

podporu managementu hodnotí jako průměrnou a jedna odpověď označuje podporu 

management při aplikaci SPC jako podprůměrnou.    

 

Obr. 11 Vyhodnocení 1. otázky 

 

Společnost, která ohodnotila podporu managementu jako podprůměrnou, zároveň 

uvedla, ţe se jim nedaří sníţit náklady v procesu. V tomto případě můţe být nedostatečná 

podpora managementu zapříčiněna neuspokojivými výsledky aplikace SPC. 

     

 

Otázka 2 – SPC je v organizaci přijímáno pozitivně – jako účinný nástroj pro 

zlepšování kvality. 

Organizace hodnotí přístup k SPC v organizaci jako pozitivní (viz Obr. 12), 

jelikoţ 15 odpovědí získalo hodnocení jako nejlepší či nadprůměrné a tři organizace 

označily přístup k SPC jako průměrný. Nicméně v dotazníku jedna z dotazovaných 

organizací uvedla, ţe jednou z překáţek dalšího rozvoje a zvýšení úspěšnosti SPC je 
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určitý skepticizmus a předchozí negativní zkušenost pracovníků s SPC, např. 

z předchozího zaměstnání.  

 

Obr. 12 Vyhodnocení 2. otázky 

 

 

Otázka 3 – Hlavním důvodem zavedení SPC je zvýšení spokojenosti zákazníka. 

Dle získaných údajů je hlavním důvodem implementace SPC jednoznačně zvýšení 

spokojenosti zákazníka (viz Obr. 13).  

 

Obr. 13 Vyhodnocení 3. otázky 
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Otázka 4 – Zapojení pracovníci mají dostatečné vzdělání a trénink v používání 

metod SPC. 

Na základě výsledků lze vyhodnotit vzdělání a trénink zaměstnanců v oblasti SPC 

jako dobrý (viz Obr. 14). Patnáct společností označilo vzdělání a trénink ve své 

organizaci za velmi dobrý anebo dobrý. Poţadavky na školení a trénink jsou dále 

předmětem otázky č. 25 a 26.    

 

Obr. 14 Vyhodnocení 4. otázky 

 

 

Otázka 5 – Pracovníci sdílí znalosti o procesu a o úspěšných aplikacích SPC v celé 

organizaci (např. díky intranetu, mítinkům, informacích na nástěnkách …). 

Jedna organizace uvedla, ţe v rámci jejich organizace nejsou znalosti o procesu či 

úspěšných aplikací SPC sdíleny, další dvě organizace uvedly, ţe takovéto sdílení znalostí 

je podprůměrné. Naopak v 7 případech lze sdílení znalostí označit za nadprůměrně dobré. 

Osm organizací označilo úroveň sdílení znalostí za průměrnou (viz Obr. 15). 
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Graf - Vyhodnocení 4. otázky "Zapojení pracovníci mají dostatečné 

vzdělání a trénink v používání metod SPC."
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Obr. 15 Vyhodnocení 5. otázky 

 

Společnost, která uvedla, ţe její pracovníci informace o procesu a o aplikaci SPC 

nesdílí, zaměstnává více jak tisíc lidí. V takovém případě je předávání informací a 

poznatků komplikovanější, nicméně o to důleţitější z důvodu zachování jednoty při 

činnostech v rámci SPC. Další dvě společnosti, které ohodnotily sdílení znalostí o SPC 

jako podprůměrné, patří taktéţ mezi velké společnosti. 

 

 

Otázka 6 –  V rámci SPC jsou jasně deklarovány pravomoci a odpovědnosti. 

Jasně deklarované pravomoci a odpovědnosti jsou dle výsledků ve 14 

společnostech z 18. Tři další společnosti ohodnotily rozdělení pravomocí v rámci SPC 

jako průměrné.  
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Graf - Vyhodnocení 5. otázky "Pracovníci sdílí znalosti o procesu a o 

úspěšných aplikacích SPC v celé organizaci (např. díky intranetu, 

mítinkům, informacích na nástěnkách )."
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Obr. 16 Vyhodnocení 6. otázky 

 

Jedna ze společností uvedla, ţe deklarované odpovědnosti a pravomoci pro 

aktivity SPC v jejich organizaci nejsou (viz Obr. 16). Nicméně tato společnost v rámci 

18. otázky uvedla, ţe do jednotlivých činností SPC jsou zapojeny 4 funkce. Tato 

skutečnost můţe vést k situacím, kdy bude existovat činnost, za kterou neponese 

odpovědnost ţádný nebo naopak více pracovníků.  

 

 

Otázka 7 – Činnosti v rámci aplikace SPC jsou prováděny v týmu. 

Činnosti v rámci aplikace SPC, kupříkladu sběr dat, jejich analýza a vyhodnocení, 

výběr a aplikace opatření k nápravě, jsou prováděny v týmu v 11 společnostech. Tři 

společnosti týmovou práci hodnotí jako průměrnou, další 3 jako podprůměrnou (viz Obr. 

17). Jedna společnost uvedla, ţe činnosti spojené s SPC v týmu neprovádí.   
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Graf - Vyhodnocení 6.otázky "V rámci SPC jsou jasně deklarovány 

pravomoci a odpovědnosti."
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Obr. 17 Vyhodnocení 7. Otázky 

 

Jedním z důvodů, proč daná společnost aktivity SPC neprovádí v týmu, můţe být i 

nedostatek pracovníků a času, který tato společnost uvedla jako největší překáţku dalšího 

rozvoje SPC.  

   

 

Otázka 8 – Data pro SPC jsou vždy získána na základě vhodně zvoleného způsobu 

provádění náhodných výběrů. 

Na základě výsledků otázky číslo 8, lze problematiku získávání dat označit za 

bezproblémovou (viz Obr. 18). Všechny oslovené společnosti ohodnotily otázku 

zaměřenou na získávání dat jako velmi dobrou. 
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Graf - Vyhodnocení 7. otázky "Činnosti v rámci aplikace SPC jsou

prováděny v týmu."
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Obr. 18 Vyhodnocení 8. otázky 

 

 

Otázka 9 – Analýza systému měření (MSA) probíhá systematicky a pravidelně. 

Na základě vyhodnocení otázky číslo 9 lze říci, ţe 11 společností z 18 

vyhodnocuje MSA systematicky a pravidelně (viz Obr. 19). Zbylých 7 společností 

označilo systematičnost a pravidelnost MSA za průměrnou. V tomto případě jsou 

moţným důvodem omezené finanční zdroje a nedostatek času, které uvedlo pět z těchto 

sedmi společností jako překáţku dalšího rozvoje SPC v organizaci. 

 

Obr. 19 Vyhodnocení 9. otázky  
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Graf - Vyhodnocení 8. otázky "Data pro SPC jsou vždy získána na 

základě vhodně zvoleného způsobu provádění náhodných výběrů."
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Graf - Vyhodnocení 9. otázky "Analýza systému měření (MSA)

probíhá systematicky a pravidelně."
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Otázka 10 –  Zpracování dat v rámci SPC probíhá systematicky a pravidelně. 

Na základě posouzení výsledků 10. otázky je moţné říci, ţe zpracování dat 

v rámci SPC probíhá pravidelně a systematicky, jelikoţ většina odpovědí, 16 z 18, 

označují pravidelnost a systematičnost zpracování dat za dobrou (viz Obr. 20).    

 

Obr. 20 Vyhodnocení 10. otázky 

 

 

Otázka 11 – Činnosti v rámci SPC jsou pravidelně přezkoumávány. 

Činnosti spojené s prováděním  SPC jsou pravidelně přezkoumávány ve 12 

společnostech (viz Obr. 21). Čtyři společnosti souhlasily s tímto tvrzením pouze na 

úrovni průměru. Dvě společnosti naopak vnímají tyto činnosti za podprůměrně 

vykonávané.  

Tyto dvě společnosti činnosti v rámci SPC pravidelně spíše nepřezkoumávají, 

nicméně jedna z nich uvedla, ţe se nedaří sniţovat náklady v procesu, coţ můţe být 

vhodným signálem pro zahájení přezkoumání činností v rámci SPC.   
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Graf - Vyhodnocení 10. otázky "Zpracování dat v rámci SPC 

probíhá systematicky a pravidelně."
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Obr. 21 Vyhodnocení 11. otázky 

 

 

Otázka 12 – Výstupy z SPC jsou prakticky využívány, např. slouží jako podklad pro 

neustálé zlepšování. 

Ve 14 společnostech hodnotí další vyuţívání výsledků získaných v rámci SPC 

jako dobré, další 3 společnosti hodnotí další vyuţívání jako průměrné. Jedna společnost 

uvedla, ţe další vyuţívání výsledků získaných během SPC např. pro další zlepšování je 

podprůměrné (viz Obr. 22).   

Tato společnost vyuţívá SPC především pro určení statistické stability procesu, 

nicméně informace získané analýzou regulačních diagramů mohou slouţit k neustálému 

zlepšování procesů (viz také kapitola 1.2). 
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Graf - Vyhodnocení 11. otázky "Činnosti v rámci SPC jsou 

pravidelně přezkoumávány."
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Obr. 22 Vyhodnocení 12. otázky 

 

 

Otázka 13 – Regulované procesy se daří udržovat na cílových hodnotách se stále se 

snižující variabilitou. 

Pouze 4 z 18 společností hodnotí tento ukazatel jako velmi dobrý, avšak dalších 9 

jako dobrý (viz Obr. 23). Pouze dvě společnosti se přiklání k tomu, ţe se jim spíše nedaří 

proces udrţovat na nastavených cílových hodnotách.  

 

Obr. 23 Vyhodnocení 13. otázky 
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Graf - Vyhodnocení 12. otázky "Výstupy z SPC jsou prakticky 

využívány, např. slouží jako podklad pro neustálé zlepšování."
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Graf - Vyhodnocení 13. otázky "Regulované procesy se daří 

udržovat na cílových hodnotách se stále se snižující variabilitou."
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Skutečnost, ţe se těmto dvěma společnostem nedaří udrţovat proces na cílových 

hodnotách, můţe mít několik příčin. Uvedené společnosti dále v dotazníku uvedly, ţe 

kupříkladu nemají či nevyuţívají plán akcí pro eliminaci vymezitelných příčin variability, 

který napomáhá určování příčin variability a poskytuje návod, jak tyto příčiny odstranit. 

Vytvoření efektivního plánu vyţaduje skutečně dobrou znalost procesu, coţ v důsledku 

napomáhá odhalení vymezitelných příčin variability, a tím i omezení působení těchto 

příčin.  

 

 

Souhrnné vyhodnocení otázek číslo 1 až 13 

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení z pohledu průměrného hodnocení 

pro kaţdou otázku a z hlediska hodnoty variačního koeficientu (viz Tab. 1).  

  

Tab. 1 Průměrné hodnocení otázek 1 aţ 13 a příslušné variační koeficienty 

Číslo 

otázky 

Průměrné 

hodnocení 

Směrodatná  

odchylka 

Variační  

koeficient *100 (%) 

1. 1,56 0,83 53,21 

2. 1,72 0,73 42,44 

3. 1,33 0,58 43,61 

4. 1,89 0,66 34,92 

5. 2,61 1,11 42,53 

6. 1,89 1,05 55,56 

7. 2,33 1,25 53,65 

8. 1,50 0,50 33,33 

9. 2,06 0,85 41,26 

10. 1,61 0,68 42,24 

11. 2,22 0,92 41,44 

12. 1,78 0,92 51,69 

13. 2,17 0,90 41,47 

 

Výpočet variačního koeficientu: 

        
  

  
       (2) 

kde: 

   . . . variační koeficient  

   . . . směrodatná odchylka 

   . . . aritmetický průměr 
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Všechny otázky 1 aţ 13 jsou v průměru ohodnoceny jako nadprůměrně dobré. 

Nicméně, z hlediska průměru byla nejhůře hodnocena otázka č. 5. „Pracovníci sdílí 

znalosti o procesu a o úspěšných aplikacích SPC v celé organizaci (např. díky intranetu, 

mítinkům, informacích na nástěnkách …).“. Průměrné hodnocení této otázky dosahuje 

hodnoty 2,61.  

 Získaná hodnocení otázek 1 aţ 13 byla také analyzována z pohledu variability 

mezi jednotlivými hodnoceními společnostmi. Pro tento účel byl vypočítán variační 

koeficient (viz Tab. 1). Pro otázky s variačním koeficientem přesahující hodnotu 50% lze 

označit variabilitu výsledků za vysokou. Tato hranice byla překročena celkem u čtyř 

otázek, konkrétně jde o: 

1. Management organizace činnosti spojené s SPC podporuje. 

6. V rámci SPC jsou jasně deklarovány pravomoci a odpovědnosti. 

7. Činnosti v rámci aplikace SPC jsou prováděny v týmu. 

12. Výstupy z SPC jsou prakticky využívány, např. slouží jako podklad pro neustálé 

zlepšování.   

Pro tyto otázky platí, ţe je mezi společnostmi vyšší variabilita v hodnocení. Lze 

říci, ţe všechny uvedené problematické faktory jsou spojeny s lidským faktorem a mohou 

ovlivnit motivaci zapojených pracovníků. 

 

 

4.3.5 Vyhodnocení druhé části dotazníku 

V druhé části dotazníku jsou otázky vyhodnoceny graficky nebo popisem 

získaných odpovědí a jejich komentářem. V následující části této kapitoly je uveden 

přehled výsledků druhé části dotazníku. 

 

Otázka 14 – Pomohla Vám aplikace SPC snížit náklady v procesu? 

Tři společnosti uvedly (viz Obr. 24), ţe aplikace SPC v jejich případě nevedla ke 

sníţení nákladů na proces. Osm společností naopak odpovědělo na tuto otázku kladně. 

Zbylých sedm společností se vyjádřilo tak, ţe není moţné posoudit, jestli SPC vedlo 

k úsporám v procesu, coţ lze vyhodnotit tak, ţe společnosti neprovádí měření nákladů a 

nemají proto ţádná data k posouzení.  
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Obr. 24 Vyhodnocení 14. otázky 

 

Pokud však nejsou jasně vyjádřeny úspory získané aplikací SPC, je moţné 

očekávat pokles podpory SPC managementem, zvláště v případech, kdy management 

upřednostňuje finanční ukazatele.  

 

Otázka 15 – Působí v organizaci koordinátor/specialista pro SPC? 

Osm z 18 organizací uvedlo (viz Obr. 25), ţe v jejich organizaci koordinátor či 

specialista SPC působí. 

 

 

Obr. 25 Vyhodnocení 15. otázky 

 

Bliţší analýzou dotazníků bylo zjištěno, ţe funkce koordinátora či specialisty SPC 

závisí pouze na zvolené firemní hierarchii a struktuře, jelikoţ ustanovení této funkce není 

spojeno s ţádným specifickým odvětvím, ani s velikostí společnosti či s dobou pouţívání 

SPC.  

Dalším zjištěním je také kupříkladu to, ţe existence funkce 

koordinátora/specialisty SPC nezaručuje obecně úspěch aplikace SPC. Některé z firem, 

ve kterých působí koordinátor/specialista SPC, uvedly, ţe se jim např. nedaří sniţovat 

náklady v procesu. 
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Graf - Vyhodnocení 14. otázky "Pomohla Vám aplikace SPC 

snížit náklady v procesu?"
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Otázka 16 – Jsou vytvořeny instrukce pro zpracování regulačních diagramů? 

Instrukce pro zpracování regulačních diagramů má zpracované 13 společností, 

v jedné je však nevyuţívají. Pět společností uvedlo, ţe tyto instrukce zpracované nemají 

(viz Obr. 26).  

 

 

Obr. 26 Vyhodnocení 16. otázky 

 

Společnosti, které nemají pokyny pro zpracování regulačních diagramů vytvořeny, 

zpracovávají regulační diagramy vţdy s vyuţitím počítačů. Tyto společnosti neuvedly 

v dotazníku ţádné konkrétní překáţky či nedostatky v aplikaci SPC, jeţ by mohly být 

ovlivněny neexistencí zmíněných pokynů. Přesto, jednou z často zmiňovaných překáţek 

je nedostatek času a lze se domnívat, ţe vhodně nastavené instrukce by mohly usnadnit 

proces zpracování regulačních diagramů. 

 

 

Otázka 17 – Jakým způsobem probíhá sběr dat? 

Sběr dat probíhá pouze manuálně jen v jedné společnosti, naopak ve dvou probíhá 

pouze automaticky (viz Obr. 27). Zbylých 15 společností pouţívá kombinaci manuálního 

a automatického sběru dat. Společnost, která uvedla sběr dat bez vyuţití počítačové 

techniky, jej zároveň povaţuje za překáţku svého dalšího rozvoje SPC.  
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zpracování regulačních diagramů?"
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Obr. 27 Vyhodnocení 17. Otázky 

 

 

Otázka 18 – Rozdělení činností  

 Rozdělení činností je uvedeno v tabulce (viz Tab. 2). Označení F1 aţ F18 značí 

určitou firmu, jednotlivé činnosti jsou v tabulce uvedeny číslem dle následujícího 

seznamu. Pokud je daná činnost vykonávána více funkcemi, je číslo činnosti uvedeno u 

více pozic.  

 

Seznam činností: 

1 – Dohled nad statisticky regulovanými procesy. 

2 – Dohled nad zaměstnanci, kteří vyuţívají SPC. 

3 – Řízení dat zahrnující získávání a uchovávání dat z SPC. 

4 – Měření znaků kvality produktů. 

5 – Záznam naměřených hodnot. 

6 – Vynášení hodnot do regulačních diagramů. 

7 – Analýza regulačních diagramů. 

8 – Interpretace regulačních diagramů a identifikace vymezitelných příčin variability. 

9 – Rozhodnutí, která opatření k nápravě přijmout. 

10 – Zavedení opatření k nápravě. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet  odpovědí

Graf - Vyhodnocení 17. otázky "Jakým způsobem probíhá sběr 

dat?"
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Tab. 2 Rozdělení činností  

Pozice 
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F1 1,4,7,8,9, 10    2,5,6,7,8,9 1,3  

F2 
1,2,3,4,5,6,7,

8 
    9,10  

F3 1,3,7,9,10    1,4,5,6,7,8 2  

F4     4,5 1,2,3,6,7,8,9,10  

F5 2,8 3,7   4,5,6, 1,9,10  

F6 3,7,8,9   1,2,10 4,5,6,   

F7    
1,2,3,4,7,8

,9,10 
5,6   

F8 1,2,7,8,9    3,4,5,6 7,8,9,10  

F9  
1,2,4,7,

8,10 
3,8  5,6 9,10 5,6 

F10  
1,3,4,6,

7,8,9 
  5 2,7,8,9, 10  

F11 2,10    4 1,3,4,5,6,7,8,9  

F12  
1,2,3,7,

8,9 
  4,5,6,10   

F13 1,9,10   2,3,6,7,8 4,5   

F14 9  1,2,3,7,8,9  4,5,6 9, 10  

F15 2    1,4,5,7,8 9,10 3,6,7 

F16     4 
1,2,3,5,6,7,8,9,

10 
 

F17    
1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10 
 2,3,5,6,7, 10  

F18 2 1,2      

Pozn.: 

Jiné – mistr, vedoucí technické kontroly, technolog, metrolog, deputy manager, vedoucí 

laboratoře 

 

Určení odpovědností za jednotlivé činnosti v organizacích je různorodé. V případě 

dohledové činnosti za statisticky regulované procesy, dohledu nad zaměstnanci 

pouţívající SPC, řízení dat zahrnující získávání a uchovávání dat z SPC, analýzy 

regulačních diagramů, interpretace regulačních diagramů a identifikace vymezitelných 

příčin variability, rozhodnutí, která opatření k nápravě přijmout a zavedení opatření 

k nápravě převládá zapojení vedoucích nebo odborných pracovníků (manaţer kvality, 

inţenýr/specialista kvality/SPC, vedoucí útvaru). Naopak, měření znaků kvality produktů, 
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záznam naměřených hodnot a vynášení hodnot do regulačních diagramů je nejčastěji 

odpovědností operátorů a kontrolorů. Takovéto rozdělení rolí odpovídá nutnosti 

poţadavku odborných znalostí. 

Osm společností uvedlo, ţe vyuţívá SPC specialisty či koordinátory, nicméně 

v samotné fázi regulace procesů specialista či koordinátor SPC působí pouze ve dvou 

z těchto osmi společností. Tito koordinátoři se tedy pravděpodobně specializují spíše na 

aktivity spojené např. se zaváděním SPC a školením personálu.    

 

 

Otázka 19 – Jakým způsobem probíhá zpracování regulačních diagramů? 

Ţádná z oslovených společností nezpracovává regulační diagramy pouze 

manuálně. Celkem 11 společností zpracovává regulační diagramy pouze na počítači, 

sedm kombinuje manuální a počítačové zpracování (viz Obr. 28). 

 

 

Obr. 28 Vyhodnocení 19. otázky  

 

Některé společnosti vyuţívají přímo specializovaný software, např. Palstat. 

Vyuţití počítačové techniky a případně také specializovaného software je logické, jelikoţ 

jednak urychluje zpracování dat a také omezuje moţnost lidské chyby, např. 

z nepozornosti nebo neznalosti. 

 

 

Otázka 20– Jaké regulační diagramy se ve Vaší organizaci využívají? 

Tato otázka byla zaměřena na zjištění toho, zda se v praxi pouţívají pouze 

klasické Shewhartovy regulační diagramy. 

Pouze na PC Na PC i manuálně

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet  odpovědí

Graf - Vyhodnocení 19. otázky "Jakým způsobem probíhá 

zpracování regulačních diagramů?"
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Na základě získaných odpovědí lze říci, ţe převaţují právě klasické RD. Šest 

společností uvedlo jako pouţívané regulační diagramy klasické Shewhartovy, a to 

kombinace xi-Rkl.pr.,   -R,   -s. 

Další společnosti uvedly, ţe analýza procesu vychází ze zpracování, které získají 

ze statistického softwaru. Patří zde nejen příslušné regulační diagramy, ale i histogramy, 

bodové grafy, grafy korelací, Paretova analýza a popisná statistika. 

Pouze jedna z oslovených společností jasně uvedla, ţe pouţívá i jiné regulační 

diagramy, avšak pouze v případech speciálních projektů či zkoumání procesů. V průběhu 

výroby daná společnost pouţívá xi-Rkl.pr.,   -R. 

Pro zpracování regulačních diagramů firmy vyuţívají software. Jedním ze 

speciálních softwarů pro zpracování SPC je i Palstat, vyuţívaný třemi společnostmi z 18.  

 

(Palstat nabízí zpracování dat pomocí regulačních diagramů xi-Rkl.pr.,   -R,   -s nebo v 

případě atributivních znaků regulačními diagramy n, np, c, u [39].)  

 

 

Otázka 21– Je ověřováno dodržování postupů či směrnic pro provádění SPC 

(zejména dodržování způsobů provádění výběrů, postupů měření, záznamů dat 

atd.)? 

Pouze jedna z 18 společností uvedla, ţe v jejich organizaci není ověřováno 

dodrţování postupů a směrnic pro provádění SPC (viz Obr. 29).  

 

 

Obr. 29 Vyhodnocení 21. otázky 

 

Ano Ne 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet  odpovědí

Graf - Vyhodnocení 21. otázky "Je ověřováno dodržování postupů 

či směrnic pro provádění SPC (zejména dodržování způsobů 

provádění výběrů, postupů měření, záznamů dat atd.)?"
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Tato společnost, jeţ neověřuje dodrţování postupů, ohodnotila v první části 

dotazníku vzdělání svých pracovníků pro provádění statistické regulace procesů jako 

průměrné a také uvedla, ţe se ji spíše nedaří udrţovat proces na cílových hodnotách a se 

stále se sniţující variabilitou. Data pro SPC jsou však v této společnosti získávána na 

základě vhodně zvoleného způsobu provádění náhodných výběrů. Jelikoţ v dané 

společnosti měření a záznam hodnot provádí operátoři, jejich případná nekázeň a 

nedodrţování postupů při uvedených činnostech by mohla negativně ovlivnit celý proces 

statistické regulace. 

 

 

Otázka 22– Existuje plán akcí pro eliminaci vymezitelných (nenáhodných, 

specifických) příčin variability, např. ve formě přehledu možných vymezitelných 

příčin a adekvátních opatření k nápravě?  

V 11 společnostech existuje a také se vyuţívá plán akcí pro eliminaci 

vymezitelných příčin variability (tzv. OCAP). Ve čtyřech dalších sice také existuje, ale 

podle získaných odpovědí se nevyuţívá. Tři společnosti uvedly, ţe ţádný plán akcí pro 

eliminaci vymezitelných příčin variability nemají (viz Obr. 30).  

 

 

Obr. 30 Vyhodnocení 22. otázky 

 

Pokud je plán akcí pro eliminaci vymezitelných příčin variability vytvořen a 

nevyuţívá se, můţe to být signálem, ţe takovýto plán nereflektuje současný stav, není 

pravidelně aktualizován či není dobře zpracován a pracovníci jej tedy nevyuţívají. 

 

 

Ano a vyuţívají se
Ano, ale

nevyuţívají se Ne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet  odpovědí

Graf - Vyhodnocení 22. otázky "Existuje plán akcí pro eliminaci 

vymezitelných (nenáhodných, specifických) příčin variability, 

např. ve formě přehledu možných vymezitelných příčin a 

adekvátních opatření k nápravě?"
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23. Jakým způsobem jsou identifikovány případné vymezitelné příčiny variability? 

Vymezitelné příčiny variability jsou v oslovených společnostech určovány 

různými způsoby. Těmito moţnostmi jsou: 

 Analýza procesů pracovníky a vyuţití jejich znalostí; 

 Aplikace a vyhodnocení FMEA; 

 Metoda 5 proč?; 

 Audity procesů; 

 Vyuţívání zápisů o průběhu procesů – pracovníci zapisují neobvyklé vlivy, které 

působí na proces a které by mohly ovlivnit daný parametr a tím i výsledky 

vyhodnocení RD;  

 Vyuţití softwaru – např. Palstat; 

 Vyuţití pravidel z normy při posouzení dat v RD; 

 Identifikace příčin pomocí chemické analýzy v laboratoři; 

 Analýza dílů.  

 

Z dotazníků tedy vyplývá, ţe společnosti vyuţívají pro identifikaci vymezitelných 

příčin variability jak znalosti pracovníků, tak i exaktní metody.  

 

 

24. Jakým způsobem jsou navrhována opatření k nápravě? 

Dle získaných informací vyplývá, ţe k návrhu opatření k nápravě 

k identifikovaným vymezitelným příčinám se ve většině případů přistupuje jako k týmové 

činnosti. Takto odpovědělo celkem 7 firem. Týmy jsou v daných případech tvořeny 

pracovníky z oddělení technologií, kvality, výroby, vývoje, metrologie či procesními 

inţenýry. V jednom případě bylo uvedeno, ţe určení opatření k nápravě je v kompetenci 

technologa. 

Tři společnosti uvedly, ţe pro určení opatření k nápravě vyuţívají metodu 8D.  

Jinými moţnostmi návrhu opatření k nápravě jsou: 

 Vyuţití akčního plánu (OCAP); 

 Vyuţití tzv. Corrective Action Requests – zpracování poţadavku na zavedení 

opatření k nápravě, jehoţ obsah a postup zpracování závisí na kaţdé organizaci, 

avšak můţe být zpracován i metodou 8D; 
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 Vyuţití tzv. Material Review Board – ustanovení týmu pracovníků, kteří jsou 

zodpovědní za určení a zavedení opatření k nápravě.  

 

 

25. Jaká je v rámci SPC náplň školení? 

Na základě analýzy vyplněných dotazníků lze označit za typickou náplň školení 

v oblasti SPC následující oblasti: 

 MSA, 

 Sběr dat,  

 Stanovení regulačních mezí,  

 Zpracování dat, 

 Analýza a vyhodnocení dat,  

 Porozumění výsledkům, 

 Způsob aplikace opatření k nápravě, 

 Nastavení a seřízení stroje, 

 Dodrţování plánů kontrol, 

 Školení modulu, ve kterém je zpracováváno SPC – školení bývá externí; poskytují 

jej dodavatelé těchto systémů (např. Palstat). 

 

Další společnosti uvedly, ţe školení zajišťují dle potřeb a dle úrovně zapojení 

pracovníků do aktivit SPC. Jedna z oslovených společností přímo uvedla jako školitele 

SPC Českou společnost pro jakost. 

 

(Česká společnost pro jakost má školení SPC zaměřeno na základní principy statistické 

regulace procesů, tj. porozumění variabilitě procesů, vysvětlení rozdílů mezi náhodnými 

a vymezitelnými příčinami variability, výběru vhodného regulačního diagramu, nastavení 

regulačních mezí, výpočtu indexů způsobilosti procesů atd. [38].) 

 

 

26. Co by dále mohlo být obsahem školení pro zefektivnění SPC? 

Organizace definovaly následující oblasti, které by bylo vhodné zahrnout do 

školení: 
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 Prohloubení znalostí o SPC jako celku, jeho významu a pouţití. Jedná se jak o 

pochopení SPC ve vazbě na řízení kvality, tak i školení, které by bylo zaměřené 

na přínos pouţívání statistické regulace procesu. Důvodem je to, ţe pracovníci 

vnímají SPC negativně. Vhodné školení by mohlo odstranit takovýto přístup; 

 Prohloubení znalostí o procesech, kterou jsou statisticky regulovány; 

 Rozšíření znalostí o SPC a specifických RD, konkrétně jedna z oslovených 

společností uvedla: 

o SPC pro atributivní znaky, 

o SPC pro data, která nesplňují podmínku normálního rozdělení 

pravděpodobnosti; 

 Práce se softwarem.  

 

 

27. Jaký má SPC pro Vaši organizaci největší přínos? 

Většina organizací uvádí jako přínos získávané informace o procesu, jeho stabilitě 

a následně také moţnost hodnocení způsobilosti. Důleţité je také zajištění 

reprodukovatelnosti procesu.   

Společnosti také vnímají, ţe SPC přináší úspory v procesu, jelikoţ lze předcházet 

vzniku neshod. 

Častou odpovědí bylo, ţe SPC bylo zavedeno na základě poţadavků zákazníka. 

V jedné z oslovených organizací zavedli SPC pouze z důvodu poţadavku zákazníka a 

daná organizace ţádný další přínos ze zavedení a pouţívání SPC nespatřuje. Jiná 

z oslovených společností povaţuje SPC za nástroj, který poskytne zákazníkovi určitou 

záruku kvality produktu.  

Jedna ze společností uvedla, ţe díky SPC mohli pracovníci upustit od 100% 

kontroly a měření všech výrobků.  

 

 

28. Co považujete za případnou překážku rozvoje a úspěchu SPC ve vaší 

organizaci? 

Společnosti, které využívají SPC 

Jednou z hlavních překáţek, kterou společnosti zaznamenali při pouţívání SPC, je 

zapojení a přístup pracovníků. Jedná se nejen o nedostačující počet pracovníků 
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potřebných pro fungující aplikaci SPC, ale také o jejich nedostatečné znalosti či 

kupříkladu nedůsledný sběr a vyhodnocení údajů, nedodrţování kázně při sběru dat a 

malá pečlivost při jejich zápisu.  

Jedna ze společností uvedla, ţe pracovníci jsou k pouţívání SPC skeptičtí, jelikoţ 

jejich předchozí zkušenosti s SPC nejsou pozitivní. Další společnost uvedla jako jednu 

z překáţek to, ţe pro pracovníky zpracovávající SPC je demotivující to, ţe výsledky 

získané z SPC jsou dále vyuţívány jen velmi omezeně.  

Velmi častým omezením je nedostatek času a financí, které je třeba vynaloţit 

kupříkladu na nová měřidla a měřicí technologie, software na zpracování dat či na další 

pracovníky. Dalším faktorem, který omezuje rozvoj SPC v organizacích, je dle jedné 

společnosti i malá podpora vedení.  Další překáţky rozvoje SPC jsou spojeny 

s nastavením automatického sběru dat či obtíţnou implementací opatření k nápravě.  

 

Společnosti, které nevyužívají SPC 

Nejčastěji uváděným důvodem, proč společnosti nevyuţívají SPC, je výroba 

v malých dávkách, která je zadávána na základě jednotlivých zakázek či pouze v malých 

sériích. Překáţkou je tedy velmi malá opakovatelnost výroby. Navíc, v případě 

zakázkové výroby, je nutnost reagovat na poţadavky zákazníka, čímţ se opět sniţuje 

opakovatelnost výroby.  

Druhým nejčastějším důvodem je náročnost na zdroje, a to jak finanční, tak i 

časové a lidské, při zavádění a vyuţívání SPC. Některé firmy nevidí návratnost investice 

do SPC. Z hlediska časového vytíţení jsou pracovníci vytíţeni jinými úkoly.  

Překáţkou je také nedostatečná podpora managementu organizace a to, ţe 

management preferuje krátkodobé přínosy. Management organizace není často 

přesvědčen o přínosech SPC a začlenění SPC do rámce managementu kvality, jelikoţ 

nezná přínosy SPC. Dalším problémovým bodem se ukázal být sběr dat. Za prvé, je nutná 

vhodná měřicí technika a nutnost zavedení MSA a pak druhou podmínkou úspěšného 

sběru dat je spolupráce zapojených pracovníků a jejich pečlivost při provádění sběru dat. 

U pracovníků, kteří by měli provádět sběr dat, lze také bohuţel předpokládat 

nedostatečnou pečlivost, a proto by bylo nutné pověřit dalšího pracovníka jejich 

dohledem. To v důsledku představuje další náklady.    
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4.4 Návrhy na zlepšení 

Návrhy na moţná zlepšení aplikace statistické regulace procesu vycházejí 

z výsledků dotazníkového šetření. Následující text má tedy za cíl nabídnout moţná řešení 

problémů, které se podařilo identifikovat na základě analýzy získaných dotazníků. 

Nicméně další moţnosti, jak reagovat na působení jednotlivých faktorů, které by mohly 

ovlivnit statistickou regulaci procesu, jsou uvedeny v textu kapitoly 2. 

 Základním principem je nahlíţet na proces implementace a aplikace SPC jako na 

komplexní a dlouhodobý proces, k čemuţ je moţné vyuţít postup kroků definovaný 

v kapitole 1.5. 

Jedním ze základních předpokladů úspěšně zavedené statistické regulace procesu 

je podpora vedení a zapojení pracovníků. Na základě analýzy dotazníků v kapitole 4 

ovšem vyplývá, ţe právě podpora vedení a přístup pracovníků jsou nejčastěji uváděny 

jako překáţky dalšího zlepšení aplikace SPC či dokonce jejího zavedení. Řešením, jak 

získat podporu vedení a podpořit pozitivní přístup pracovníků před samotným zavedením 

SPC do organizace, můţe být školení zaměřené na představení přínosů SPC. Podpora 

managementu je potřebná i během celé doby aplikace, proto je také vhodné prezentovat 

vedení dosaţené úspěchy, tj. dosaţení statistické stability procesu, predikovatelnosti 

procesu a tím úspor (viz také kapitola 1.2). Nicméně je také třeba zajistit pozitivní přístup 

pracovníků zapojených do aktivit SPC. Z tohoto důvodu je vhodné zařadit nejen průběţná 

školení na upevňování a zlepšování znalostí, zviditelňovat úspěšné aplikace SPC (např. 

pomocí setkávání zaměstnanců, vyuţitím interních informačních kanálů jako je intranet, 

nástěnky, apod.) a také podporovat další vyuţívání výsledků z SPC.  

Další moţnou překáţkou v souvislosti se zapojením pracovníků do aktivit SPC je 

nejenom nedostatečné vzdělání či zkušenosti, ale také jejich občasná nedůslednost a malá 

pečlivost. V tomto případě je vhodné zaměřit se v rámci školení na zdůraznění nutnosti 

dodrţovat nastavená pravidla a směrnice a na vysvětlení důsledků plynoucích z 

nedodrţování těchto směrnic a také pravidelně ověřovat jejich plnění, coţ můţe znamenat 

zapojení dalšího pracovníka dohledem nad plnění směrnic v rámci SPC. Moţností je také 

zautomatizovat sběr dat a pro zpracování regulačních diagramů pouţít specializovaný 

software. 

Oslovené organizace dále zmiňovaly jako překáţku zavedení SPC nedostatek 

času. Je nesporné, ţe pravidelné provádění analýzy systému měření, sběru dat, vytváření 

regulačních diagramů atd. vyţaduje čas pověřených pracovníků. Z tohoto důvodu je 
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vhodné zavést instrukce (pro sběr dat, zpracování regulačních diagramů, vyhodnocení 

regulačních diagramů, …), a dále jasně deklarovat pravomoci a odpovědnosti za 

jednotlivé aktivity, a to vše na základě způsobilosti jednotlivých pracovníků. Významnou 

pomocí, a tím i úsporou času, je pouţívání plánu pro eliminaci vymezitelných příčin 

variability, který však musí být pravidelně aktualizován.   

Společnosti, které nepouţívají SPC a ani neuvaţují o jeho zavedení, uváděly, ţe je 

to mj. i proto, ţe jejich výroba je kusová či malosériová. Klasické Shewhartovy regulační 

diagramy vyhovují velkosériové či hromadné výrobě, nicméně i výroba v malých 

dávkách můţe vyuţít SPC, a to pomocí standardizovaných anebo cílových regulačních 

diagramů, které se souhrnně označují jako Short Run Control Charts. Ačkoliv se aplikace 

regulačních diagramů pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti můţe zdát příliš 

komplikovaná, je třeba si uvědomit, ţe díky regulačním diagramům lze sledovat průběh 

procesu, a tím reagovat na případné působení vymezitelných příčin variability, a nejenom 

jeho výstup, coţ je moţné např. na základě 100% kontroly vyrobených kusů.   
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo realizovat studii zaměřenou na definování 

efektivní aplikace statistické regulace procesu a analyzovat vybrané faktory, které 

aplikaci statistické regulace procesu a její jednotlivé kroky mohou ovlivňovat. Analýza 

vlivu vybraných faktorů byla zaloţena jednak na informacích získaných z literárních 

zdrojů, tak i na vlastním dotazníkovém šetření v prostředí firem působících v České 

republice. 

Definování efektivní aplikace SPC bylo zaloţeno na výčtu moţných přínosů 

plynoucích ze správně zavedené statistické regulace procesu v první kapitole. Nicméně 

aplikace SPC je v reálném prostředí organizací, a to výrobních i nevýrobních, 

ovlivňována nejrůznějšími faktory. V první kapitole jsou taktéţ určeny jednotlivé kroky 

zavádění a pouţívaní statistické regulace procesu.  

V druhé kapitole se podařilo popsat vybrané faktory, a to v souvislosti s kroky 

aplikace SPC, a zároveň byly uvedeny činnosti, které by působení faktorů mohly změnit. 

Moţnosti, jak reagovat na zmíněné faktory, byly čerpány z literatury a případových 

studií. Jednotlivé kroky statistické regulace procesu byly definovány od počátečního 

záměru a rozhodnutí vedení o implementaci SPC, přes aktivity samotné fáze regulace 

procesu aţ po nutnost pravidelného přezkoumávání aplikace SPC. 

   V rámci kapitoly 3 byly zkoumány zvolené případové studie, které jsou 

k dispozici ve vědeckých databázích přístupných z knihovny VŠB-TU Ostrava. Z těchto 

studií byly zpracovány rešerše a jedna z nich, jeţ byla nejvíce komplexní a tedy vhodná 

pro podrobnější analýzu, byla zpracována z pohledu jednotlivých kroků aplikace SPC.  

Čtvrtá, závěrečná kapitola je zaloţena na návrhu a vyhodnocení dotazníků, které 

byly zaměřeny na stav aplikace SPC v prostředí firem působících v České republice, 

přičemţ prvotním hlediskem bylo zjistit, do jaké míry je statistická regulace procesu 

v současnosti vyuţívaná. Následně byly vyhodnoceny jednotlivé otázky dotazníku za 

účelem rozpoznat slabá místa a v návaznosti na tuto analýzu byly poskytnuty náměty 

moţných zlepšení aplikace SPC.        

 

 

 

 

 



82 

 

Literatura 

 

[1] MONTGOMERY, DOUGLAS C. Introduction to Statistical Quality Control. New 

Jersey : J.Wiley  Sons, 2005. 759 s. ISBN 978-0-471-65631-9. 

[2] NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Teze inaugurační přednášky. VŠB-TUO Ostrava, 2009. 

43s. 

[3] KELLY, Harrison W.; DRURY, Colin G. Sociotechnical Reasons for the De-

evolution of Statistical Process Control. Quality Management Journal. 2002, vol. 9, 

no. 1, s. 1-13.  

[4] DEMING, Edwards W. New Economics: For Industry, Government, Education. 2nd 

edition. Massachutsetts : MIT, 2000. 247 s. ISBN 0-262-54116-5. 

[5] RUNGTUSAMATHAM, Manus. The Quality and Motivational Effects of Statistical 

Process Control. Journal of Quality Management. 2000, vol. 4, no. 2, s. 243-264. 

ISSN 1084-8568. 

[6] CHENG, Peter. C.- H.; DAWSON, Samuel D. A Study of SPC: Practice, problems 

and training needs. Total Quality Management. 1998, vol. 9, no. 1, s. 3-20. 

[7] CHAMBERS, P.R.G.; PIGGOTT, J.L.; COLEMAN, S.Y. SPC – a team effort for 

process improvement across four Area Control Centres. Journal of Applied Statistics, 

2001, vol. 28, no. 3&4, s. 307-324. ISSN 0266-4763. 

[8] ELG, Mattias; OLSSON, Jesper; DAHLGAARD, Jens J. Implementing statistical 

process control: an organizational perspective. International Journal of Quality and 

Reliability Management. 2008, s. 545-560.  

[9] SELF, Cindy A.; ENZENAUER, Robert W. The Application of Statistical Process 

Control to Horizontal Strabismus Surgery. Journal of AAPOS. 2004, vol. 8, no. 2, s. 

165-170. 

[10] LIMAYE, Shreyas S.; MASTRANGELO, Christina M.; ZERR, Danielle M. A 

Case Study in Monitoring Hospital-Associated Infections with Count Control Charts. 

Quality Engineering. 2008, vol. 20, s. 404-413. ISSN 0898-2112. 

[11] NAYA, Salvador; FRAGUELA, José A. Control Estadístico de Procesos y 

Metrología en la Construcción de un Buque en Grada. Dostupný také z WWW: 

<http://www.ipen.org.br/downloads/XXI/159_Naya_Salvador_doc.pdf>. 

[12] CHEN, Argon; GUO, Ruey-Shan; YEH, Pei-Chen. An effective SPC Approach to 

Monitoring Semiconductor Quality Data with Multiple Variation Sources. 



83 

 

[13] MOSQUERA RESTREPO, Jaime; OLAYA OCHOA, Javier; ESCOBAR, Rubria. 

Aplicación del control estadístico multivariante en un proceso de extrusión de 

película plástica : An Application of Multivariate Statistical Control on a Plastic Film 

Extrusion Process. Scientia et Technica Año XIII. 2007, no. 37, s. 333-338. ISSN 

0122-1701. 

[14] GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Claudio D. Validación retrospectiva y control 

estadístico de procesos en la industria farmacéutica. Santiago de Chile : Universidad 

de Chile, 2005. 62 s.  

[15] GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Leopoldo. Trabajo en equipo y control estadístico de 

procesos en Seis Sigma como fuentes de visión compartida: un análisis empírico de 

su efectividad en empresas europeas. Revista Europea de Dirección y Economía de la 

Empresa. 2009, vol. 18, no. 2, s. 143-160. ISSN 1019-6838. 

[16] OOI, G. K.; MCFARLANE, D. C. Non-Standard Application Of SPC In Sugar 

Quality Monitoring. UKACC International Conference on CONTROL ‘98. UK : 

Conference Publication No. 455, 1998. s. 485-490. 

[17] SMITH, Don D. Improving Process Control for Older-Generation Tools by 

Implementing Equipment-Level SPC. 1999. s. 213-216. 

[18] CARTER JR., Donald W. Effective Implementation of SPC in Wide Area 

Manufacturing Systems: (A Case Study).  1993. s. 132-138. ISSN 0-8186-4030-8. 

[19] JERNIGAN, Tamorah; SPRAGUE, Kimberley. SPC For Visual Rejects : A 

Foundation For Continuous Improvement. IEE/SEMI Advanced Semiconductor 

Manufacturing conference. 1991, s. 153-157. 

[20] BIDDER, P. L.  Experiences Of Introducing SPC In A Confectionery Factory. 

IEEE Xplore. s. 211-212. 

[21] NOORI, Siamak; BAGHERPOUR, Morteza; ZAREEI, Abalfazl. Applying Fuzzy 

Control Chart in Earned Value Analysis : A New Application. World Applied 

Sciences Journal. 2008, vol. 3, no. 4, s. 684-690. ISSN 1818-4952. 

[22] NUGENT, Brian A. SPC in Short Run Processes.  1990. s. 1304-1307. ISSN 

CH2881-119010000-130. 

[23] GREEN, Rex S. The Application of SPC to Manage Global Client Outcomes in 

Behavioral Healthcare. Evaluation and Program Planning. 1999, vol. 22, s. 199-210. 

[24] ENGIN, Baki A. An Application and Use of Economic and Statistical    Control 

Chart Design for fhe Textile Yarn Industry. Quality Engineering. 2004, vol. 16, no. 4, 

s. 625-635. 



84 

 

[25] MAUL, G. P.; RICHARDSON, R.; JONES, B. SPC Applied to Gas Metal Arc 

Welding. Computers Industrial Engineering. 1996, vol. 1/2, s. 253-256. 

[26] COELLO MACHADO, N. I., et al.: Springer Handbook of Mechanical 

Engineering. Springer, 2009. s. 787-797. ISBN 978-3-540-49132-3.  

[27] KUMAR, Ashok; MOTWANI, Jaideep. Doing it right the second time. Industrial 

Management & Data Systems. 1996, vol.  6, s. 14-19. ISSN 0263-5577. 

[28] ANTONY, Jiju; TANER, Tolga: A conceptual framework for the effective 

implementation of statistical process control. Business Process Management Journal. 

2003, vol. 9, no. 4, s. 473-489. 

[29] SCHIPPERS, Werner A. J. Applicability of statistical process control techniques. 

International Journal of Production economics 56-57. 1998, s. 525-535. 

[30] Statistical Process Control (SPC). DLAD. 1987. ISSN 52.246-9002. 

[31] DONELL, A. J.; SINGHAL, S. C. SPC implementation for improving product 

quality. IEEE/CPMT International Electronics Manufacturing Technology 

Symposium. 1996, s. 416-421. ISSN 0-7803-3642-9/96. 

[32] DOES, R .J. M. M.; SCHIPPERS, W. A. J.; TRIP, A. A framework for 

implementation of statistical process control. International Journal of Quality 

Science. 1997, vol. 2, no. 3, s. 181-198. 

[33] XIE, M.; GOH, T.N,; XIE, W. Prioritizing Processes for Better Implementation of 

Statistical Process Control Techniques. 95 Engineering Management Conference. 

IEEE, 1995, s. 260-263. 

[34] EVANS, J. R. Quality & Performance Excellence: Management, Organization, 

and Strategy. 5e. Mason (Ohio) : South-Western Cengage Learning, 2008. 502 s. 

ISBN 978-0-324-38132-0. 

[35] HEWSON, Claire; O´SULLIVAN, Peter; STENNING, Keith. Training needs 

associated with statistical process control. Training for Quality. 1996, vol. 4, no. 4, s. 

32-36. ISSN 0968-4875. 

[36] JOGLEKAR, Anand M. Statistical Methods for Six Sigma: In R&D and 

Manufacturing. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2003. 321 s. ISBN 0-471-

20342-4. 

[37] PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha : Computer Press, 

2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1. 



85 

 

[38] Česká společnost pro jakost [online]. 2011 [cit. 2011-04-06]. Nabídka kurzů pro 

veřejnost. Dostupné z WWW: <http://www.csq.cz/cs/nabidka-kurzu-pro-

verejnost/statisticke-rizeni-procesu-spc.html>. 

[39] SPC [online]. [cit. 2011-03-12]. PALSTAT CAQ. Dostupné z WWW: 

<http://www.palstat.cz/p.php?p=software∏=16>. 

[40] MICHÁLEK, Jiří; KRÁL, Jan. Statistické řízení procesů s SW podporou. Praha : 

Česká společnost pro jakost, 2007.  

[41] Norma ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy. Praha: Český 

normalizační institut, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Přílohy 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Vývojový diagram implementace a cyklu SPC 

Příloha č. 2 Vývojový diagram pro výběr vhodného RD (dle lit. [1])  

Příloha č. 3 Dotazník  
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Závazek přijetí SPC v organizaci

Informování, školení a výcvik 
managementu

Výcvik a školení mistrů a operátorů 

Vytvoření týmu pro implementaci SPC 

Výběr procesu/produktu pro implementaci 
SPC/ Pilotní projekt 

Vytvoření vývojového diagramu procesu

Definování a zaznamenání poţadavků a 
očekávání zákazníků 

Příprava reakčního plánu 

Prezentování a schválení dosavadního 
postupu a výsledků managementem 

Schváleno?

Výběr klíčových proměnných

Určení velikosti výběru

Určení četnosti vzorkování

Určení odpovědností a pravomocí

Výběr softwaru

Analýza systému měření (MSA) 

Je systém měření 
způsobilý?

1

Zajištění 

způsobilosti 

systému měření 

NE 

ANO 

ANO 

NE 

2 

Příloha č. 1 



 

 

1

Měření hodnot znaku kvality

Výběr vhodného typu regulačního diagramu

Vytvoření regulačních diagramů

Výpočet a záznam výběrových charakteristik do 
regulačního diagramu

Interpretace regulačních diagramů

Vyhodnocení statistického stavu procesu

Je proces pod 
kontrolou?

Uplatnění reakčního plánu pro odstranění 
vymezitelných příčin variability

Vyhodnocení způsobilosti procesu

Je proces způsobilý?

Případné odstranění náhodných příčin variability 

Hodnocení finančních přínosů 

Údrţba a dokumentace procesu

Přezkoumání a audit procesů aplikace SPC

Zajištění 

způsobilosti 

procesu 

ZPĚTNÁ 

VAZBA 

NE 

NE 

ANO 

ANO 
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Pozn.: 

 EPC – Engineering Process Control  

 

Jsou data 
autokorelována?

Jaké jsou znaky 
kvality?

Jaký je typ dat?

Jaký je posun v 
poloze procesu?

c

u

CUSUM

EWMA

Jaký je posun v 
poloze procesu?

CUSUM 

EWMA

p

np

Jaká je velikost 
podskupiny?

Jaký je posun v 
poloze procesu?

x, R

x, s

CUSUM

EWMA

Jaký je posun v 
poloze procesu?

xj

Rkl

CUSUM

EWMA

Lze měnit 
proměnnou?

ARIMA 
modelování; 

vyuţití 
klasických 

RD pro 
rezidua nebo 
původní data 
nebo vyuţití 
EWMA nebo
postupy bez 

modelů

Vyuţití zpětné 
vazby a úprava 

RD nebo
vyuţití jiného 
postupu EPC 

nebo EPC/SPC

ANO 

NE 
Atributy  Měřitelné 

malý 

n>1 n=1 

malý malý malý velký velký velký velký 

ANO 

NE 

Neshody Neshodné jednotky 
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