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ANOTACE  
 

Předložený text disertační práce je vypracován na téma „Ekonomické aspekty volby 

vybraných nástrojů řízení jakosti“.  V první části práce je provedena analýza současných 

přístupů k řešení nákladů v oblasti kvality. Druhá část je věnována průzkumu přístupů 

organizací k vyhodnocování ekonomických aspektů u nástrojů managementu kvality. Ve třetí 

části jsou uvedeny skutečnosti, které ovlivňují stanovení nákladů u různých nástrojů z oblasti 

managementu kvality. Poslední tři kapitoly jsou věnovány konkrétnímu nástroji z oblasti 

managementu kvality – regulačnímu diagramu. První z nich popisuje vývoj ekonomických 

modelů, které stojí na principech Duncanova základního modelu. Druhá je věnována 

stanovení úrovně nákladů při volbě různých parametrů u využívání regulačního diagramu. 

Poslední část je věnována praktickému ověření ekonomického modelu.  

 

 

Klíčová slova: náklady, regulační diagram, Monte Carlo, ekonomický model  

 

The present text is a thesis on "Economic Aspects of the selection choicen quality 

management tools." In the first part is an analysis of current approaches to solving the cost of 

quality. The second part is devoted to research of organizations approach  to evaluating the 

economic aspects of quality management tools. In the third part are presented the facts that 

influence the determination of the costs of different tools of quality management. The last 

three chapters are devoted to specific tools of quality management – control chart. The first of 

them describes the development of economic models, which stands on the principles of 

Duncan  model. The second is devoted to the determining of the costs in choosing the 

different parameters for the using control chart. The last part is devoted to the practical 

validation of the economic model. 

Key words: cost, control chart, Monte Carlo, economic model  
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ÚVOD  

Tématem disertační práce jsou ekonomické aspekty volby vybraných nástrojů řízení 

jakosti. Co lze chápat pod pojmem „ekonomické aspekty nástrojů řízení jakosti“? 

 

 

Prvně lze tento pojem chápat z tržního pohledu. Cílem ziskové organizace 

(existují i neziskové organizace, které ale nejsou hlavním předmětem zkoumání) je mj. 

generovat zisk, který lze jednoduše definovat jako rozdíl mezi přínosy a náklady. V tomto 

duchu můžeme vnímat i využívání konkrétního nástroje nebo metody z oblasti managementu 

kvality. Na jedné straně budou náklady na zavedení a využívání konkrétního nástroje nebo 

metody managementu kvality, na straně druhé budou přínosy, které budou plynout 

z využívání konkrétního nástroje nebo metody. 

 

Ve své disertační práci se budu v první fázi věnovat nákladům na zavedení a využívání 

vybraných metod a nástrojů managementu kvality. Řešení přínosů implementace jednotlivých 

nástrojů a metod není žádným z mých cílů v disertační práci.  



Druhý pohled je spíše matematický. U vybraných matematických nástrojů 

managementu kvality, lze najít parametry, které ovlivňují náklady na jejich používání. U 

některých nástrojů, lze sestavit i nákladový model, kde zásadní úlohu hraje právě volba 

úrovně daných parametrů. Následně můžeme model chápat jako optimalizační úlohu, kdy se 

snažíme najít minimální úroveň nákladů při volbě parametrů ovlivňujících úroveň nákladů. 

Minimalizaci vícerozměrné funkce lze řešit pomocí vhodných numerických metod (metoda 

alternujících proměnných, simplexová metoda, apod.).  
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Cíle disertační práce 
 

1. Analýza současného stavu přístupů k ekonomickým aspektům metod a nástrojů 

managementu kvality. 

Výsledkem provedené analýzy bude identifikace současných přístupů a pohledů 

k vyhodnocování ekonomických aspektů metod a nástrojů zabezpečování kvality, 

odhalení slabých míst ve vyhodnocování ekonomických aspektů jednotlivých metod a 

nástrojů.  

2. Návrh modelu ohodnocení nákladů na zavedení a používání vybraných nástrojů 

managementu jakosti.  

Pro splnění tohoto cíle budou nejdříve přiřazeny přibližné náklady na zavedení metod 

a nástrojů a náklady na jejich používání. Získané informace budou využity k sestavení 

nákladového modelu vybraných nástrojů a metod managementu kvality. Tento model 

bude sloužit organizacím jako praktická ukázka pro snadnější využití obecné 

metodiky.  

3. U vybraných matematických nástrojů managementu kvality ukázat, které 

parametry ovlivňují náklady na jejich použití.  

Výsledkem bude nalezení vhodných parametrů, které ovlivňují náklady na používání 

daného matematického nástroje managementu kvality. 

4. Vyčíslení nákladů na užívání u vybraných matematických nástrojů pomocí 

exaktních matematických metod a jejich minimalizace. 

Výsledkem bude vyhodnocení nákladového modelu vycházejícího z exaktních 

matematických postupů pro vybrané metody a nástroje, zejména pro regulační 

diagram.  

5. Ověření funkčnosti a aplikovatelnosti modelu a metodiky v podmínkách reálné 

praxe. 

V praxi by měla být ověřena aplikovatelnost navrženého metodiky, a v rámci zpětné 

vazby by mělo být využito informací z ověřování k odstranění nedostatků a 

optimalizování výsledného návrhu pro jeho obecné využití.  
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1 Průzkum přístupů organizací k vyhodnocování 
ekonomických aspektů u nástrojů managementu kvality 

 

Tato kapitola disertační práce je věnována dotazníkovému šetření, které bylo 

provedeno v rámci splnění cíle disertační práce. Cílem dotazníkového šetření bylo provést 

analýzu aplikace současných přístupů k vyhodnocování ekonomických aspektů metod a 

nástrojů oblasti managementu kvality.  

 

Cílem výzkumu, jak již bylo uvedeno, bylo provést analýzu současných přístupu a 

pohledu k vyhodnocování ekonomických aspektů v oblasti používání metod a nástrojů 

z oblasti managementu kvality. Pro dosažení tohoto cíle bylo zvoleno dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření bylo navrženo a realizováno v období listopad 2009 – březen 2010.  

V prvé řadě byl stanoven cíl výzkumu a ten byl rozpracován do jednotlivých otázek. 

Poté proběhla fáze zpracování výzkumu ve firmách, následovala fáze zpracování a analýzy 

dat pomocí vhodných metod. V samotném závěru byla vypracována zpráva, která obsahovala 

veškeré výsledky a vyhodnocení.  

 

Dotazník a jeho otázky byly voleny a zpracovány tak, aby byly zaměřeny především 

na firmy, které mají či zavádějí systém managementu kvality. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda 

společnosti, či jednotliví manažeři kvality, sledují efektivitu zavedených / zaváděných 

nástrojů a jaký jim přisuzují úspěch. Otázky byly záměrně položeny tak, aby odrážely téma 

této práce, kterým jsou náklady vztahující se k oblasti zavádění a fungovaní nástrojů či metod 

z oblasti managementu kvality. Vzhledem ke zkušenostem autorky se zpracováním dat 

z oblasti průmyslu a managementu kvality si dovolím tvrdit, že nejvhodnějším vzorkem je 

reprezentativní vzorek firem z oblasti automobilového průmyslu. V těchto společnostech se 

nejčastěji vyskytují různé nástroje pro sledování kvality výroby, a proto je tato skupina 

nejvíce relevantním vzorkem. Ovšem pro objektivitu je v dotazníkovém šetření zohledněn 

názor také 20% společností z jiných průmyslových oborů. Dotazníková forma byla zvolena 

zejména proto, aby bylo možno pracovat s exaktními daty.  
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1.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

V této části jsou představeny jednotlivé otázky vytvořeného dotazníku, které jsou 

doplněny o komentáře jednotlivých manažerů firem, kteří se na výzkumu podíleli. Bohužel, 

ne všichni byli ochotni vystoupit z anonymity. Oslovených firem bylo celkem 80, z čehož 

bylo relevantně a plně vyplněno 56 dotazníků (návratnost 70%). Tyto odpovědi jsou zahrnuty 

do průzkumu. 

 

Otázka 1 – Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

Zde se ukazuje, že naprostá většina (80,36 %) jsou firmy s třiceti a více zaměstnanci. 

Toto odráží fakt, že zákazníci v automobilovém průmyslu nejsou ochotni spolupracovat 

s malými firmami, hlavně pro vysoké riziko nespolehlivosti dodávek z důvodu malé garance 

stability 

 

 

Obr 1 Graf četností pro otázku č. 1 – Kolik má Vaše firma zaměstnanců 

 

 

Otázka 4 - Které nástroje nebo metody z oblasti managementu kvality ve firmě 

využíváte? 

Z dlouholetých zkušeností s vedením diplomových či bakalářských práce jsem zvolila 

následující nástroje, které jsou standardně využívány.  
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Obr 2  Graf četností pro otázku č. 4 -  Které nástroje nebo metody z oblasti managementu kvality ve firmě 

využíváte 

 

 

Otázka 5 - Jak často tyto metody nebo nástroje z oblasti managementu kvality 

využíváte? 

Tato otázka hlouběji zkoumá používané analytické nástroje v jednotlivých 

společnostech a četnost jejich využívání. Jak jsem již poznamenala v komentáři k otázce číslo 

3, je patrné, že sofistikované a náročné metody nejsou aplikované tak často. To je způsobeno 

vysokými požadavky jak na vstupní data, tak pro provedení samotné analýzy, kdy i bez 

podrobného ekonomického rozboru manažeři nejeví velký zájem o použití těchto nástrojů. Při 
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rozhodování o použití nástrojů z oblasti managementu kvality je také silným argumentem 

finanční stránka věci. Tím je myšleno to, že se manažeři rozhodují, jaký obnos vloží do 

realizace metod v poměru k následným úsporám na menším počtu vadných kusů. Vzhledem 

k prozatímní nerovnováze mezi těmito dvěma faktory je rozhodnutí většinou záporné. 

Bohužel jak je zřejmé z další části dotazníku, toto rozhodování je nejčastěji pouze intuitivní a 

spíše poukazuje na obecnou neochotu věnovat úsilí novým věcem. Nutno zde podotknout, že 

situace se stále zlepšuje ve prospěch znalostí a zavádění moderních a progresivních metod 

z oblasti managementu kvality. 

Z průzkumu nám vyplývá, že i přes proklamaci používání nástrojů managementu 

kvality, nejsou tyto nástroje využívány dennodenně a rutinně. Jak je patrné z obrázku 5 pouze 

regulační diagramy a oblast hodnocení způsobilosti procesů přesahuje 10-ti procentní hranici 

častého používání v intervalech několikrát za týden. Na druhou stranu nákladné metody jako 

je plánování experimentů nebo FMEA jsou používány velmi zřídka, zpravidla při zavádění 

nové výroby či výrobku. Pro rozhodování o zvýšení kvality se často rozhoduje dle Paretova 

principu či za použití histogramů. Vzhledem k povaze vývojového diagramu je logické, že 

jeho využití je hlavně nárazové, či jen v nutných případech. Toto deklaruje 75-ti procentní 

podíl četnosti jeho využívání.  

 

Otázka 8 - Uvažovali jste někdy o tom měřit náklady na kvalitu? 

 

Tato otázka byla položena proto, abych zjistila, zda majitelé či manažeři firem se 

zabývají nákladovostí vztahující se ke kvalitě. Jak je patrné z obrázku téměř 80% dotázaných 

společností, se touto otázkou ani nezabývalo. Necelá 4% firem již náklady na kvalitu 

analyzuje.  

 

Otázka 10 - Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na zavedení některé z metod nebo nástroje 

z oblasti managementu kvality? 

Vzhledem k tomu, že naprostá většina firem zavádí jednotlivé metody na základě 

doporučení zákazníka či mateřské společnosti, nevidí manažeři často nutnost vyjádřit náklady 

na zavedení nové metody. Druhým důvodem může být neznalost metodiky výpočtu.  
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Obr 4 Graf četností pro otázku č. 5 -  Jak často tyto metody nebo nástroje z oblasti managementu kvality 

využíváte? 
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Obr 5 Graf četností pro otázku č. 8 -  Uvažovali jste někdy o tom měřit náklady na kvalitu? 

 

 

 

 

Obr 1 Graf četností pro otázku č. 10 -  Pokoušeli jste se vyčíslit náklady na zavedení některé z metod nebo 

nástroje z oblasti managementu kvality? 
 

 

 

Otázka 12 - Pokud byste věděli, jak tyto náklady změřit a vyčíslit, pokusili byste se o to? 

 

Tato otázka byla zvolena proto, abych zjistila, zdali je zájem o vyčíslení nákladů na 

jednotlivé nástroje či metody z oblasti managementu kvality. Jasně se ukazuje, že náklady 

zajímají každou společnost. Šestnáct procent negativních odpovědí můžeme přičíst 
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společnostem nebo firmám, které jsou zřízeny pouze jako výrobní závod mateřské 

společnosti, a ekonomiku či efektivitu nemají jako prioritní cíl.  

  

 

Obr 7 Graf četností pro otázku č. 12 -  Pokud byste věděli, jak tyto náklady změřit a vyčíslit, pokusili byste se o 

to? 

 

Dotazníkové šetření v disertační práci je v plném znění včetně podrobnějšího popisu 

jednotlivých částí, důvodů proč byla zvolena právě daná otázka i stručného popisu 

jednotlivých nástrojů managementu kvality. Jak lze vidět i ve zdejším výtahu je zřejmě, že 

naprostá většina, přesně 83,93% společností je ochotno kvantifikovat náklady na zavedení i 

používání daného nástroje managementu kvality. Avšak díky neznalosti 92,86%, o tomto 

přístupu ani neuvažovalo. 

 

2 Přehled přístupů k ekonomickým modelům 

 

2.1 Parametry ovlivňující ekonomické aspekty aplikace regulačního 
diagramu 

 

Snaha o udržení maximální kvality je mnohdy ekonomicky velmi náročná a není často 

ani nutná. V řadě případů nám stačí najít optimum mezi kvalitou a cenou, tedy „přijatelnou“ 

kvalitu za „rozumnou“ cenu. V případě regulačních diagramů jde o vhodné určení parametrů 

regulačních diagramů. [2, 4] Jsou to tyto parametry: 

 

Rozsah výběru n 

44,64%

21,43%

17,86%

16,07%

pravděpodobně ano, zajímalo by nás to

možná ano, záleželo by na metodice

možná někdy v budoucnu

ne

Pokud byste věděli, jak tyto náklady 
změřit a vyčíslit, pokusili byste se o to?



14 

 

Rozsah výběru je nejviditelnější nákladovou položkou v rámci využívání regulačního 

diagramu. Je samozřejmostí, že čím větší je rozsah výběru, tím vyšší nákladovou položkou je 

tento parametr zatížen. Ovšem ne vždy je možno si volit libovolně velký rozsah výběru. 

Limitujícím faktorem je zde doba zpracování všech položek daného výběru. Pokud všechny 

položky z výběru nejsou zpracovány a případně i vyhodnoceny, není nutností provádět další 

výběr.  

Nákladovou položkou je zde cena odebrané produkce.  

 

Doba mezi výběry h 

Doba mezi jednotlivými odběry je ovlivněna potřebným časem ke zpracování 

jednotlivých výběrů. Čím je tento interval delší, tím to může znamenat menší nákladovou 

položku. Ovšem touto položkou jsou zde náklady, které jsou vynaloženy na produkci ve 

výrobě v době, kdy proces byl mimo kontrolu (vyráběl neshodné produkty). Samozřejmostí je 

snaha, aby proces byl mimo kontrolu, co nejkratší dobu, resp. doba mezi výběry by měla být 

co nejkratší. Vzniká zde rozpor, který je nutné řešit kompromisem s jistým rizikem.   

 

Šířka regulačních mezí L, 

Šířka regulačních mezí ovlivňuje především náklady vynaložené na hledání a 

stanovení zjistitelné příčiny. Úzce tedy souvisí se stavem procesu mimo kontrolu a dobou, 

kdy proces je pod kontrolou.  

 

Doba mezi plánovanou údržbou m 

Pro oblast řízení výrobních procesů existují dva klíčové nástroje – statistická regulace 

procesů a management údržby, které ačkoliv na první pohled spolu nesouvisí, tak jejich cíle 

se překrývají. Plánovaná údržba taktéž znamená významnou nákladovou položku, která se 

vztahuje k užívání regulačního diagramu.  

 

Parament λ 

Je to parametr exponencionálního rozdělení náhodné veličiny, pomocí níž se vyjadřuje 

doba, kdy je proces ve statisticky stabilním stavu (proces je pod kontrolou). Střední hodnota 

tohoto rozdělení je rovna 1/ λ.  

V různých ekonomických modelech návrhů regulačního diagramu různých autorů je 

diskutována vhodnost exponencionálního rozdělení pro popis náhodné proměnné, která 

představuje dobu, po kterou je proces ve statisticky stabilním stavu. Byly studovány různé 
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možnosti, a jako vhodné alternativy jsou uváděny rozdělení Weibullovo nebo Gamma 

rozdělení.  

Všechny tyto parametry ovlivňují nákladovou položku regulačního diagramu. Jejich 

působení je nesporné, a bývá mnohdy protichůdné. Zatímco u dvou parametrů (rozsah výběru 

a doba mezi plánovanou údržbou) se snažíme o jejich maximalizaci, u parametrů doba mezi 

výběry a šířka regulačních mezí je výhodná jejich minimalizace.  

Každý z těchto parametrů je ovšem limitován svými hranicemi. Rozsah výběru by měl 

být nastaven na takové úrovni, aby bylo možno veškeré prvky v tomto výběru v daném 

časovém úseku zpracovat. Doba mezi výběry by neměla být příliš dlouhá, jelikož roste riziko, 

že proces bude mimo kontrolu příliš dlouho, ovšem neměla by být ani příliš krátká s ohledem 

na rychlost zpracování výběrového vzorku. U doby mezi plánovanou údržbou je to podobné. 

Riziko neplánované reaktivní údržby roste s prodlužováním daného intervalu, ovšem 

plánovaná údržba může mnohdy znamenat zastavení celého procesu. Poslední parametr je 

velmi obtížné ovlivnit, protože bývá mnohdy určen volbou typu regulačního diagramu.  

Lze tedy konstatovat, že existují tři významné parametry (h, n, k), které ovlivňují 

nákladové položky v regulačním diagramu.  

 

2.2 Ekonomické modely regulačního diagramu 

 

V této části je nastíněn vývoj, jak různí autoři přistupovali k problematice tvorby 

ekonomických modelů pro regulační diagram. K této problematice existuje nepřeberné 

množství příspěvků, kdy každý z autorů se snaží přinést k řešené problematice nějaký nový 

poznatek. Navíc s rozvojem počítačů, kdy je možné využít nepřeberného množství 

optimalizačních nebo simulačních technik, tento počet příspěvků narostl.  

Všechny tyto příspěvky mají společné to, že se na regulační diagram dívají jako na 

sledování posloupnosti náhodných veličin (náhodný proces v diskrétním čase) a snahou je 

detekovat změnu jeho parametrů. Celý tento proces je poté chápán jako náhodný proces (z 

matematického hlediska) tvořený realizacemi sledovaného znaku kvality v čase. Variabilita 

sledovaného znaku kvality je způsobena náhodnou příčinou, která je inherentní vlastností 

procesu a nelze ji změnit, aniž bychom změnili samotný proces. Kromě té působí na proces i 

vymezitelná příčina, která bývá způsobena významnou a nežádoucí změnou podmínek, 

zpravidla nějakou poruchou. Tato změna způsobí trvalou změnu charakteristiky procesu. 
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Jestliže je tato změna chápána jako vymezitelná, lze předpokládat, že proces se po její 

identifikaci a odstranění vrátí do původního stavu.[2]. 

První prací, která v této oblasti byla publikována, byla práce A.J.Duncana, který v roce 

1956 navrhl jako první ekonomický model, který se ovšem omezuje na Shewhartův regulační 

diagram pro výběrové průměry. Duncanův model má ovšem i mnohá omezení, která jsou 

dána splněním následujících předpokladů: [32]. 

1. Regulovaná veličina má normální rozdělení; 

2. CL = µ0 = T, když je statisticky stabilní; 

3. Meze jsou stanoveny násobkem směrodatné odchylky; 

4. Na proces působí jediná vymezitelná příčina, která může vyvolat pouze změnu 

střední hodnoty; 

5. Vyhledávání vymezitelné příčiny probíhá bez přerušení realizace procesu 

(proces je kontinuální); 

6. Doba, po kterou je proces ve statisticky stabilním stavu, má exponencionální 

rozdělení se střední hodnotou 1/λ (Markovský proces); 

7. Po identifikaci vymezitelné příčiny se předpokládá, že zasáhne člověk (proces 

není sebekorigující). 

Podrobněji je tento model rozebrán v kapitole 6.3.1 v disertační práci. 

Práce dalších autorů jsou ovlivněny předpoklady základního Duncanova modelu. Jsou 

rozpracovány případy, kdy jednotlivé předpoklady nejsou platné, nebo jsou změněny. [26, 15] 

Rahim (1985) odvodil návrh regulačního diagramu pro případy, kdy regulovaný znak 

má jiné než normální rozdělení pravděpodobnosti. Kromě parametrů střední hodnoty a 

rozptylu, které jsou v modelu využity, se autor zabývá i vlivem charakteristik šikmosti a 

špičatosti. [18, 19, 20] 

Předpokladem Duncanova modelu je skutečnost, že doba, po kterou je proces ve 

statisticky stabilním stavu, má exponencionální rozdělení. Existují procesy, které ovšem tuto 

podmínku nemusí mít splněnou. Banerjee a Rahim (1988) odvodili ekonomický model, kdy 

doba, po kterou je proces ve statisticky stabilním stavu popisuje Weibullovo rozdělení. O rok 

dříve se pokusili sestavit model, kdy je tato veličina (doba, po kterou je proces ve statisticky 

stabilním stavu popsána) pomocí Gamma rozdělení.  Hu (1984) prezentoval ekonomický 

model, kdy je tato doba reprezentována Poissonovým rozdělením. [1, 6, 9, 24, 27] 

Porušením předpokladu 5, resp. srovnání ekonomických modelů, kdy je proces 

kontinuální, nebo naopak, vyhledávání vymezitelné příčiny probíhá při přerušení procesu, je 

věnována práce Panagose, Heikese a Montgomeryho (1985). V práci je provedeno srovnání 
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ekonomických modelů, kdy jeden z nich splňuje podmínku kontinuálního procesu, a druhý 

naopak diskontinuálního procesu. Ke srovnání je využit plánovaný experiment. Výsledky 

ukazují, že zastavení procesu, aby byla nalezena vymezitelná příčina, si vyžádá výrazně více 

nákladů, než vyhledávání vymezitelné příčiny bez přerušení procesu. [11, 13, 16, 17] 

Dalším směrem, kde bylo možno se vydat, při zkoumání ekonomických modelů pro 

regulační diagram, bylo hledání společných modelů pro různé typy regulačních diagramů. 

Duncanův model je sestaven pouze pro regulační diagram pro výběrové průměry. První 

ekonomický model, který byl zároveň využitelný i pro jiný typ regulačního diagramu, 

představil Saniga (1979), který spojil regulační diagram pro výběrové průměry a výběrové 

rozpětí. Vytvořil tedy jeden společný ekonomický návrh modelu pro oba typy regulačních 

diagramů. O dva roky později Jones a Case ukázali, že ekonomický návrh modelu pro oba 

typy regulačních diagramů, přináší 5% pokles nákladů, oproti užití Duncanova modelu. [3, 8, 

11, 22, 23] 

Zlom nastal v roce 1986, kdy Lorenzen a Vance zevšeobecnili Duncanův návrh 

ekonomického modelu. Tento model je využitelný pro různé typy regulačních diagramů. Pro 

modelování doby do okamžiku působení vymezitelné příčiny, lze využít jakékoliv vhodné 

rozdělení pravděpodobnosti. Navíc tento model bere v úvahu jak proces kontinuální, tak i 

diskontinuální. Podrobněji je tento model popsán v kapitole 6.3.2 v disertační práci. [14, 26] 

V roce 1988 autoři Taragas a Lee navrhli ekonomický model, který vycházel 

z regulačního diagramu, který má vícero regulačních mezí. Je to jedna z možných modifikací 

ekonomického modelu pro regulační diagram různých typů. [25, 28] 

Dalším významným zlomem ve vývoji ekonomických nákladových modelů pro 

regulační diagram, dle mého názoru, je kombinace stávajících modelů s Taguchiho ztrátovou 

funkcí. Optimalizace se provádí vzhledem k Taguchiho ztrátové funkc. Jako první, kteří 

využili Taguchiho přístupu byly v roce 1989 Chen a Kapur. Většina těchto přístupů vychází 

z Duncanova nákladového modelu v kombinaci s vybranou, resp. vybranými typy ztrátové 

funkce. Těmi se zabývali Elsayed a Chen, kteří odvodili nákladové modely pro různé typy 

Taguchiho ztrátových funkcí. Podrobněji jsou tyto model popsány v kapitole 6.3.4 

v disertační práci. [5, 7, 10, 12, 21, 29] 

Dalším milníkem, ve vývoji ekonomických modelů, zabývajícími se oblastí statistické 

regulace procesů, je propojení těchto modelů s oblastí pravidelné údržby (maintence models). 

První pokusy o spojení těchto dvou přístupů byly provedeny Rahimem v roce 1993. O sedm 

let později, Cassady navrhnul model, který spojoval principy statistické regulace procesů a 

oblasti preventivní údržby. K tématu přispívalo i mnoho dalších autorů, kteří daný model 
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rozpracovali až do čtyř možných scénářů v oblasti preventivní údržby spolu s propojením 

statistické regulace procesů. V modelu navíc přibyla jedna proměnná. Vedle proměnných, 

které jsou uvedeny ve všech ekonomických modelech, tj. h (délka kontrolního intervalu), n 

(rozsah výběru (podskupiny)), a k (šířka regulačních mezí), je přidána proměnná L, což je 

doba mezi plánovanou údržbou. Podrobněji je princip modelu popsán v kapitole 6.3.5 

v disertační práci. [30, 31] 

Bohužel žádný z těchto ekonomických modelů zatím nebyl konfrontován s realitou 

v praxi. Určitě tomu brání komplikovanost ekonomického modelu, který je díky svému 

komplikovanému matematickému aparátu, pro mnohé téměř nečitelný.  Taktéž nemusí být 

zřejmé předpoklady jednotlivých modelů. K tomu, aby byl zvolen vhodný ekonomický model 

na konkrétní proces, je nutná i hluboká znalost praktických aspektů statistické regulace 

procesů. Jednoduchá není ani práce s téměř 15-ti proměnnými, kdy vyhodnotit jejich vliv na 

konečný model není jednoduchou záležitostí. V literatuře lze najít příspěvky, které některé 

modely srovnávají pomocí plánovaného experimentu, ovšem i tyto experimenty vycházejí 

z teoretických předpokladů.  

Do budoucna lze tedy předpokládat, že výzkum bude směřovat právě tímto směrem.    

 

3 Stanovení úrovně nákladů při volbě jednotlivých 
parametrů 

 

V této kapitole je uveden návod a provedena simulace nákladů pro statistickou 

regulaci procesu.  Jako simulační technika je zde využita metoda Monte Carlo.  

3.1 Postup stanovení optimální úrovně parametrů s využitím Monte 
Carlo 

 

Jako výchozí model je použit ekonomický integrovaný model Zkou a Zhu, který je 

ovšem upraven,  na tři vstupní proměnné. Proměnná, o kterou byl model upraven, je šířka 

regulačních mezí, která bývá standardně nastavena na úrovni, odpovídající trojnásobku 

směrodatné odchylky.  

Zbývající tři proměnné jsou tyto : 

 doba mezi výběry (délka kontrolního intervalu); 

 rozsah výběru (podskupiny);  

 doba mezi plánovanou údržbou. 
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V modelu byly využity čtyři možné scénáře, které mohou nastat v případě, že proces 

přechází ze stavu statisticky stabilního procesu do stavu statisticky nestabilního procesu. 

Grafické schéma možných scénářů lze najít v příloze 2. 

Pro simulaci byly využity známé nákladové funkce, sloužící k výpočtu pro dané 

kombinace parametrů. [2, 31] 

 

 

 

 

kde   

P(Si) – pravděpodobnost, že nastane i-tý scénář  

]|[ SiCE – délka cyklu obnovy za předpokladu, že nastane i-tý scénář .  

 

Tyto vztahy plynou z věty o úplné pravděpodobnosti.  

 

Pravděpodobnosti jednotlivých scénářů jsou stanoveny: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – délka cyklu obnovy 

h – doba mezi výběry  (délka kontrolního intervalu) 

F(t) - distribuční funkce doby do poruchy 

k  – počet provedených výběru do plánované údržby, která se provede v (k+1) 
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pi
1
     – pravděpodobnost, že průměrná délka procesu, kdy je proces statisticky 

nestabilní, stavu je rovna i 

 

Délky cyklu obnovy 

  

 

 

 

 

 

 

 

T -  délka cyklu obnovy; 

h - délka kontrolního intervalu; 

n  - rozsah výběru (podskupiny); 

ARL0 – průměrná délka běhu, kdy je proces statisticky stabilní;  

ARL1 – průměrná délka běhu, kdy je proces statisticky nestabilní; 

pi
0 

 – pravděpodobnost, že průměrná délka procesu, kdy je proces statisticky stabilní, 

je rovna i; 

F(t)   – distribuční funkce doby do poruchy;  

f(t)   – hustota pravděpodobnosti doby do poruchy; 

TA – očekávaná doba nutná ke zjištění, zda je alarm oprávněný; 

TM – je očekávaná doba k určení potřeby údržby a provedení údržby;  

            ta je buď kompenzační (C), operativní (R) nebo plánovaná (P)  

E  – míra vyjádřená dobou mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do regulačního  

diagramu; 

k  – počet provedených výběru do plánované údržby, která se provede v (k+1) 

intervalu  
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TC – očekávaná doba ke zjištění a provedení kompenzační údržby;   

C1 – náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky stabilním 

stavu ; 

C0 – náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky 

nestabilním stavu   

CF - fixní náklad na celý výběr n vzorků; 

CV - variabilní náklady pro výběr jednoho vzorku (pro celý výběr je náklad roven 

n.CV); 

Cf – je náklad na zjištění falešného alarmu; 

Cc, CR , CP – náklad na údržbu (kompenzační, operativní, plánovanou) 

γC, γR, γP , γA – indikátorová proměnná, která se rovná 1, pokud výroba pokračuje 

v průběhu údržby (kompenzační, operativní, plánované) nebo  potvrzení vymezitelné 

příčiny, v ostatních případech je rovna 0. 

 

4 Praktické ověření integrovaného ekonomického modelu  
 

Praktické ověření integrovaného ekonomického modelu metodou Monte Carlo, bylo 

provedeno na sestavovací výrobní lince vyvíječe plynu.  

4.1 Stanovení úrovně jednotlivých proměnných 

 

Aby bylo možné simulovat hodinové náklady na cyklus, za předpokladu nastavení tří 

parametrů (doba mezi výběry h, rozsah výběru (podskupiny) n; doba mezi plánovanou 

údržbou k), je nutné do modelu zajistit odhad dalších proměnných.  

Tyto proměnné jsou spočteny a odhadnuty na základě dat a informací za poslední cca 

2 roky. K dané proměnné je vždy uvedeno, z jakých údajů byla složena, případně jaké údaje 

se k ní vztahují. Vzhledem k povaze dat, jsou zde uvedeny pouze řádové odhady, nikoliv 

přesné hodnoty. V modelu ale samozřejmě je počítáno s přesnými hodnotami. 
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Doba mezi odběrem vzorku a jeho zakreslením do regulačního diagramu - E 

Doba byla stanovena jako čas mezi tím, kdy dotyčný pracovník odebere vzorek 

z linky, a dobou, kdy výsledky měření daného vzorku navede do regulačního diagramu. 

Regulační diagram je zpracováván v počítači, tudíž dotyčný zaměstnanec musí tyto získané 

údaje navést tam. Toto sice prodlužuje čas navedení, ovšem bez ovlivnění chodu linky, 

jelikož ta po odběru a proměření vzorku, je opět spuštěna, a daný vzorek pokračuje na svém 

místě (místo odkud byl odebrán) dále v procesu. Ovšem odezva v regulačním diagramu je 

samozřejmě prodloužena i o dobu navedení záznamů do počítače.  

 

Fixní náklad na celý výběr n vzorků - CF  

Je vyjádřen finanční částkou, která je neměnná, a která se v účetních rozvahách běžně 

označuje jako fixní náklady. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdu daného pracovníka, odpisy 

počítače, kde se zaznamenávají data a jiné fixní položky. Hodnota těchto fixních nákladů byla 

vyjádřená řádově v desetikorunách.  

 

Náklad na zjištění falešného alarmu -  Cf 

Je to souhrnná položka, kde patří např. mzda pracovníka, který musí zjistit, zdali je 

alarm falešný či nikoliv, administrativa s tímto spojená, či zkoušky nutné k ověření, zdali je 

výrobek v toleranci, či nikoliv. Hodnota této položky byla vyjádřená řádově v desítkách 

korun.  

 

Variabilní náklady pro výběr jednoho vzorku (pro celý výběr je náklad roven  n.CV) -  CV 

Jsou to náklady, které jsou proměnlivé spolu s velikostí výběrového souboru či 

podskupiny. Hlavní nákladovou položkou v této kategorii, jsou náklady na rozpracovaný nebo 

hotový výrobek, který již nelze dát zpět do výroby. Hodnota této položky byla vyjádřená 

řádově v desetikorunách.  

 

Náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky stabilním stavu C1 

Nákladová položka, která vyjadřuje finanční ztrátu na jednotku času (hodina, den) po 

dobu, kdy je proces ve statisticky stabilním stavu. Vzhledem k tomu, že právě statistická 

stabilita je žádoucí, nákladová položka bývá minimální. Ke stanovení této finanční částky lze 
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využít logiky Taguchiho ztrátové funkce, která nám vyjadřuje finanční ztrátu způsobenou 

odchylkou od optimální úrovně určité sledované charakteristiky.  

Finanční hodnota této položky byla vyjádřená řádově do stokoruny na hodinu.  

 

Náklady na ztrátu kvality za jednotku času, kdy proces je ve statisticky nestabilním stavu  C0 

Nákladová položka, která vyjadřuje finanční ztrátu na jednotku času (hodina, den) po 

dobu, kdy je proces ve statisticky nestabilním stavu. Nezáleží čím je tato nestabilita 

způsobena, ovšem je podstatná daná skutečnost. Nákladová položka je v tomto případě 

významně vyšší oproti nákladové položce, kdy je proces ve statisticky stabilním stavu, a jsou 

do ní zahrnuty veškeré náklady, ať už fixní nebo variabilní. Do této kategorie nákladů patří 

např. mzdy pracovníka, který vzniklou situaci řeší, náklady na výrobky, které nejsou 

prodejné, či náklady, které jsou spojeny se zastavením provozní linky („ušlý zisk“), aj.  

Finanční hodnota této položky se pohybovala ve stokorunách na hodinu.  

 

Nákladová položka na kompenzační údržbu - Cc, na operativní údržbu - CR a plánovanou 

údržbu - CP 

Je to výše nákladů, která souvisí s oblastí údržby. Kompenzační údržba je provedena 

tehdy, jestliže dojde k falešnému poplachu. Údržba je tedy provedena, ovšem nebylo nutné ji 

provádět. Finanční hodnota této položky byla vyjádřená řádově v pětistovkách na hodinu.  

Operativní údržba je prováděna tehdy, jestliže dojde k oprávněnému poplachu, tudíž 

údržba je provedena oprávněně. Finanční hodnota této položky byla vyjádřená řádově 

v tisícikorunách na hodinu. Plánovaná údržba je prováděná v určitých, předem daných 

intervalech, a dochází k ní většinou v době, kdy např. není naplánovaná výroba. Finanční 

hodnota této položky byla vyjádřená řádově v tisícikorunách na hodinu.  

U všech těchto kalkulací bylo nutné brát v úvahu mzdy pracovníků, kteří se touto 

údržbou zabývali, ale také i ztrátami způsobenými zastavením linky.  

 

Očekávaná doba nutná ke zjištění, zda je alarm oprávněný - TA  

Je stanoven jako časový úsek, kdy lze zjistit, že poplach, byl vyhodnocen jako falešný. 

V této konkrétní situaci byla jeho úroveň odhadnuta řádově do deseti minut.  

 

Očekávaná doba k určení potřeby údržby a provedení údržby TM -  ta je buď kompenzační (C) 

operativní (R) nebo plánovaná (P)  
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Je stanovena jako časový úsek, který je nutný k rozhodnutí, že je nutné provést 

kompenzační (operativní, plánovanou) údržbu a tato údržba je i provedena v tomto časovém 

úseku provedena. V případě kompenzační a operativní údržby byla zvolena průměrná hodnota 

za roční časový úsek. Časový úsek plánované údržby byl upraven s ohledem na skutečnost, že 

ta je prováděná většinou v době, kdy linka není úplně vytížená, či nejsou v této době 

plánovány žádné zakázky.  

Hodnoty zde byly stanoveny řádově v desetiminutách až hodinách.  

 

 

Parametry Weibullova rozdělení 

Weibullovo rozdělení popisuje průběh pravděpodobnosti, že po určité době dojde 

k poruše. Hlavním úkolem v tomto případě je odhadnout parametry a, b tohoto rozdělení, kde 

hustota pravděpodobnosti vypadá následovně: 

 ,  

kde 

a, b  - jsou parametry Weibullova rozdělení 

 

4.2 Výsledky simulací pro konkrétní hodnoty 

 

S využitím upraveného integrovaného ekonomického modelu a výše uvedených 

úrovní jednotlivých parametrů, byly po dohodě s firmou zvoleny následující kombinace.  

Jako první byla stanovena úroveň nákladů pro kombinaci, která je již funkční v této 

společnosti, a je dennodenně využívaná. Doba mezi výběry je nastavena na hodnotu co 4 

hodiny, rozsah výběru či podskupiny je 5 vzorků a doba mezi plánovanou údržbou je 

stanovena na 90 dní. Šířka regulačních mezi, je ve všech případech, v celém modelu 

nastavena na úroveň 3 (dále již nebude zmiňována). Pro tuto kombinaci parametrů vycházejí 

hodinové náklady na 335,6 Kč.  

V druhém kole byly stanoveny tyto úrovně jednotlivých parametrů následovně. Doba 

mezi výběry byla snížena o jednu hodinu na 3 hodiny. Doba mezi plánovanou údržbu byla 

zvýšena o 10 dní, tedy na úroveň 100 dní, a rozsah podskupiny byl navýšen na 7 kusů. 

Hodinové náklady pro tuto kombinaci parametrů vycházejí na 346,4 Kč.  

Porovnáme-li tyto dva konečné výsledky, až o tolik se neliší. Minimální vliv na změnu 

nákladů bude mít navýšení doby plánované údržby, jelikož linka není extrémně poruchová, a 
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ve stanovování nákladů na plánovanou údržbu, byl zohledněn fakt, že linka prochází 

plánovanou údržbou v takovém období, kdy nejsou zakázky. Zvýšení rozsahu podskupiny 

ovlivňuje výsledek taky minimálně, jelikož finanční hodnota jednotlivého výrobku je 

relativně velmi malá. Pravděpodobně největší vliv na výsledné hodinové náklady, bude mít 

snížení intervalu doby mezi výběry. Bude totiž nutné zpracovávat více vzorků, v kratších 

časových úsecích.  

Třetí kolo bylo navoleno, tak že doba mezi výběry byla stanovena na 2 hodiny, doba 

mezi plánovanou údržbou byla zvolena 80 dní, a rozsah podskupiny obsahoval 4 kusy 

výrobků. Hodinové náklady pro tuto kombinaci parametrů vycházejí na 349, 2 Kč.  

Srovnáme-li i tento výsledek, zjistíme, že hodinové náklady jsou v tomto případě 

nejvyšší. Pravděpodobně to bude zapříčiněno nejkratší dobou mezi výběry, která je poloviční 

než v prvním případě. Náklady ale taktéž vzrostly díky relativně krátkému intervalu 

plánované údržby.  

Vezmeme-li v úvahu tyto tři možnosti, nejvýhodnější je kombinace možností v prvním 

případě, která vykazuje nejnižší hodinové náklady.  

 

4.3 Závěrečné shrnutí  

 

Pro praktické využití je ekonomický model vhodný především v případech, kdy je 

nutné se rozhodnout mezi několika variantami nastavení jednotlivých parametrů, a přitom 

všechny možnosti se mohou jevit jako výhodné. Takto byl i tento model využit v případě 

konkrétní společnosti.  

Nelehkým úkolem se může jevit určení vstupním konkrétních hodnot, které je nutné 

pro použití modelu znát. Mnoho dat je jen velmi obtížné určit, i když to není nemožné. Ovšem 

aby byl model co nejpřesnější, měly by i tyto vstupní parametry být přesné. Největší problém 

spatřuji právě v určení parametrů Weibullova rozdělení, resp. i ve skutečnosti, že data se řídí 

rozdělením náhodné proměnné dle Weibullova rozdělní.  

I přes tyto počáteční nelehkosti, lze model uplatnit v praktických podmínkách firem, a 

může být pomocným nástrojem v rozhodování z ekonomického pohledu.   
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5 Závěr  
 

Snahou této práce bylo postihnout vybrané ekonomické aspekty volby nástrojů 

v oblasti managementu kvality.   

Teoretická část práce je věnována dvěma oblastem, které se vztahují k ekonomickým 

aspektům v managementu kvality. První oblastí jsou náklady na kvalitu, kde jsou popsány 

přístupy, které lze využít v případě, že nás zajímají „celkové“ náklady na kvalitu. V druhé 

oblasti jsem se již věnovala konkrétnímu nástroji, regulačnímu diagramu, a jeho 

ekonomickým aspektům. Tyto jsou chápany jako nalezení vhodné kombinace úrovně 

nastavení vybraných parametrů, tak aby náklady na využívání tohoto nástroje byly co 

nejnižší. Všechny tyto úvahy vycházejí z Duncanova modelu, který byl navržen v roce 1974 a 

tento je stále podrobněji rozpracováván tak, aby byl v praxi uplatnitelný pro všechny možné 

kombinace reálných situací (předpoklady o datech, typy výrobních linek, typy regulačních 

diagramů…). 

Další část práce je věnována výčtu skutečností, které ovlivňují stanovení nákladů u 

nástrojů z oblasti managementu kvality. Jsou to skutečnosti, nad kterými je nutné se zamyslet, 

pokud chceme co nejpřesněji vyčíslit veškeré náklady nejen na používání konkrétního 

nástroje z oblasti managementu kvality, ale i jeho zavedení.  K této části samozřejmě patří i 

parametry, se kterými je nutné počítat u různých modelů, v oblasti stanovení nákladů u 

konkrétního nástroje, regulačního diagramu.  

Třetí celek je věnován konkrétnímu modelu, a to integrovanému ekonomickému 

modelu. Tento model byl využit tak, aby za pomocí metody Monte Carlo, bylo možno nalézt 

kombinace parametrů u regulačního diagramu tak, aby náklady na jeho využívání byly co 

nejnižší. Tento model byl využit i v praktických podmínkách konkrétní společnosti, kde lze 

tento model využít jako pomůcku k rozhodování o výhodnosti několika variant možných 

nastavení.  

Tímto byly i naplněny veškeré cíle disertační práce.  
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