
 



Zásady pro vypracování diplomové práce 

 

I. 
 

Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 
 

  II.  

Uspořádání diplomové práce:   

1. Titulní list 5. Obsah DP 
2. Zásady pro vypracování DP 6. Textová část DP 
3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 
4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 
 
ad 1)  Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře. 
 
 
ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. („Zásady pro 

vypracování diplomové práce“ jsou ke stažení na webových stránkách fakulty). 
 
 
ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (ke stažení na webových 

stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. V 
případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a obsahuje 
citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické nebo fyzické 
osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 
 
ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 
 
ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 
 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 


 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 
DP bude zpracována v rozsahu min. cca 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité 
literatury).  
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 

 

 



Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury.  
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 
 
ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 

světových jazyků.  
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 
 
ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 

nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 

 

III. 
 

Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

 

nahoře: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
 

Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
uprostřed:   DIPLOMOVÁ   PRÁCE    

dole:   Rok  Jméno a příjmení   

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných    výtisků odevzdá student    kompletní práci také  
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 

 

IV. 
 

Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2012/2013. 
 
 
 
 

Ostrava 30. 11. 2012 Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

VŠB-TU Ostrava 

 

 

 



PROHLÁŠENÍ  
Prohlašuji, že 

 

 jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního (§60 – školní 
dílo); 

 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§35 
odst. 3);  

 

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude archivována v elektronické formě v 
databázi Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v 
informačním systému VŠB-TUO;  

 
 bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona;  
 

 bylo  sjednáno,  že  užít  své  dílo  –  diplomovou  práci  nebo  poskytnout  licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – 

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 

 

 beru na vědomí, že odevzdáním své diplomové práce souhlasím s jejím zveřejněním 
podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 
 
 
 

MÍSTOPŘÍSEŽNÉ    PROHLÁŠENÍ 

 
Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval(a) samostatně. 

 
 
 
 
 
 
 

 

V Ostravě 10.5.2013     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      podpis (jméno a příjmení studenta)



 

 
 

Abstrakt 

Cílem práce je hlubší prozkoumání statistických metod řízení procesu. V první části jsou tyto 

metody blíže popsány a vysvětleny v kontextu řízení výrobního procesu. Druhá část práce se 

zabývá vytvořením softwaru pro zpracování a vyhodnocení skutečných dat výrobního procesu 

metodami SPC, popsanými v první části. Jedná se zejména o stanovení stability a způsobilosti 

procesu vybranými nástroji SPC. 

Klíčová slova 

Statistické řízení procesu, SPC, stabilita, způsobilost, regulační diagram 

 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is a further analysis of statistical proces control methods. In the 

first part of this thesis the methods are closer described and explained in the context of a 

manufacturing process. The second part of the thesis is an attempt to create a software for real 

data analysis using statistical process control methods described in the first part. Primarly 

determining process stability and capability by applying selected SPC tools. 
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Statistical process control, SPC, stability, capability, control chart 
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Úvod 

Díky globalizaci a velmi rychlému pokroku ve vědě a technice, jsou výrobní podniky součástí 

velmi silného konkurenčního prostředí. Podnik, který chce obstát v konkurenci, musí stále 

více zvyšovat nároky na kvalitu. Výrobní společnosti neustále hledají nové způsoby, jak 

navrhovat a vyrábět lepší produkty, k výrobě přistupují systematicky tak, aby vyráběli vysoce 

kvalitní zboží za co nejnižší náklady a s co nejmenším odpadem. Nároky zákazníků se 

zvyšují, je potřeba tyto požadavky neustále monitorovat a flexibilně na ně reagovat. Je třeba 

ustavičně rozvíjet a plynule zlepšovat pracovní postupy a pracovní prostředí pro zaměstnance, 

aby bylo dosáhnuto požadavků zákazníka. 

Obecně lze konstatovat, že s rostoucí kvalitou roste spolehlivost výrobního procesu, zvyšuje 

se produktivita a výnosy, snižuje se fluktuace zaměstnanců. Menší počet vad znamená méně 

reklamací, zvýšení spokojenosti zákazníků a zlepšení pověsti společnosti. Je snadnější 

technicky a termínově plnit požadavky a očekávání zákazníka. Výrazně se tím zvyšuje 

pracovní morálka. 

K řízení výrobního procesu lze přistupovat z mnoha směrů, které vedou k dosažení výše 

uvedených cílů zvýšení kvality. Jedním z takových přístupů řízení procesu, ať už výrobního 

nebo jakéhokoliv jiného, je soubor nástrojů nazývaný SPC, neboli statistical process control.  

Nástroje a metody SPC samy o sobě proces nezlepšují ani neřídí. Poskytují ale obsáhlé 

informace o tom, jak se výrobní proces chová v určitém časovém horizontu a zda se v něm 

vyskytují nežádoucí vlivy, které negativně ovlivňují výrobní výkon a je potřeba je eliminovat. 

Jedná se o matematicko-statistickou analýzu, která vyhodnocuje, jak se proces chová. Tyto 

informace jsou přebírány pověřeným pracovníkem a poté záleží pouze na jeho kreativitě, 

vynalézavosti a důmyslnosti, jak případné nežádoucí vlivy působící na proces vezme na 

vědomí a odstraní je.  

Celý koncept řízení procesu ale i přes veškeré výdobytky moderní doby, jako je stále 

dokonalejší výpočetní technika, stále velkou měrou závisí na člověku samotném. Nakonec je 

to vždy pověřený pracovník, který musí udělat konečná rozhodnutí. Je třeba, aby tato 

rozhodnutí byla vždy založena na detailní analýze dat a podpořena pečlivě zpracovanou 

dokumentací. K tomuto účelu výborné slouží statistické metody řízení a metody z nich 

odvozené. Pomocí metod SPC lze snadno určit, zda je sledovaný proces stabilní a způsobilý, 
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zda je možné předvídat jeho výstupy, zda splňuje specifikace dané zákazníkem a podává 

konkrétní náhled na variabilitu procesu. 

Přivedení a zejména udržení výrobního procesu ve statisticky zvládnutém stavu je zcela 

nezbytné k tomu, aby bylo možné předvídat budoucí výstupy a dále také k udržení procesu na 

ekonomicky přijatelné úrovni.  

Cílem této diplomové práce je vytvořit program pro zhodnocení procesu z hlediska stability a 

způsobilosti užitím metod SPC. Práce byla realizována ve společnosti Semperflex Optimit 

s.r.o., která poskytla reálná data z výrobního procesu. Dílčí úlohou je vytvoření programu tak, 

aby byl uživatel schopen jednoduše spravovat data z monitoringu výroby a následně s nimi 

mohl pracovat a blíže analyzovat užitím SPC. Je kladen důraz na jednoduchost a přehlednost 

řešení. Do programu je implementováno pět stěžejních metod SPC, které jsou blíže popsány 

v jednotlivých kapitolách teoretické části práce.  
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1 SPC  - statistické řízení procesu 

Každý soubor dat z jakéhokoliv procesu má vždy jedno společné – data kolísají, mění se, jsou 

proměnlivá v čase. A právě informace o této variabilitě dat je velmi důležitá k porozumění 

procesu samotného – jak funguje a jak je konzistentní. SPC je jedním z hlavních prostředků, 

jak variabilitě procesu a jejich příčinám lépe porozumět a tím zlepšit jeho předvídatelnost. 

SPC je systém, který velmi výstižně zachycuje souvislost mezi výrobním procesem a jeho 

prostředím. SPC ve většině případů umožňuje patřičně zakročit ještě předtím, nežli vůbec 

nějaká kritická situace v procesu nastane.  

Klíčem řízení procesu je rozlišení mezi náhodnou (je součástí systému) a nenáhodnou 

variabilitou (není součástí systému), neboli rozdíl mezi náhodnou a nenáhodnou příčinou 

změny chování procesu. 

Tyhle základní myšlenky poprvé zformulovat Dr. Walter Shewhart. Jako první přišel 

s konceptem řízení, který zohledňuje oba dva typy výše uvedených variabilit procesu, díky 

němuž je poměrně jednoduché určit, zda je proces stabilní či nikoliv. 

SPC představuje soubor metod a nástrojů, který umožňuje užitím statistiky a zákonů 

pravděpodobnosti identifikaci nepřirozených příčin variability procesu. Jakmile jsou tyto 

příčiny odhaleny, záleží poté ve většině případů pouze na lidech – na jejich kreativitě, 

vynalézavosti a důmyslnosti - jak tyto nežádoucí příčiny vezmou na vědomí a eliminují je. 

Tato „optimalizační filosofie“ se snaží zdokonalovat proces kontinuálně.  

Metody SPC jsou platné a spolehlivé pouze do té míry, do jaké jsou platné a spolehlivé právě 

analyzovaná data.  Proto každé správné řízení procesu musí začít plánováním a korektním 

sběrem dat. Statistická analýza provedena na nesprávných nebo znehodnocených datech je 

zcela nesmyslná a zbytečná.  

SPC bylo prvotně určeno především pro kontrolu produkce ve výrobních závodech, nicméně 

dneska je již více než zřejmé, že se tyto metody a jejich základní principy rozšířily i do 

„nevýrobních“ oblastí, jako například do zdravotnictví, vzdělávacích institucí nebo třeba i do 

politiky. 
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2 Historie SPC 

Koncept statistického řízení procesu SPC byl jako první představen Dr. Walterem 

Shewhartem v Bellových laboratořích během 20. let minulého století. Později byly 

Shewartovy myšlenky rozšířeny Dr. W. Edwards Demingem, díky jemuž byly po druhé 

světové válce vřele přijaty mnohými japonskými firmami. Po tomto japonském úspěchu, byly 

postupně metody SPC začleňovány v nejrůznějších organizacích po celém světě jako hlavní 

nástroj ke zlepšení kvality značným snižováním variability procesu. 

Walter Andrew Shewhart byl americkým fyzikem, inženýrem a statistikem. Často je 

označován jako otec Statistical Process Control. Narodil se v New Canton v Illinois, kde 

navštěvoval místní univerzitu University of Illinois. V roce 1917 získal doktorát ve fyzice na 

univerzitě v Berkeley – University of California. 

V roce 1918 byl Dr.Shewhart zaměstnancem Western Electric Company v oddělení 

Inspection Engineering Departement. V této době byla víceméně jediným nástrojem kvality 

kontrola finálních výrobků a třízení nevyhovujících kusů. Vše se změnilo o pár let později, 

kdy Shewhart představil své myšlenky Georgi D. Edwardsovi. Shewhart zabalil celou 

problematiku variability procesu do zdánlivě jednoduchého regulačního diagramu, který 

rozlišuje mezi přirozenými a zvláštními příčinami variability. Shewhart vždy zdůrazňoval, že 

přivedení a zejména udržení výrobního procesu ve stavu statistické stability (vyskytují se 

pouze náhodné vlivy) je zcela nezbytné k tomu, aby bylo možné předvídat budoucí výstup a 

dále také k udržení procesu na ekonomicky přijatelné úrovni. 

Jak již bylo řečeno Dr. Shewhart rozlišoval dvě základní příčiny variability procesu -„chance 

variation“ – variabilita, která je procesu inherentní a stabilní v čase. A za druhý typ 

variability považoval tzv. „assigned/uncontrolled variation“, neboli v čase nestabilní a 

naprosto nepředvídatelnou variabilitu procesu, která obvykle vzniká v důsledku nenáhodných 

vlivů mimo systém.  

Dr.Deming toto později přeformuloval na – „common variation“ – náhodná nebo přirozená 

variabilita, a „special cause variation“ – vymezitelná/nenáhodná/speciální variabilita. Tyto 

pojmy přetrvávají v odborné literatuře a praxi dodnes. 

Dr. Shewhart vytvořil na základě statistiky a zákonů pravděpodobnosti tzv. regulační 

diagram, který znázorňuje data v čase a identifikuje jak náhodné příčiny, tak i příčiny 

vymezitelné. 
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Dr.Shewhart položil základy regulačním diagramům a myšlence o statistické stabilitě procesu 

na základě pečlivě připravených experimentů. I když čerpal z „čistých“ matematicko-

statistických teorií, byl si Shewhart plně vědom toho, že data z reálných výrobních procesů, 

nikdy nebudou přesně podléhat normálnímu rozdělení. Stanovil, že pozorované odchylky ve 

výrobních datech se nechovají vždycky stejně, jako data v přírodě. Podle Dr.Shewharta každý 

proces vykazuje určitou míru variabilityi, některý vykazuje variabilitu náhodnou, tedy 

přirozenou a naopak některé procesy jsou zatíženy variabilitou nepřirozenou (nenáhodnou), 

která není součástí systému a nevyskytuje se v něm po celou dobu. 

Je obecně známo, že Shewartův přístup ke statistice byl radikálně odlišný od jeho současníků. 

Byl silným zastáncem operacionalismu – tento směr pragmatické filozofie klade důraz na 

analýzu a kvantitativní zpracování informací. Velkou měrou se nechal inspirovat 

pragmatikem C. I. Lewisem, nebo matematikem a operacionalistou Karl Pearsonem. 

Shewhart dále formuloval myšlenku tolerančních intervalů a navrhl pravidla pro prezentaci 

dat: data nemají žádný význam, pokud jsou vyčleněny z kontextu, data obsahují jak signál, tak 

šum. Abychom byli schopni extrahovat informaci, musí být signál oddělen od šumu. 

Své hlavní teze a myšlenky řízení procesů shrnul v knize Economic Control of Quality of 

Manufactured Product vydané v roce 1931. 
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3 Variabilita procesu 

„A phenomenon will be said to be controlled when, through the use of past experience, we 

can predict, at least within limits, how the phenomenon may be expected to vary in the future. 

Here it is understood that prediction within limits means that we can state, at least 

approximately, the probability that the observed phenomenon will fall within the given limits“ 

(Shewhart - 1931) 

Dle Shewhartovi definice bude jev považován za řízený tehdy, pokud je pomocí předešlých 

zkušeností možné předvídat, alespoň v určitých mezích, jak se daný jev bude měnit 

v budoucnu. To znamená, že je možné stanovit alespoň přibližnou pravděpodobnost, že tento 

sledovaný jev bude spadat do daných mezí. 

Stabilní proces tedy není definován jako proces s úplnou absencí variability. V podstatě žádný 

takový neexistuje. Stabilní proces je takový, kde je veškerá variabilita předvídatelná. Pokud je 

vliv konkrétní náhodné příčiny na proces velmi malý, a počet těchto náhodných příčin velmi 

velký a relativně konstantní, je možné stanovit takovýto proces jako předvídatelný v určitých 

mezích. Popsaná situace je zobrazena na Obrázku 1. [9] 

 

čas

-3σ 

 3σ 

µ 

N(µ, σ2)

náhodné vlivy →  stabilní proces nenáhodné vlivy →  nestabilní proces

 

Obrázek 1 Variabilita procesu způsobená náhodnými a nenáhodnými vlivy 
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Náhodná příčina variability procesu – přirozené inherentní jevy, které jsou v rámci systému 

stále aktivní, jsou předvídatelné užitím zákonů pravděpodobnosti. 

V tomto případě je rozdělení dat s každým měření takřka stejné – předvídatelné výsledky 

s minimálním kolísáním, soustředěné k cílovým hodnotám. Proces statisticky pod kontrolou 

je tedy subjektem pouze náhodných příčin, je stabilní a předvídatelný.  

Náhodné příčiny: nesprávný postup, nevyhovující návrh, nedostatečná údržba strojů, 

nedostatek jasně definovaných pracovních postupů, špatné pracovní podmínky, nestandardní 

vstupní suroviny, opotřebení, nestálé nastavení strojů, doba odezvy počítačů, změna 

atmosférického tlaku, změny teploty, vibrace strojů a zařízení, změna vlhkosti, kolísání 

elektrického proudu, změna fyzického a psychického stavu operátora. 

Náhodná variabilita: měřitelná, vždy přítomná, součást systému, předvídatelná, může být 

problémem, snížení variability analyzováním a neustálým zlepšováním procesu. [3] 

Nenáhodná příčina variability procesu – není inherentní součástí systému, jedná se o nové, 

neočekávané, nepředvídatelné nebo opomíjené jevy v rámci systému. Nejsou předvídatelné 

ani na základě zákonů pravděpodobnosti.  

Proces může být samozřejmě subjektem náhodných a navíc i nenáhodných vlivů. Rozdělení 

dat se s každým měřením nepředvídatelně mění. Pokud je nenáhodná variabilita součástí 

procesu, významně mění polohu, rozpětí a tvar rozdělení měřených dat.  Proces není pod 

statistickou kontrolou. [9] 

Vlivy variability, které jsou relativně velkého rozsahu a snadno rozpoznatelné, jsou přiřazeny 

do skupiny nepřirozených neboli nenáhodných příčin. Když jsou tyto příčiny přítomny 

v procesu, variabilita procesu bude nepřiměřená náhodným vlivům, a proces je v tomto 

případě klasifikován jako nestabilní, neregulovaný neboli mimo statistickou kontrolu.  

Nenáhodné příčiny: nesprávné nastavení strojů, chyba operátora, vadné řídicí jednotky, 

porucha stroje, špatná várka vstupních surovin, abnormální vytížení. 

Nenáhodná variabilita: měřitelná, někdy přítomná, není součástí systému, není předvídatelná, 

obvykle znamená problém, odstranění identifikací příčiny a jejím následným odstraněním, 

nebo pokud nemůže být příčina této variability odstraněna, je potřeba alespoň zmírnit dopad 

na výstup procesu. [3] 
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Jakmile jsou tyto příčiny odhaleny, záleží poté ve většině případů pouze na lidech – na jejich 

kreativitě, vynalézavosti a důmyslnosti - jak tyto nežádoucí příčiny vezmou na vědomí a 

eliminují je. Tato „optimalizační filosofie“ se snaží zdokonalovat proces kontinuálně. [25] 

Tabulka 1 Porovnání náhodné a nenáhodné příčiny variability procesu, převzato a přeloženo [3] 

Náhodné příčiny variability Nenáhodné příčiny variability 

měřitelné měřitelné 

vždy přítomné někdy přítomné 

mnoho příčin pár příčin 

součást procesu nejsou součástí procesu 

predikovatelné nejsou predikovatelné 

mohou mít negativní vliv většinou negativní vliv 

snížení hlubší analýzou a 

neustálým zlepšováním procesu 

nutná identifikace příčiny a 

následné odstranění 

 

Shewhart nahlížel na stabilní systém jako na systém, jehož kolísání vzniká pouze jako 

důsledek velkého počtu odchylek malého rozsahu (náhodné vlivy).  Metrika stabilního 

procesu může být popsána pravděpodobnostním rozdělením – v tomto případě se proces 

nachází ve statisticky zvládnutém stavu.  

Neobvykle velké odchylky naznačují, že je proces nějakým způsobem narušen a tudíž na 

proces působí navíc nenáhodné vlivy – proces je v tomto případě nestabilní, nenachází se ve 

statisticky zvládnutém stavu. 

Nenáhodné vlivy jsou detekovatelné v tom případě, že je již znám průběh (resp. rozsah 

variability) procesu ve statisticky zvládnutém stavu. Systematické zkoumání procesu poté 

poskytne bližší poznatky o variabilitě a způsobilosti procesu a také o nenáhodných vlivech, 

které jsou potenciálními zdroji (většinou negativními) změn procesu. [3] 

Charakter variability procesu s ohledem na náhodné a nenáhodné vlivy, může být stanoven 

pomocí poměrně jednoduchých statistických výpočtů, díky nimž je možné určit tzv. akční 

meze v průběhovém diagramu. Takto upravený průběhový diagram s vyznačenými mezemi se 

v literatuře běžně označuje jako regulační diagram.  
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4 Regulační diagram 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, pouze tehdy pokud se proces nachází ve stavu 

statistické kontroly, je možné předpovídat jeho chování a odhadnout jeho způsobilost. Teprve 

tehdy je možné proces efektivně řídit.  

Regulační diagram (někdy též Shewhartův diagram) byl vytvořený k tomu, aby bylo možno 

stanovit, jestli jsou výstupy procesu vystaveny působení pouze náhodných vlivů v malém 

rozsahu, nebo jestli a případně kdy, je proces ovlivněn nenáhodnými vlivy vznikající mimo 

systém, které je nutno eliminovat. [1] 

Jedním z hlavních důvodů používání regulačních diagramů je určení stability a její následné 

udržení v daných tolerancích. Stabilita procesu je určena jako stav, v němž proces vykazuje 

určitý stupeň konzistentnosti. Tato stálost je charakterizována jako sled dat spadající do 

stanovených mezí, jak je uvedeno na Obrázku 2. 

Účelem regulačního diagramu je umožnit jednoduchou detekci vlivů, které mohou ukazovat 

na podstatné změny procesu. Tohle prosté rozhodnutí (zda se jedná o závažnou změnu či 

nikoliv) se může zdát velmi obtížným zejména v případech, kdy se sledované charakteristiky 

neustále mění. Regulační diagramy poskytují statisticky objektivní kritérium změny. Ty 

změny, které vyvolávají negativní účinky na chování procesu, musí být ihned identifikovány a 

následně eliminovány. [3] 

Jestliže analýza regulačního diagramu ukazuje, že je proces stabilní, s inherentní variabilitou, 

potom není vyžadováno žádných zásahů a změn procesních parametrů. Data z tohoto procesu 

mohou být použita k předpovědi jeho chování a odhadnutí způsobilosti. 

USL

LSL
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Obrázek 2 Stabilní proces a nestabilní proces (překročena akční mez) 
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Naopak pokud diagram ukazuje, že je proces mimo statistickou kontrolu, je nestabilní, bližší 

analýza diagramu může zcela zásadním způsobem přispět k odhalení zdroje variability – 

respektive nenáhodné příčiny této variability, která značně snižuje výkon procesu a zabraňuje 

předpovědi chování a odhadu způsobilosti. 

4.1 Princip regulačních diagramů 

Všechna data obsahují šum (náhodnou variabilitu). Některá data obsahují signál 

(nepřirozenou variabilitu). Aby bylo možné detekovat signál, je třeba určit, která část dat je 

šum. Zbytek je signál. Tohle principiální rozlišení a kvantifikování šumu a signálu je možné 

užitím regulačních diagramů. [33] 

Interpretace Shewhartových regulačních diagramů je velmi intuitivní – pokud se nacházejí 

některá naměřená data mimo akční meze, pak je velmi pravděpodobné, že proces není pod 

kontrolou. Tyto meze jsou automaticky vypočítávány z procesních dat, samotný proces 

ukazuje, co je a co není možné. Ze své podstaty nemohou být tyto meze předem definovány, 

jsou zkrátka důsledkem průběhu procesu, v anglické literatuře někdy označovány jako „voice 

of the process“ neboli „hlas procesu“. [34] 

4.2 Konstrukce regulačního diagramu 

Jedná se o diagram, kde jsou data vykreslena v časové posloupnosti tak, jak byla sbírána. 

Regulační diagram má vždy centrální přímku pro střední hodnotu, horní akční mez a dolní 

akční mez. Porovnáváním dat s těmito mezemi lze snadno vyvodit závěry, zda je variabilita 

procesu konzistentní a předvídatelná (proces je stabilní) nebo nepředvídatelná, způsobená 

nenáhodnými příčinami (proces je nestabilní). 

Akční meze – dolní a horní (UCL, LCL) – jsou umístěny ve vzdálenosti 3 standardních 

odchylek od vypočtené centrální přímky. Je velmi důležité si uvědomit, že tyto akční meze 

jsou odhadnuty na základě historických dat. Nemají žádnou souvislost s uživatelsky zadanými 

mezemi (USL, LSL), což jsou v podstatě meze, ve kterých by se měl proces pohybovat, tak 

aby vyhovoval stanoveným požadavkům. [44] 

Akční meze jsou velmi cennou rozhodovací pomůckou. Tyto meze poskytují informace o 

chování procesu a nemají žádnou souvislost s tolerančními mezemi (specification limits) 

určenými například technologem na základě požadavků zákazníka. Analogicky ani střední 

hodnota procesu, tedy centrální přímka se nemusí vždy shodovat s cílovou hodnotou procesu 
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(target value). Někdy se do diagramu přidávají i tzv. varovné meze, nebo se celý diagram 

rozdělí do varovných zón, které zajistí včasné upozornění, pokud není něco v pořádku. Viz 

Obrázek 3. [3] 

ho
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Obrázek 3 Varovné meze - zóny A, B, C 

Regulační diagram je většinou rozdělený na tři zóny – zásah technologa do procesu záleží na 

tom, v jaké zóně se proces pohybuje.  

Zóna 1 – stabilní zóna, pouze nenáhodné vlivy působící na proces – není třeba zásahu 

Zóna 2 – varovná zóna, je možné, že na proces působí nenáhodné vlivy – je nutná obezřetnost 

a sbírání více informací o procesu 

Zóna 3 – akční zóna, jsou přítomny nenáhodné vlivy na proces – je nezbytně nutné najít tuto 

příčinu změny chování procesu, a odstranit ji, případně upravit proces. [4] 

Zjednodušeně lze říct, že pokud jsou data náhodně rozmístěna a soustředěna okolo střední 

hodnoty uvnitř těchto vypočtených mezí, pak je pravděpodobné, že je proces stabilní a tudíž 

předvídatelný.  Dr. Shewhart a jeho kolegové empiricky určili základní řadu pravidel, podle 

kterých se posuzuje řízení pod statistickou kontrolou a mimo ni. Tato pravidla jsou blíže 

rozebrána v Kapitole 6.1.1. 

4.3 Postup při stanovení stability procesu 

1. Vybrat vhodný regulační diagram pro zkoumaná data, 

2. určit vhodný časový úsek sběru a vykreslení dat, 

3. zkonstruovat diagram a analyzovat jej, 

4. vyhledávání out-of-control signálů v diagramu, tedy bodů, které leží mimo vypočítané 

meze. Při odhalení signálu, který značí, že se nachází sledovaný proces mimo 
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statisticky zvládnutý stav, je nutné zahájit hlubší zkoumání této příčiny. Důležité je 

vše pečlivě zdokumentovat a zajistit nápravné opatření.  

Bod čtyři je třeba opakovat s každým novým vyneseným bodem v diagramu. [35] 

Pokud je proces ve statisticky zvládnutém stavu a měřená data podléhají normálnímu 

rozdělení, pak na základě zákonů pravděpodobnosti, 99,73% všech bodů v regulačním 

diagramu bude spadat do stanovených mezí, tedy jeden bod z 370,4, viz Obrázek 4. Pro 

zešikmená rozdělení na Obrázku 5 platí, že mimo meze se vyskytne jeden bod z 21,98, tedy 

95,45% bodů bude spadat do stanovených mezí. [13] 

µ - 1σ µ + 1σ µ 

68%

µ -2σ µ + 2σ µ 

95%

µ - 3σ µ + 3σ µ 

99,73%

 

Obrázek 4 Normální rozdělení, pravidlo 68-95-99 

Z tohoto jasně vyplývá, že i když je proces stabilní a nevyskytují se žádné nenáhodné vlivy, 

existuje pravděpodobnosti přibližně 0,27%, že sledovaná charakteristika překročí mez ve 

vzdálenosti 3 standardních odchylek. Takže tedy i proces ve statisticky zvládnutém stavu, 

vykresleným v řádně zkonstruovaném regulačním diagramu, může i přesto poukázat na 

možnou přítomnost nenáhodného vlivu na proces, který ale ve skutečnosti nenastal. Tento 

„falešný poplach“ nastane u Shewhartových regulačních diagramů (s mezemi ve vzdálenosti 3 

směrodatných odchylek) v průměru jednou za 370,4 pozorování. [17] [14] 

Obrázek 5 Různé druhy zešikmení 

4.4 Statisticky nezvládnutý stav – nestabilní proces 

Pokud není proces ve stavu statistické kontroly (nesplňuje podmínky uvedené v Kapitole 

6.1.1), pak ho nelze považovat za stabilní a platí, že: 

1. předpověď chování procesu nemá žádný praktický význam, není možné určit,   
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           kdy a jak ovlivní nenáhodná příčina průběh procesu, 

2. není známa způsobilost procesu (nelze ji korektně určit), 

3. proces není možné efektivně řídit, 

4. dokud nebudou odstraněny nenáhodné příčiny variability, zlepšení procesu  

           bude velmi obtížné, veškeré snahy budou mít pouze minimální žádaný efekt.[3]           
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5 Typy regulačních diagramů 

Existují dva hlavní typy regulačních diagramů: 

Regulační diagram pro atributy – diagram, jehož sledovaným parametrem je diskrétní 

veličina (atribut), například počet pozorování určitého stavu (nastal/nenastal, ano/ne). 

Regulační diagram pro spojité veličiny – diagram, jehož sledovaným parametrem je spojitá 

veličina, například čas, teplota, atp. [16] 

 

XmR diagram pro 
atributy

Data jako 
atributy?

ano

Data jsou spojité 
veličiny 

ne
Velikost 

podskupiny = 1?

XmR diagram pro 
spojité veličiny

ano

X-bar R diagram pro 
velikost podskupiny 

2 - 15
ne

 

Obrázek 6 Typy regulačních diagramů pro různé skupiny dat 

5.1 X-bar a R diagram 

X-bar a R chart je v podstatě dvojice diagramů pro spojité veličiny. Skládá se z diagramu X-

bar, který poukazuje na to, jak se mění střední hodnota v čase a R diagram znázorňuje 

časovou změnu rozpětí v daných podskupinách. Běžně se používají pro monitorování procesu, 

do kterého bylo zasahováno (nápravná opatření, zlepšení). [16] 

X-bar (výběrový průměr) a R (výběrové rozpětí) regulační diagram se používá pro data, které 

je možné shlukovat do tzv. podskupin. Sběr dat probíhá opakovaně (rozsah výběrového 

souboru se volí v rozmezí 2 - 10). Tato periodicky sbíraná data se rozdělí do podskupin v 

náležitém časovém rozlišení. Je nutno dodržet stejnou velikost všech podskupin. Příklad je 

uveden v Tabulce 3. 

Tabulka 2 Příklad dělení jednotlivých pozorování do logických skupin 

Podskupina Pozorování 1 Pozorování 2 Pozorování 3 Pozorování 4 

1. 50,3 50,3 50,4 50,5 

2. 49,8 49,7 49,8 50,0 

3. 50,0 49,9 49,9 50,1 

4. 51,2 51,0 51,3 51,4 

5. 49,2 49,0 39,9 49,3 
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Je potřeba zvolit velikost podskupiny tak, aby byly významné změny (posuny) odhaleny 

s vysokou pravděpodobností a naopak nevýznamné změny byly odhaleny pouze s malou 

pravděpodobností (aby byly tyto změny „přehlédnuty“). 

U X-bar diagramu platí, že čím větší je velikost podskupiny, tím jsou akční meze blíže u 

sebe. Tedy, je-li velikost podskupiny příliš velká, může docházet k varovným signálům i u 

nevýznamných změn. V případě malé velikosti podskupiny nemusí vůbec k nalezení 

nějaké změny procesu dojít – meze jsou příliš rozlehlé, viz Obrázek 7. Velmi často se volí 

hodnota n = 5.  

Citlivost na normalitu rozdělení dat klesá s rostoucím n. Nenormalita dat se nijak 

významně neprojeví pro velikost podskupiny n > 5. [18] 

velikost podskupiny (roste)

směrodatná odchylka (klesá)

n = 1 n = 2 n = 5 n = 12

citlivost na normalitu dat (klesá)
 

Obrázek 7 Závislost velikosti podskupiny a směrodatné odchylky 

 

5.1.1 Konstrukce regulačního diagramu X-bar a R 

V této kapitole jsou uvedeny konkrétní vztahy nutné ke konstrukci regulačních diagramů. 

Jednotlivé pojmy jsou uvedeny v Kapitole 4.2, dále jsou v na praktických příkladech ověřeny 

v Kapitolách 11.1 – 11.9. 

Regulační diagram X-bar 

Střední hodnota každé z podskupin: 

 ̅  
             

 
 

(1) 

 

,kde:    … střední hodnota každé z podskupin 

             … jednotlivé hodnoty v podskupině      
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     … počet hodnot v podskupině 

Rozpětí pro každou podskupinu: 

        (2) 

,kde:  … rozpětí podskupiny 

           … největší hodnota z podskupiny 

           … nejmenší hodnota z podskupiny  

Velký průměr středních hodnot podskupin: 

 ̿  
 ̅     ̅   ̅     ̅ 

 
 

(3) 

 

,kde:  ̿ … velký průměr všech podskupin 

            ̅  … průměr podskupiny i 

             … počet podskupin 

Průměr rozpětí všech podskupin: 

 ̅  
               

 
 

(4) 

,kde:  ̅ …průměrné rozpětí k podskupin 

            ̅ … rozpětí pro jednotlivou podskupinu 

            … počet podskupin 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, součástí každého regulačního digramu jsou 

akční meze UCL, LCL a centrální linie CL, které jsou funkcí sledovaných dat. 

Horní a dolní akční mez pro X-bar: 

    ̅   ̿     ̅ (5) 

    ̅   ̿     ̅ (6) 

 

,kde:     ̅ … horní akční mez 

              ̅ … dolní akční mez 
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           ̅… průměrné rozpětí k podskupin 

             … konstanta regulačního diagramu 

Regulační diagram R  

Střední přímka: 

    ̅ (7) 

 

Horní a dolní mez: 

    ̅   ̿     ̅ (8) 

     ̅   ̿     ̅          (pro n ≥ 7) (9) 

,kde:     ̅ … horní akční mez 

              ̅ … dolní akční mez 

           ̅… průměrné rozpětí k podskupin 

            … konstanta regulačního diagramu  

5.2 Regulační diagram XmR  

IX a mR diagram pro jednotlivé hodnoty, též označovaný jako XmR diagram je vhodný jak 

pro spojitá, tak i pro diskrétní data. Tato dvojice diagramů se používá v případech, kdy není 

z technického nebo ekonomického hlediska možné realizovat výběry o větším počtu prvků.  

To v podstatě znamená, že velikost logické podskupiny n je rovna jedné. Do diagramu se tedy 

vykreslují jednotlivé hodnoty xi, spolu s akčními mezemi a střední přímkou.  

Negativním důsledkem je velká citlivost na normalitu dat. Data je možné normalizovat 

vhodnou transformací (Box-Cox, logaritmická nebo mocninná transformace). Regulační 

diagram se poté sestrojí na základě takto transformovaných dat.  

5.2.1 Konstrukce regulačního diagramu XmR  

Regulační diagram IX 

Klouzavé rozpětí: 

   |       |             (10) 
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,kde:    … i-tá hodnota 

             … i-té klouzavé rozpětí   

            … počet hodnot 

 

Průměrné klouzavé rozpětí: 

    
 

   
∑     

 

   

 (11) 

Střední přímka diagramu: 

    ̅  
 

 
∑  

 

   

 (12) 

Horní a dolní akční mez: 

     ̅         ̅̅ ̅̅  (13) 

     ̅         ̅̅ ̅̅  (14) 

 

Regulační diagram mR 

Regulační diagram mR je dán průběhem klouzavých rozpětí, vypočtených dle Rovnice (10).  

Střední přímka: 

      ̅̅ ̅̅  (15) 

Horní a dolní akční mez: 

          ̅   (16) 

      (17) 

  

Výše uvedené rovnice a vztahy jsou přebrány z [16], hodnoty konstant regulačních 

diagramů jsou k dispozici například v literatuře [17]. 
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5.3 X-bar a S  regulační diagram 

Tato dvojice regulačních diagramů zobrazuje průběh výběrových průměrů X jednotlivých 

podskupin a výběrové směrodatné odchylky, vypočtené z těchto podskupin. Používá se jak 

pro malé, tak i pro malé výběry. Velikost podskupiny n musí být větší než deset. [7] 
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6 Pravidla pro určení stability procesu 

Běžně se u regulačních diagramů používají meze ve vzdálenosti 3 směrodatných odchylek od 

střední hodnoty. V tomto případě jednoduchý prahový test určí, zda je proces pod kontrolou či 

nikoliv. Jakmile je proces uveden do statisticky zvládnutého stavu užitím pravidla 3σ, nastává 

čas na další úpravu citlivosti diagramu tak, aby byly detekovány nežádoucí projevy, ještě než 

dosáhnou hranice 3σ (varovné meze). Rozhodnutí o stabilitě, respektive nestabilitě není 

omezeno pouze na tento jednoduchý test překročení mezí, ale existují, a v praxi se často 

používají, více komplexní pravidla pro zhodnocení průběhu procesu. Tato pravidla pracují 

s historickými daty a vyhledávají nenáhodné vzory v průběhu regulačního diagramu (ve 

většině případů značí nestabilitu procesu) ještě dříve než překročí 3σ meze. Takovýchto 

pravidel byla publikována celá řada, nejpoužívanější zdá se být soubor pravidel WECO 

(WECO rules nebo WE Runtime Rules). Tato pravidla byla poprvé implementována ve 20. 

letech minulého století ve Western Electric Company. Různá průmyslová odvětví si svá 

pravidla stanovila v převážné většině právě na základě modifikací pravidel WECO. [21] 

 Jedná se například o Nelsonova pravidla (Journal of Quality Technology, 1984), AIAG 

pravidla (Statistical Process Control Handbook), Juranova pravidla (Juran's Quality 

Handbook, 2010) nebo Duncanova pravidla (Quality control and industrial statistics, 1986). 

6.1.1 Pravidla WECO 

Je uvažován regulační diagram se středovou přímkou, párem mezí ve vzdálenosti 1, 2 a 3 

standardních odchylek od středové přímky.  

Dle pravidel WECO je proces považován za nestabilní, pokud platí alespoň jedno 

z následujících pravidel [21]: 

1. Jeden bod je ve vzdálenosti větší, než je stanovená horní, respektive dolní akční mez. 

Pokud bod překračuje tyto meze, je pouze 0.3% pravděpodobnost, že je tak způsobeno 

náhodným vlivem na proces. 

2. Osm a více bodů v řadě jsou na stejně straně od středové přímky. Pravděpodobnost, že 

bod spadne na stejnou stranu, jako předchozí je 50%, pro další bod 25%. 

Pravděpodobnost pro osm takovýchto bodů je přibližně 1%. 

3. Šest a více bodů v řadě jsou spojitě rostoucí, respektive klesající. Uplatňuje se zde 

analogie s pravidlem 2. 
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4. Čtrnáct a více bodů v řadě mění svou polohu (stranu) vůči středové přímce. 

Pravděpodobnost, že následující bod je vždy (vyšší, respektive nižší) nežli ten 

předchozí, pro všech 7 párů, je okolo 1%. 

5. Dva nebo tři ze tří bodů v řadě jsou ve vzdálenosti větší než 2 standardní odchylky na 

téže straně od středové přímky. Pravděpodobnost, že nějaký bod spadne mimo 

varovné meze 2σ, je pouze 5%, pravděpodobnost, že dva ze tří v řadě, je pouze 1%. 

6. Čtyři nebo pět z pěti bodů v řadě jsou více než 1 standardní odchylku na téže straně od 

středové přímky. Platí-li normální rozdělení, pak 68% všech bodů spadá do mezí 1s od 

středové přímky a 32% bodů spadá mimo tuto mez. Pravděpodobnost, že mimo 1s 

meze spadají 4 z 5 bodů je 3%. 

7. Patnáct bodů v řadě je v mezích 1 standardní odchylky na obou stranách od středové 

přímky. Dle teorie normálního rozdělení 68% všech bodů spadá do mezí 1σ od 

středové přímky. Pravděpodobnost, že všech 15 bodů v řadě spadá do těchto mezí, je 

menší než 1%. 

8. Osm bodů v řadě nespadá do mezí 1 standardní odchylky na obou stranách od 

středové přímky. Pravděpodobnost, že 8 bodů v řadě spadá mimo tuto mez je menší 

než 1%. 
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7 CUSUM chart 

Metoda CUSUM (z angl. Cumulative Sum) byla vytvořena E. S. Pagem na University of 

Cambridge. Tato sekvenční analýza, jak již z názvů vyplývá, je založena na kumulativním 

součtu odchylek. Dokáže poukázat na malé změny a trendy procesu (od 0,5σ do 1,5σ). 

Naopak velké a náhlé změny procesu nejsou detekovatelné. Je tedy vhodné kombinovat tuto 

metodu s dalšími regulačními diagramy – mR a IX chart. Identifikuje změny v procesu – 

posunutí (často označováno jako shift) střední hodnoty.[22] 

Používá se v případech, kdy není výhodné „čekat“ až sledované hodnoty přesáhnou +/-3σ 

meze, ale naopak je požadováno, aby byly detekovány již velmi malé změny, které 

Shewhartovy diagramy nejsou schopny včas odhalit. 

Existují dvě různé modifikace CUSUM  diagramu – Tabular CUSUM a V-Mask CUSUM. 

Tato práce se zabývá prvním z uvedených. [17] 

7.1 Oboustranný tabulkový CUSUM 

Tato metoda akumuluje informaci obsaženou ve všech po sobě jdoucích výběrech. Oproti 

klasickým Shewhartovým diagramům tedy poskytuje zřetelnější obraz o změnách v procesu. 

CUSUM diagram zobrazuje kumulativní součty v kladném i záporném směru nezávisle. U 

diagramu CUSUM se všechny doposud vypočtené hodnoty odchylek od cílové hodnoty 

promítají do té poslední, tedy aktuální, se stejnou váhou. Bere v úvahu i hodnoty předešlých 

dat z procesu. [7] 

C-

LCL

UCL

CL

C+

 

Obrázek 8 Průběh CUSUM diagramu, vyznačeny akční meze, horní a dolní CUSUM 
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Jestliže je proces udržován na cílové hodnotě T, pak bude CUSUM diagram představovat 

body mírně kolísající okolo hodnoty 0. Nicméně pokud je střední hodnota posunuta od cílové 

hodnoty nahoru µ > T, tedy střední hodnota procesu má rostoucí charakter, pak vznikne 

v tomto směru kladný trend kumulativních součtů. Body diagramu v tomto případě tvoří 

křivku zakřivující se v kladném směru. Platí zcela zřejmá analogie pro µ < T. Principu 

CUSUM diagramu je zobrazen na Obrázku 8. [19] 

Při aplikaci této metody je nejprve nutno spočítat statistiky Ci+ a Ci-, též nazývané horní, 

respektive dolní CUSUM. Pro sledování kladného posunu střední hodnoty platí [20][37]:  

  
     {     (    )      

 } (18) 

  
    (19) 

Pro sledování záporného posunu střední hodnoty platí: 

  
     {     (    )      

 } (20) 

  
    (21) 

Parametr K je tzv. referenční hodnota, která představuje dovolené odchýlení. Volí se jako 

polovina uvažovaného posunutí mezi cílovou hodnotou a střední hodnotou, která je již 

nepřijatelná, a která má být detekována. Platí vztahy:  

   
 

 
  

|     |

 
 

(22) 

        
 

 
 

(23) 

Parametr H představuje prahovou hodnotu, která v případě jejího překročení signalizuje, že 

došlo v procesu k takové významné změně, že se proces dostal mimo statisticky zvládnutý 

stav, mimo kontrolu. Pro parametr H platí [20]: 

     (24) 

Horní, respektive dolní akční mez je stanovena na základě výše uvedeného následovně: 

                    (25) (26) 

Kladný, též stoupající, posun je signalizován, pokud hodnota   
  překročí hodnotu 

rozhodovacího intervalu H. Tedy: 

  
    (27) 
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Záporný, též klesající, posun je signalizován, pokud hodnota   
  klesne pod hodnotu 

rozhodovacího intervalu H.  

  
      (28) 

Níže uvedená tabulka porovnává hodnoty ARL pro dvě nastavení hodnoty H a toto je 

srovnáno s klasickým Shewhartovým regulačním diagramem. 

Tabulka 3 Porovnání hodnoty ARL pro různé hodnoty H a pro Shewhartův regulační diagram [17] 

posun (σ) h = 4 h = 5 Shewhart X 

0 336,0 930 371,00 

0,25 74,2 140 281,14 

0,5 26,6 30 155,22 

0,75 13,3 17 81,22 

1,0 8,38 10,4 44,00 

1,5 4,75 5,75 14,97 

2,0 3,34 4,01 6,30 

2,5 2,62 3,11 3,24 

3,0 2,19 2,57 2,00 

4,0 1,71 2,01 1,19 

 

ARL  (z angl. average run length) představuje průměrný počet bodů, než je indikován první 

out-of-control signál (dojde například k překroční akčních mezí, jsou porušena pravidla – 

např. WECO). 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že detekce velkých změn (posunů střední hodnoty) procesu 

Shewhartovými diagramy je vhodnější pro větší posuny a metoda CUSUM je vhodnější pro 

malé změny. 

7.1.1 Kdy je vhodné použít CUSUM diagram 

Obecně platí, že CUSUM je vhodné použít v případech, kdy již malá nebo středně velká 

odchylka vede k produkci neshodných produktů a je tedy potřeba tyto malé změny umět včas 

zachytit. [7] 

 Je více citlivý na změny procesu (     –      ), viz Tabulka 3, 
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 dokáže tyto změny indikovat 2-6x rychleji než klasické Shewhartovy diagramyů 

 umožňuje indikovat začátek změny sledovaných parametrůů 

 umožňuje odhadnout velikost a směr působení změny. [7] 

Nevýhodou je značně komplikovaná konstrukce tohoto diagramu a někdy i složitá 

interpretace průběhu. 

7.1.2 Citlivost CUSUM diagramu 

Pro názornou ukázku citlivost CUSUM je uvažován následující soubor dat z normálního 

rozdělení:  

Tabulka 4 Soubor dat pro zhodnocení metodou CUSUM 

i xi  i xi  i xi i xi 

1 6,475  9 6,434  17 6,45 25 6,529 

2 6,602  10 6,307  18 6,579 26 6,592 

3 6,500  11 6,508  19 6,493 27 6,612 

4 6,325  12 6,497  20 6,395 28 6,619 

5 6,253  13 6,449  21 6,405 29 6,512 

6 6,348  14 6,395  22 6,623 30 6,414 

7 6,392  15 6,282  23 6,653 31 6,395 

8 6,493  16 6,388  24 6,447 32 6,397 

 

Pro prvních 21 hodnot z daného souboru platí: 

              

Pro posledních 11 hodnot z daného souboru platí: 

              

Z výše uvedeného vyplývá, že posledních 11 hodnot pochází z rozdělení, které je posunuté o 

   vzhledem k prvním 21 hodnotám.  

Dle Shewhartova IX diagramu pro individuální hodnoty na Obrázku 10, žádný bod 

nepřesahuje akční meze a nejsou porušena ani WECO pravidla. Na tomto příkladu se ukázala 

nevhodnost použití klasických regulačních diagramů pro odhalení malých změn v procesu.  
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Naproti tomu se potvrdilo, že CUSUM diagram (Obrázek 9) je velmi vhodný nástroj pro 

odhalení takovýchto změn a trendů v procesu. V tomto případě je viditelný stoupající trend, 

kde je ve 28. pozorování překročena akční mez a je tak dán jasný signál řešiteli, aby provedl 

hlubší analýzu a zavedl včasná opatření.  

Výše uvedené diagramy byly vytvořeny programem SFO SVH monitoring, jenž byl 

naprogramován v rámci praktické části této práce.  

 

   

  

Obrázek 9 CUSUM diagram – překročení akčních mezí 

Obrázek 10 Shewhartův regulační diagram pro individuální hodnoty – nepřekročeny meze 
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8 Způsobilost procesu 

Způsobilý proces je takový proces, který je schopný dlouhodobě poskytovat produkty 

splňující požadovaná kritéria jakosti. Pro zákazníka se jedná o zásadní informaci o tom, 

v jakých podmínkách produkt vzniká. Analýza způsobilosti procesu se používá k upravení 

procesu tak, aby výstupy splňovali dané specifikace.  

Způsobilost procesu poskytuje výchozí informaci o tom, jak se sledované parametry procesu 

pohybují vzhledem k danému tolerančnímu rozpětí. Ukazuje, jak variabilita ovlivňuje proces, 

a tuto variabilitu dále kvantifikuje.  

Obecně indexy způsobilosti vyjadřují poměr mezi předepsanou maximální přípustnou 

hodnotou variability (danou tolerančními mezemi) a skutečnou hodnotou variability 

stabilního procesu. Indexy způsobilosti jsou tedy funkcí tolerančních mezí. Toleranční meze 

jsou stanovené managementem, technology nebo zákazníkem, na základě požadavků, jenž 

musí výsledný produkt splňovat. Tyto meze nejsou funkcí hodnocených dat (na rozdíl od 

akčních mezí). [21]  

Vzhledem k tomu, že způsobilost procesu je funkcí tolerančního rozpětí, index způsobilosti je 

tedy jen tak dobrý, jaké je zvolení těchto mezních hodnot. Pro špatně nastavené mezní 

hodnoty nemá index způsobilosti téměř žádnou vypovídající hodnotu o sledovaném procesu.  

Aby bylo možné proces věrohodně hodnotit z hlediska způsobilosti, je nutné, aby byly 

splněny následující podmínky: 

1. Množství dat musí být dostatečně velké. 

2. Data by měla pocházet z normálního rozdělení - pro výpočet indexů způsobilosti pro 

jiná data než z normálního rozdělení je potřeba transformovat data (Box-Cox 

transformace) na normální nebo použít upravené metody výpočtu. [9] 

3. Analyzovaný proces se musí nacházet ve statisticky zvládnutém stavu - pouze u 

procesu ve statisticky zvládnutém stavu je možné považovat hodnotu odchylky a 

střední hodnotu za stabilní v čase.  

Nejprve je nutné zjistit tvar rozdělení sledovaných dat. Klasické metody výpočtů způsobilosti 

procesu jsou uzpůsobeny pouze normálnímu rozdělení. Pokud tato podmínka není splněna, je 

možné upravit data transformací nebo použít modifikace výpočtu způsobilosti. 
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Je důležité si uvědomit, že nikdy by se neměla stanovovat způsobilost nebo provádět 

transformace dat na normální rozdělení, dokud si řešitel není jistý, že je proces stabilní. Pokud 

není ve statisticky zvládnutém stavu, potom není stabilní a není možné indexy způsobilosti 

odhadnout. Navíc je zřejmé, že pokud je proces nestabilní, tak je přítomno více různých 

rozdělení a není možné data transformovat na normální pouze jedinou transformací.  

8.1 Postup při určování způsobilosti procesu 

1. Kontrola stability procesu – využitím regulačních diagramů. 

2. Pokud je proces nestabilní, je třeba další postup ukončit a upravit proces. Analýza 

způsobilosti procesu by byla v této chvíli bezcenná. 

3. Pokud je proces stabilní, je možné určit odhad indexů Cp a Cpk. [22] 

 

Tabulka 5 Doporučené hodnoty indexů Cp a Cpk pro různé procesy [6] 

Stav 

Doporučená minimální hodnota 

způsobilosti pro oboustranné 

meze 

Doporučená minimální hodnota 

způsobilosti pro jednostranné 

meze 

Stávající proces 1,33 1,25 

Nový proces 1,50 1,45 

Kritický parametr 

pro stávající proces 
1,50 1,45 

Kritický parametr 

pro stávající proces 
1,67 1,60 

Proces splňující 

Six Sigma 
2,00 2,00 

8.2 Index Cp 

Jedná se o míru schopnosti procesu vytvářet konzistentní výstupy v rámci tolerančního rozpětí 

a specifikovaného technického standardu. Celý koncept hodnocení způsobilosti procesu je 

podmíněn stabilitou procesu. Způsobilost procesu je stanovena jako poměr mezi přípustnou a 

aktuální šířkou tolerančního rozpětí procesu. Přípustné toleranční rozpětí je dáno jako rozdíl 

mezi pevně danou horní a dolní mezní hodnotou (USL, LSL), aktuální rozpětí je definováno 

jako šestinásobek odpovídající směrodatné odchylky (představující 99,7% normálního 

rozdělení), viz Obrázek 11. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, hodnoty spadající 
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do intervalu     od střední hodnoty (tedy délka intervalu   ) představují inherentní 

variabilitu procesu. V současnosné době je proces obecně považován za způsobilý, dosahuje-

li Cp a Cpk hodnoty větší nebo rovné 1,33. [23] 

 

 

 

Obrázek 11 Výpočet indexu Cp 

 

Pro výrobu v daném tolerančním rozpětí, vzdálenost mezi horní mezní hodnotou USL (někdy 

též horní tolerancí +T) a dolní mezní hodnotou LSL (-T), souhrnně označovanými jako 2T, 

musí být roven nebo větší než šířka intervalu (-3σ, +3σ), tzn. 6σ. Pomocí těchto dvou hodnot 

(2T a 6σ) je možné určit následující úrovně způsobilosti procesu: [4] 

1.         - proces je neuspokojující z hlediska způsobilosti  

2.               - proces vykazuje střední způsobilost  

3.           - proces vykazuje vysokou způsobilost [25] 

Hodnota indexu Cp je poměrem maximální přípustné a skutečné variability procesu, bez 

ohledu na skutečné umístění v tolerančním poli. Cp představuje potenciální možnosti procesu 

na základě jeho variability a tolerančních mezí, ale o skutečném využití již žádnou informaci 

nedává. [24] 

Index Cp udává zdali je skutečná variabilita procesu    uvnitř tolerančních mezí. Pro výpočet 

indexu Cp je nutno znát pouze mezní hodnoty a odhad standardní odchylky. 

U
SL

LS
L

µ 

toleranční rozpětí 2T

L U

aktuální rozpětí 6σ 

N(µ,σ2)

µ - 3σ µ + 3σ 
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 (30) 

Proces, kde téměř všechna sledovaná data spadají do tolerančního rozmezí mezi USL a LSL 

je považován za způsobilý. Index Cp nebere v úvahu vycentrování procesu mezi tolerančními 

mezemi, viz Obrázek 12. Hodnota Cp je pro první i druhý případ stejná. Skutečná variabilita a 

maximální přípustná variabilita je v obou případech stejná. Index Cp nezohledňuje polohu 

variability procesu. [23] 

U
SL

LS
L

µ 

U
SL

LS
L

µ 
Obrázek 12 Porovnání procesu s různou střední hodnotou 

V níže uvedeném příkladu je hodnota Cp pro jednotlivé procesy různá, na Obrázku 13-a je 

skutečná variabilita menší než na Obrázku 13-b, zatímco maximální přípustná variabilita je 

v obou případech stejná. Z toho vyplývá, že proces na Obrázku 13-a má větší hodnotu indexu 

Cp.  

U
SL

LS
L

µ 

U
SL

LS
L

µ 

R
R

Obrázek 13 Porovnání dvou procesů s různou skutečnou variabilitou 

8.3 Index Cpk 

Tento index poskytuje informaci jednak o variabilitě procesu a jednak i o vycentrování střední 

hodnoty uvnitř mezních hodnot. Zjednodušeně řečeno říká, jak blízko k mezní hodnotě se 

proces pohybuje, vzhledem k přirozené variabilitě procesu. Pro horní a dolní mezní hodnotu 

existují dvě hodnoty Cpk, tzv. Cpku a Cpkl. Ty vyjadřují rozdíl mezi střední hodnotou 
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sledovaného parametru a horní a dolní mezní hodnotou, vzhledem k hodnotě 3σ (tj. polovina 

celkové variability procesu   ), viz Obrázek 14. [23] 

USL
N(µ,σ

2 )

3σ 

LSL

3σ 

USL - µ µ - LSL 

N(µ,σ
2 )

3σ 

LSL

3σ 

USL - µ µ - LSL 

UCL

 

Obrázek 14 Index Cpk, vycentrování střední hodnoty vůči cílové hodnotě 

 

     
     

  
               

     

  
 

(31) 

 

Pro index Cpk potom platí: 

       [         ] (32) 

Index Cpk se může použít i v případě, že existují pouze jednostranné mezní hodnoty pro 

sledovaný proces. Naopak stanovení indexu Cp v takovéto situaci není možný. Vztahy pro 

výpočet Cp s jednostrannou mezní hodnotou jsou stanoveny takto: [4] 

Pro jednostrannou horní mez: 

             
(       )  

  
 

 

(33) 

 

Pro jednostrannou dolní mez: 

             
(      )  

  
 (34) 
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8.4 Zlepšení způsobilosti procesu 

Tedy nejprve je nutné přivést proces do statisticky zvládnutého stavu a poté porovnat jeho 

vycentrování a rozložení, vzhledem k cílové hodnotě a šířce intervalu mezních hodnot 

(specification tolerance). Pouze tehdy, pokud jsou všechny nenáhodné vlivy na proces 

odstraněny, může být způsobilost procesu věrohodně posuzována.  

USLLSL

1. SNÍŽENÍ VARIABILITY 2. POSUN STŘEDNÍ HODNOTY

N(µ1,σ1
2 )

N(µ2,σ2
2 )N(µ1,σ2

2 )

 

Obrázek 15 Snížení variability procesu a zvýšení způsobilosti 

Cílem je minimalizovat variabilitu sledovaného parametru procesu okolo cílové hodnoty, jak 

je uvedeno na Obrázku 15. Platí-li předpoklad stability procesu, poté platí následující postup 

zvýšení způsobilosti [25]: 

1. Snížení variability procesu       

2. Posunutí střední hodnoty procesu, co nejblíže cílové hodnotě       

8.5 Stabilní a způsobilý proces 

Jak již bylo uvedeno v předchozí Kapitole 6, udržení procesu v akčních mezích ještě nutně 

neznamená, že se proces pohybuje v tolerančních mezích, které jsou povětšinou stanoveny 

zákazníkem, respektive technologem (Obrázek 16-a, 16-b). 



 

37 

 

USLLSLLCL UCLUSLLSL UCLLCL

 

Obrázek 16 A) akční meze uvnitř tolerančního rozpětí, B) toleranční rozpětí uvnitř akčních mezí. 

Na Obrázku 16-a je proces stabilní a pohybuje se v tolerančních mezích, naproti tomu na 

Obrázku 16-b je zobrazena situace, kdy je proces stabilní, ale výstupy procesu nesplňují 

požadované specifikace, pohybuje se mimo dané toleranční rozpětí [25]. 
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9 Histogram četností 

Histogram se používá pro znázornění intervalového rozdělení četností pro spojité typy 

proměnných. Je tvořen n sloupci, jejichž šířka odpovídá právě šířce třídního intervalu. 

Absolutní četnost je vyjádřena výškou daného sloupce. Tedy, plochy sloupců jsou úměrné 

četnostem příslušných intervalů. Suma absolutních četností je rovna počtu dat. Na 

vodorovnou osu x jsou většinou vyneseny hodnoty třídních intervalů a na svislé ose y jsou 

vyjádřeny absolutní četnosti. Histogram četností je na Obrázcích 17 a 18. 

Z matematického hlediska je možné na histogram nahlížet jako na funkci f(), která sčítá počet 

pozorování, která náleží do jednotlivých třídních intervalů. Pokud je n celkový počet 

pozorování a k je celkový počet intervalů, pak platí následující: 

  ∑  

 

   

 (35) 

9.1 Výpočet počtu intervalů 

Počet intervalů k má zcela zásadní vliv na sestrojení histogramu, tento parametr je možné 

určit celou řadou metod, nicméně žádná z nich nemůže být považována za optimální a 

vhodnou pro všechna data. Jednotlivé metody se zakládají na silných předpokladech o tvaru 

rozdělení.  Proto je někdy vhodné stanovit počet intervalů na základě experimentu. Správné 

stanovení počtu intervalu (respektive šířky) velmi ovlivňuje informační hodnotu histogramu. 

Metoda Sturge 

  ⌈       ⌉ (36) 

, kde                     

         n                

Tato metoda je odvozena z binomického rozdělení. Předpokládá normální rozdělení 

sledovaných dat. Je vhodné volit n > 30, pro n < 30 tato metoda není příliš vhodná. [36] 

Metoda odmocniny 

  √ 
 

 (37) 
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Tato metoda stanovuje počet intervalů druhou odmocninou celkového počtu sledovaných 

hodnot. Nebere v úvahu křivku rozdělení. Na následujících grafech jsou znázorněna stejná 

data, s různým výpočtem šířky intervalu:  

 

9.2 Výpočet šířky intervalu 

Šířka intervalu h je potom odvozena na základě počtu intevalů a maximální, respektive 

minimální hodnoty sledovaných dat následovně: 

  
   ( )      ( )

 
 (38) 

                         

                             

            ( )    ( )                                                    

 

 
 

 

Obrázek 18 Metoda Sturge pro výpočet počtu intervalů 

Obrázek 17 Metoda odmocniny pro výpočet počtu intervalů 
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10 Úvod o firmě Semperflex Optimit s.r.o. 

Společnost Semperflex Optimit s.r.o. patří k nejstarším gumárenským závodům na území 

České republiky. Její bohatá historie sahá až do roku 1866. 

V současnosti se řadí společnost Semperflex Optimit s.r.o k největším zaměstnavatelům 

v regionu. V roce 1998 byl závod Optimit v Odrách začleněn do koncernu Semperit AG, který 

patří mezi největší gumárenské výrobce na světě. Celosvětově zaměstnává více než 7500 

pracovníků v 21 závodech – v Evropě, Asii, Americe. [29] 

Závod v Odrách je rozdělený na tři divize: 

 Divize průmyslových hadic – vyrábí hadice pro stavební a chemický průmysl, pro 

abraziva, oleje, paliva, benzíny, páru, vzduch, průmyslovou vodu, dopravní prostředky 

(brzdové hadice). 

 Divize hydraulických hadic – vyrábí hadice pro hydraulické kapaliny na bázi 

minerálních a syntetických olejů, pro maziva na rostlinné a minerální bázi, pro emulze 

oleje ve vodě. [28] 

 Výroba gumárenských směsí - vyrábí směsi pro závod v Odrách, ale také zajišťuje 

dodávky směsí v rámci koncernu Semperit AG. 

10.1 Popis výroby 

10.1.1 Vytlačování duše 

Duše hadice je vrstva, která přichází do styku s pracovním médiem. Duše je pomocí extrudéru 

vytlačována do profilu požadovaných rozměrů. Vytlačování probíhá při vysokých teplotách a 

liší se v závislosti na použité směsi. Po vytlačení musí být duše chlazena. 

Data pro monitoring: 

rychlost - rychlost linky, otáčky šneku extrudéru, otáčky zubového čerpadla 

teplota - teplota směsi na konci šneku, teplota v hlavě extrudéru, povrchová teplota za             

     hlavou, povrchová teplota po vychlazení, teplota duše, povrchová teplota na  

              stojanu 

rozměr - vnější průměr duše, excentricita duše, tloušťka stěny duše, vnitřní průměr                                                    

              duše   

tlak -  tlak mezi čerpadlem a hlavou extrudéru 

množství - délka duše 
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10.1.2 Ovin  

Hadice jsou vyztuženy zpevňovacím materiálem (přízí) tak, aby odolaly vystavení vyššího 

tlaku. Příze je ovinuta na duši ve dvou vrstvách otočnými hlavami (1 - 2). 

Data pro monitoring: 

rychlost - rychlost linky, otáčky 1. hlavy, otáčky 2. hlavy 

rozměr - vnější průměr duše před ovinem, vnější průměr duše po ovinu, odtah spirály 

teplota - teplota uvnitř stroje 

množství - délka duše 

10.1.3 Vytlačování obalu 

Obal je svrchní vrstva hadice, z vnější strany chrání ovinutou duši. Z pravidla jsou vystaveny 

zvýšené mechanické zátěži. Na ovinutou duši je extrudérem vytlačována vrstva obalu. 

Teploty extruze se liší v závislosti na použité směsi. Proces je obdobný jako vytlačování duše. 

Data pro monitoring: 

rychlost - rychlost linky, otáčky šneku extrudéru 

teplota - teplota směsi na konci šneku, teplota směsi v hlavě extrudéru, povrchová 

teplota za hlavou extrudéru 

rozměr - vnitřní průměr hadice, tloušťka stěny hadice, excentricita stěny hadice, 

vnější průměr po ovinu, tloušťka obalu, vnější průměr po obalu 

tlak -  tlak v hlavě extrudéru, podtlak v hlavě 

množství - délka obalu 

10.1.4 Olovolis 

Na nezvulkanizovanou hadici se v olovolisech nanáší tekuté olovo. Ochlazené a ztuhlé olovo 

na nezvulkanizované hadici slouží k udržení vnějšího tvaru a rozměru hadice při následné 

tlakové vulkanizaci. Zajišťuje požadovaný dezén a hladkost výsledné hadice. [30]  

Data pro monitoring: 

rychlost - rychlost linky, otáčky stroje 

teplota - teplota R1 – R4,  

rozměr - vnější průměr hadice před olovolisem, vnitřní průměr Pb trubky, toušťka Pb 

trubky, excentricita Pb trubky 
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10.1.5 Vulkanizace 

Vulkanizace probíhá v olověné trubce ve vulkanizačním kotli vytápěném parou. Vulkanizace 

je fyzikálně-chemický proces, kdy při překročení vulkanizační teploty dochází k navázání 

molekul síry na makromolekulární nenasycené řetězce polymeru, přičemž dochází k jejich 

zasíťování. Hotová hadice je na Obrázku 19.[30] 

Data pro monitoring: 

teplota - teplota vulkanizace 

tlak -  tlak vulkanizace 

čas - doba vulkanizace 

 

obal duše

ovin

 

Obrázek 19 Řez hadicí GAC, převzato z [29] a upraveno 
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11 Vytvoření programu pro analýzu procesních dat z výroby 

Jedním z hlavních cílů této diplomové práce bylo vytvoření programu a databáze pro analýzu 

a správu dat (ve smyslu Statistical Process Conrol) z monitoringu výroby průmyslových hadic 

společnosti Semperflex Optimit s.r.o.  

Statistické řízení 
procesu - SPC

Test normality dat

mR regulační diagram

CuSum diagramiX regulační diagram

Histogram

Index Cp a Cpk

SFO SVH v01

Časové průběhy 
sledovaných veličin

Správa databáze - 
načítání/ukládání dat

část 1

část 2
 

Obrázek 20 Rozdělení programu na dvě části - 1) propojení s monitoringem výroby, 2) analýza dat 

Tato analýza má předně sloužit ke snadnému a rychlému posouzení procesu – jeho stability a 

způsobilosti. Dále pak ke správě dat - ukládání a zpětnému vyhledávání a porovnávání 

parametrů za různá časová období. Jednoduchost celé analýzy je zajištěna přehledným 

uživatelským prostředím, naprogramovaným v jazyce Visual Basic for Application, VBA.  

Program SFO SVH monitoring pracuje ve dvou základních úrovních, viz Obrázek 20: 

1. Propojení s monitoringem výroby, respektive stahování, ukládání a aktualizace 

nových dat, na základě požadavků uživatele. Stahování dat probíhá ve formě 

textového souboru s hodnotami oddělenými čárkami. Uživatel je schopen stáhnout si 

soubor dat z prostředí monitoringu za určité (omezené) období. 

2. Práce s výrobními daty – statistická analýza procesu s využitím metod SPC. V této 

fázi jsou již stažená a uložená data podrobně analyzována vybranými metodami. 

Uživatel pracuje pouze s lokální databází, všechna potřebná data jsou uložena a 

zpracována, není třeba nadále z prostředí monitoringu stahovat žádná další data. 
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11.1 Monitoring výroby 

V současné době monitorovací systém zaznamenává více než 70 parametrů výrobního 

procesu (v předchozí kapitole jsou uvedeny ty nejvýznamnější). Jedná se o klíčové parametry, 

jež je potřeba sledovat a neustále vyhodnocovat pro udržení požadovaných výstupů procesu. 

Tyto parametry jsou seskupeny do pěti skupin, analogicky podle rozdělení výrobního procesu 

– viz Kapitola 10.1. Exportováním denních/týdenních záznamů a průběžná aktualizace dat, 

poskytne technologovi bohatou informační bázi pro bližší analýzy a řízení procesu. 

Schématické zobrazení monitoringu je uvedeno na Obrázku 21. 

duše obalovin olovolis vulkanizace

vnitřní průměr 
vnější průměr
tloušťka stěny
...

vnější průměr po ovinu
vnější průměr před ovinem 
...

vnitřní průměr 
vnější průměr
tloušťka stěny
...

vnitřní průměr 
vnější průměr
tloušťka stěny
...

teplota
tlak
čas
...

 

Obrázek 21 Schématické zobrazení monitoringu výroby 

 

11.2 Export dat 

Data jsou exportována ve formě textového souboru s příponou csv (comma separated values), 

tedy hodnoty oddělené čárkou. Tento soubor je vždy ve formátu uvedeném na Obrázku 19. 

Stejný formát je zachován i při ukládání a načítání dat z databáze dat.xlsx. Hlavička dat 

představuje tři základní údaje, díky nimž uživatel může v databázi vyhledávat, parametry T1 – 

T5 pak reprezentují naměřené hodnoty z procesu, viz Obrázek 22. 
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výrobek ID výrobku datum T1 T2 T3 T4 T5

export.csv

hlavička dat parametry dle technologie 1-5
 

Obrázek 22 Formát exportu a ukládání dat do databáze 

11.3 Ukládání dat  

Ukládání dat probíhá do lokální databáze (flat file database). Jedná se o jednoduchý návrh 

databáze, která se skládá z jedné „velké“ tabulky, namísto několika vzájemně propojených 

tabulek relačních. To vyplývá i ze samotného názvu (flat => plochá, tedy dvourozměrná 

struktura). Tento typ databáze nepředstavuje komplexní relace mezi daty, jak je tomu u 

relačních databází. V takovéto databázi je každý záznam oddělován desetinnou čárkou nebo 

tabulátorem, vztah mezi daty není žádným způsobem zaznamenán.  

V tomto případě byla vytvořena flat databáze – dat.xlsx, kde jsou ukládány záznamy 

z exportu monitorovacího systému. Ukládají se tak pouze nové, jedinečné záznamy. 

V databázi nejsou přítomny žádné duplicitní hodnoty. Je kontrolována také „pravost“ 

záznamu podle čtyřmístného identifikačního čísla výrobku.  

V době psaní této diplomové práce (duben 2013) je v databázi k dispozici více než 3000 

záznamů nasbíraných z výrobního procesu. Každý záznam v sobě obsahuje v průměru 61 

naměřených hodnot. Jeden takovýto záznam (o 61 hodnotách) zabírá v přepočtu 0,6 kb 

paměti. Z uvedeného vyplývá, že databáze s 10 000 záznamy, vygeneruje textový soubor 

velikosti zhruba 6 Mb.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Umístění pracovních souborů a vztah mezi nimi 

monitoring 
výroby

export dat z 
monitoringu 
export.csv

VBA program 
m2.xlsm

databáze 
parametrů 

dat.xlsx

adresář A adresář B adresář C



 

46 

 

Ke spuštění a řádnému využívání programu je zapotřebí těchto součástí: 

export.csv – soubor obsahující data z procesu. Jedná se o výstup monitoringu výroby. 

Uživatel si může takovýto přehled parametrů stáhnout v rozmezí několika dní, za omezené 

období.  

dat.xlsx – soubor vytvořený pro ukládání jednotlivým exportů, stažených uživatelem. 

Ukládány jsou pouze jedinečné hodnoty a jsou třízeny vzestupně podle čtyřmístného 

identifikačního čísla.  

m2.xlsm – tento soubor obsahuje grafické uživatelské prostředí pro ovládání programu. 

Veškerá potřebná data se načítají ze souboru dat.xlsx 

Není podmínkou, aby tyto soubory byly ukládány ve stejném adresáři, ale je vždy nutné 

v programu případnou jinou adresu k souboru v síti určit. 

11.4 Analýza dat 

Analyzování dat je opět rozděleno na dvě části, které zajišťují dva různé pohledy na 

sledovaný proces: 

1. Analýza průběhů – nejedná se o nic jiného, než porovnání časových průběhů 

s požadovaným tolerančním rozpětím, daným technologem. Časový průběh nabízí 

řešiteli rychlý pohled na chování procesu. Tato základní analýza je ale pro hlubší 

zkoumání a odhalení, ne zcela zřejmých trendů, nedostačující. Proto byly aplikovány i 

metody SPC, které poskytují již hlubší analýzu sledovaného procesu. 

2. SPC analýza dat – užitím metod SPC je možné proces analyzovat opravdu do 

hloubky. Tyto metody odhalují i skryté trendy ve vývoji procesu, dávají velmi 

srozumitelnou formou informaci o tom, jak se proces v minulosti choval a jak se bude 

s velkou pravděpodobností chovat i v budoucnosti. Uživatel je díky vykreslení akčních 

mezí velmi rychle schopen usoudit, jak se proces chová, zda je nutná další hlubší 

analýza, či nikoliv. 

Pro analýzu výrobních dat byly vybrány právě ty metody, které jsou uvedené a blíže probrány 

v teoretické části diplomové práce. Tyto metody by měly poskytnout dostatečné množství 

informací pro řádné řízení procesu a určení základních indexů stability a způsobilosti.  

 Způsobilost procesu, index způsobilosti Cp, Cpk 
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 Regulační diagramy XmR 

 CUSUM – metoda kumulativních součtů 

 Test normality dat metodou QQ-graf 

 Histogram četností výskytu 

11.4.1 Výstupní sestava 

Provádět ruční analýzu srovnání někdy i několika desítek parametrů by bylo v přijatelném 

časovém horizontu téměř nemožné. Cílem tedy bylo vytvořit takový program, který pomocí 

jednoduchého uživatelského rozhraní zautomatizuje tuhle časově náročnou činnost tak, aby se 

celá analýza výrobního procesu dostatečně zefektivnila a zjednodušila pro uživatele a výstup 

si zachoval i určitou jednotnou a reprezentativní formu. Dále byl kladen důraz na to, aby byly 

jakékoliv negativní vlivy na proces (překročení akčních mezí) byly co nejvíce zřetelné pro 

uživatele na „první pohled“. 

Oblast grafu je sjednocená pro všechny metody na stejnou velikost i vzhled. Akční a 

upozorňovací meze jsou vyznačeny vždy červenou barvou. Průběh sledovaných dat je 

vyznačen barvou modrou a zelenou. Překročení mezí, upozornění na negativní trendy jsou 

vždy zvýrazněny odpovídající červenou značkou.  

Informační legenda grafu obsahuje název sledovaného výrobku, dále pak dílčí výpočty dané 

metody, číselné vyjádření akčních mezí, bodů, které spadají do určitých mezí a naopak počet 

bodů, které jsou mimo stanovené meze. Jsou zde vyznačeny i základní statistiky pro lepší 

přehled uživatele o procesu. Dále je graf opatřen obligátním názvem, popisem os a legendou 

grafu. 

Výstupem programu je tedy sestava zvolených grafů vygenerovaných na základě vstupních 

dat z výrobního procesu, spolu s textovou legendou se souhrnem informací o procesu, které 

jsou určitým číselným doplňkem ke grafům samotným, viz Obrázek 24. 
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Obrázek 24 Výstup programu SFO SVH monitoring - histogram a výpočet indexů způsobilosti 

11.5 Práce s programem 

Princip stahování, ukládání a následná práce s daty probíhá podle níže uvedeného: 

1. Stažení souboru export.csv z prostředí monitoringu (záleží pouze na uživateli, v jakém 

časovém rozmezí budou data stáhnuta). 

2. Otevření souboru dat.xlsm, automatická aktualizace souboru dat.xlsx, doplnění ke 

stávajícím parametrům procesu. 

3. Práce s aktuálními daty, možnost analýzy SPC, vykreslení časových průběhů 

jednotlivých parametrů. 

11.5.1 Spuštění programu 

Program se spouští otevřením souboru m2.xlsm. Ještě před spuštěním grafického 

uživatelského rozhraní se nahrají hlavičky dat z databáze (identifikační číslo, k němu 

přiřazené datum zápisu a název výrobku). Na základě těchto tří klíčových údajů se sestaví 

seznam všech výrobků a k nim přiřazených parametr (Obrázek 25-a). Uživatel má tak ihned 

po spuštění k dispozici přehled výrobků, které jsou aktuálně v databázi a může si jakýkoliv 

typ výrobku vybrat a načíst z databáze již všechny požadované parametry (Obrázek 25-b). 

aaaaaaa 
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program
m2.xlsm

jsou nějaké výrobky? p=0 

seznam výrobků

databáze
dat.xlxs

program
m2.xlsm

načti výrobek A, p=3 

parametry výrobku A

databáze
dat.xlxs

A) spuštění programu: B) žádost uživatele o načtení parametrů:

 

Obrázek 25 Schématické znázornění načítání dat při: A) spuštění programu, B) při žádosti uživatele 

Tyto dvě procedury jsou ve své podstatě naprosto stejné, jediný rozdíl je v tom, že v prvním 

případě se načítají pouze hlavičky dat (identifikační údaje, pro bližší informaci uživatele, jaká 

data má k dispozici) a v druhém případě, již uživatel zadá konkrétní výrobek a období, za 

které požaduje načíst vybrané parametry. Jedná se o stejnou funkci, liší se pouze ve vstupním 

parametru p, který rozlišuje výše uvedené, viz Obrázek 26. 

 p = 0, načtení hlavičky dat, nastaveno defaultně, 

 p = 3, načtení vybraných parametrů, musí být explicitně zadáno uživatelem. 

Vygenerovaný seznam aktuálních výrobků v databázi je pro snadnou orientaci a přehled 

zobrazen pomocí listboxů, vzestupně seřazený dle abecedy, období je řazeno od nejstaršího po 

nejaktuálnější.  

Program SFO SVH monitoring byl uzpůsoben i takovému scénáři, kdy je požadavek pouze na 

export dat z databáze. V tomto případě jsou načtena pouze „holá“ data a uživatel s nimi může 

libovolně pracovat. Data jsou načtena do pracovního listu, kde je uživatel může upravovat, 

kopírovat, mazat. V tomto případě funguje program pouze jako vyhledávač v databázi, který 

požadovaná data kopíruje, a veškeré další kroky jsou individuální podle potřeb uživatele. 

11.5.2 Načítání dat z databáze 

Při spuštění je tedy k dispozici aktuální seznam výrobků v databázi, z kterých si může 

uživatel vybrat. Pro daný výrobek je ještě možné blíže určit, které parametry je potřeba z 

databáze načíst. Parametry jsou rozdělené do 5 základních skupin, analogicky s technologií 

výroby. Může být vybrána jedna nebo více skupin parametrů. Při nezadání žádné skupiny, 

upozorní program na tento nedostatek. V tomto případě se načte pouze hlavička databáze.  
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Pro zvolený typ výrobku a parametrů, které mají být analyzovány, se vygeneruje časové 

období, kdy byl vyráběn. Z tohoto seznamu je opět možné vybrat jeden nebo více období. 

Tímto výběrem zadá uživatel tři výběrové parametry - technologie T, výrobek V, období O.  

Na základě těchto údajů se z databáze načtou požadované parametry. Vývojový diagram 

načítání dat z databáze je znázorněn na Obrázku 26. 

načítání dat 
p = (x)

otevření dat.xlsm 

kopírování dat (0)

zavření dat.xlsm 

dat.xlsm 
prázdné?

ne

anoP = (0)ano

kopírování dat (3)

ne

A) načítání dat

 

Obrázek 26 Vývojový diagram načítání dat z databáze 

11.5.3 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní se načítá automaticky ihned po spuštění, případně klávesovou zkratkou 

zadanou uživatelem. Jak bylo uvedeno v přechozí kapitole, při spuštění je již uživatelské 

prostředí aktualizováno tak, že může uživatel ihned pracovat s aktuálními hodnotami 

v databázi. Není potřeba žádného dalšího stahování či nahrávání dat z prostředí monitoringu 

výroby. 

Veškeré ovládání programu probíhá skrz uživatelské rozhraní – viz Obrázek 27 a 28. Uživatel 

zde ovládá jak práci s databází – aktualizace, načítání dat, tak i hodnocení procesu volbou 

vhodných metod a parametrů. Ovládání programu bylo vytvořeno tak, aby bylo co nejvíce 

intuitivní a umožňovalo rychlou a přehlednou práci s daty.  
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1. Tlačítko Update – aktualizace databáze dat.xlsx souborem export.csv. 

2. Tlačítko Import Data – načtení vybraných dat do souboru. 

3. Tlačítko Show charts – vykreslení časových průběhů načtených dat. 

4. Tlačítko Statistics – výpočet vybraných metod statistického řízení procesu. 

5. Tlačítko na výběr období – pro daný výrobek se vygeneruje období, kdy byl vyrobený.  

6. Výběr technologie – 5 sledovaných úseků výroby. 

7. Seznam všech výrobků dostupných v databázi. 

8. Seznam období, kdy byl daný výrobek vyrobený. 

9. Výběr dat pro statistickou analýzu – a) data z databáze, b) vlastní data. 

10. Výběr parametru pro statistickou analýzu - přednastaveno několik parametrů. 

11. Výběr statistické metody – test normality, způsobilost procesu, histogram, regulační 

diagramy, CUSUM diagram. 

12. Nápověda a defaultní nastavení programu. 

13. Informace o poslední aktualizaci databáze a její umístění (adresář). 

14. Přepínání mezi obrazovkou 1 – načítání dat a obrazovkou 2 – nastavení. 

1

2

3

4

5

6
7 8

9

10 11

12

13
14

 
Obrázek 27 Grafické uživatelské rozhraní, ovládání programu 
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Chybová hlášení 

O veškerých chybách, které se mohou při běhu programu vyskytnout, je uživatel informován 

chybovými hlášeními. Je tak zajištěn plynulý chod programu, do kterého musí uživatel 

zasahovat jen minimálně. Na níže uvedeném obrázku je ukázka chybového hlášení, kdy 

nejsou k dispozici žádná relevantní data ke zpracování a uživatel i přesto požaduje tato 

„prázdná“ data zpracovat. 

 

Obrázek 28 Chybové hlášení: A) nenalezena žádná relevantní data, B) špatný adresář, soubor neexistuje 

V případě, že je program spuštěn a nejsou k dispozici potřebné soubory (databáze dat.xlsx), 

pak je uživatel vyzván k nastavení aktuální cesty k souboru. Pokud tento soubor není 

k nalezení, je program ukončen.  

Jedinou metodou SPC implementovanou v programu, kde je potřeba uživatelského nastavení 

parametrů je metoda CUSUM. Jak bylo uvedeno v teoretické části práce v Kapitole 7, 

uživatel může nastavit parametry: K a H, tedy velikost posunu, který má být detekován a 

prahová hodnota. Defaultně jsou nastaveny parametry, K = 1 a H = 5.  

  

 

 

 

Uživatel má dále možnost (povinnost) nastavit cestu k souboru databáze dat.xlsx a pro 

aktualizaci databáze je nutné zadat cestu k souboru export.csv. Všechny tyto parametry stačí 

nastavit při prvním spuštění, hodnoty jsou automaticky uloženy a při dalším spuštění již není 

potřeba nic zadávat. 

Další parametry, které může uživatel měnit, jsou zobrazeny v druhém okně uživatelského 

prostředí – viz Obrázek 30. Jedná se o následující: 

Obrázek 29 Nastavení parametrů pro výpočet metody CUSUM 
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1. Nastavení cesty k souboru – dat.xlsx a export.csv. Vždy musí být zadaná platná 

adresa, v opačném případě bude uživatel vyzván k nápravě. V případě, že soubory 

nejsou k dispozici, je program ukončen. 

2. Nastavení jazyka – angličtina/čeština, defaultně je nastaven anglický jazyk. 

3. Nastavení hodnot zobrazených v grafu na vodorovné ose, existují dvě možnosti – 

časový údaj (datum ve tvaru dd:mm:rr hh:mm:ss) nebo identifikační kód výrobku (ID 

ve tvaru XXXX). 

4. Velikost generovaných grafů v pixelech.  

1

2

3 4

5

6

 
Obrázek 30 Uživatelské nastavení programu 

5. Tlačítko pro nastavení všech parametrů do původního stavu. 

11.5.4 Příklad použití programu 

Uživatel má požadavek na analýzu dat parametru P00 výrobku V00 a srovnat průběhy 

s dvěma různými časovými obdobími.  

1. Uživatel si vybere tu část technologie, do které spadá žádaný parametr – 

(duše, ovin, obal, olovolis, vulkanizace). 
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2. Z listboxu výrobků si může zvolit jeden nebo více typů výrobků, v tomto 

případě výrobek V00.  

3. Analogicky s bodem 2 si uživatel vybere období. Třetí výběrový parametr  

O = „dd.mm.rr – dd.mm.rr“, respektive O = „dd.mm.rr – dd.mm.rr“. 

4. Uživatel zvolí načtení dat a následné vykreslení průběhu zvolených parametrů. 

5. Zvolí si jednu z metod SPC pro zhodnocení procesu – v tomto případě 

způsobilost procesu (histogram, výpočet Cp a Cpk) a CUSUM regulační 

diagram.  

Výstup programu je znázorněný na Obrázcích 31, 32, 33. V uvedeném příkladu byly zvoleny 

pouze tyto tři metody (časový průběh, histogram, CUSUM diagram), v reálném použití je 

samozřejmě možné vybrat více statistických metod a vhodně je kombinovat k provedení 

důkladné analýzy procesu. Všechny použité metody v programu SFO SVH monitoring jsou 

probrány a vysvětleny blíže v následujících kapitolách. 

Obrázek 31 Časový průběh  

          časový průběh parametru P00 
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Obrázek 33 Zhodnocení způsobilosti procesu, výpočet indexů Cp a Cpk 

Celá tato úloha nezabere více než pár sekund uživatelova času. Výstupy jsou dostatečně 

srozumitelné i pro ne zcela zkušeného uživatele. Je možné kombinovat statistické hodnocení 

procesu s časovými průběhy veličin, nebo je možné pouze třídit a upravovat data za 

libovolným účelem. Všechny tyto volby závisí již pouze na uživateli, program SFO SVH 

monitoring byl navrhnut jako nástroj k urychlení a automatizování této činnosti. Interpretace 

diagramů a grafů je vysvětlena v teoretické části, v příslušných kapitolách. 

Obrázek 32 Diagram CUSUM  

 

aaaaaaaa 

aaaaaaaa 
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12 Regulační diagram  mR a IX 

Regulační diagramy mR a IX by měly tvořit vždy dvojici a měly by býto posuzovány 

technologem jako vzájemně se doplňující diagramy. IX diagram se používá k analýze cetrální 

polohy. mR diagram zobrazuje rozdíl mezi dvěmi po sobě jdoucími hodnotami a tím 

poukazuje na variabilitu procesu. 

12.1 Regulační diagram mR 

Účelem mR regulačního diagramu je zhodnocení krátkodobých změn v procesu. Vytvoří se 

podskupiny 2 hodnot a počínaje druhým pozorováním (druhou hodnotou) jsou porovnávány 

jednotlivá pozorování s pozorováním předchozím. Tímto se zjistí jaká je mezi dvěma po sobě 

jdoucími hodnotami vzdálenost. Není zde podstatné, která hodnota je větší, důležitá je 

absolutní hodnota rozdílu.  

12.2 Postup řešení 

1. Načtení dat sledovaného parametru, úprava dat. 

2. Výpočet klouzavého rozpětí – absolutní hodnota rozdílu dvou po sobě jdoucích 

hodnot, vytvoření vektoru klouzavých rozpětí. 

3. Výpočet průměrného klouzavého rozpětí. 

4. Výpočet horní a dolní akční meze, jež jsou funkcí sledovaných dat. 

5. Porovnání mezí s průběhem klouzavých rozpětí a zřetelné vyznačení bodů, které leží 

mimo tyto meze. 

12.2.1 Data 

Pro znázornění výpočtů mR regulačního diagramu byla zvolena data pro výrobek V01 a 

parametr P01. Data jsou v prvním kroku upravena – odfiltrovány prázdné hodnoty. Data jsou 

uvedena v Tabulce 6: 

 

Tabulka 6 Hodnoty parametru P01 pro výrobek V01 

ID data ID data ID data 

6242 1,996 6247 1,96 6252 1,975 

6243 1,963 6248 1,972 6253 1,982 

6244 1,959 6249 1,973 6254 1,993 

6245 1,964 6250 1,974 6255 1,993 

6246 1,962 6251 1,938     
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Klouzavé rozpětí 

Regulační diagram Rkl je dán průběhem klouzavých rozpětí, vypočtených dle Rovnice 10.  

   |       |             

   |     |   |           |        

    |       |   |           |        

Tabulka 7 Výpočet klouzavého rozpětí 

ID data Rkl 
 

ID data Rkl 

6242 1,996 --- 
 

6249 1,973 0,000 

6243 1,963 0,033 
 

6250 1,974 0,001 

6244 1,959 0,003 
 

6251 1,938 0,036 

6245 1,964 0,005 
 

6252 1,975 0,037 

6246 1,962 0,002 
 

6253 1,982 0,007 

6247 1,960 0,002 
 

6254 1,993 0,011 

6248 1,972 0,012 
 

6255 1,993 0,000 

Průměrné klouzavé rozpětí 

 ̅   
 

   
∑     

 

   

 

 ̅   
 

    
             

Horní a dolní akční mez: 

          ̅   

                       

Jelikož se jedná o absolutní hodnoty rozdílu dvou po sobě následujících hodnot, hodnota 

klouzavého rozdílu nikdy nebude menší než nula. Proto je stanovena dolní akční mez jako 

hodnota 0. 

      

Střední přímka je stanovena jako průměrné klouzavé rozpětí, tedy: 
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    ̅   

         

12.3 Výstup  

Na svislou osu je vynesena závisle proměnná (P01) a nezávisle proměnná (čas) na 

vodorovnou osu. Dále jsou vyneseny akční meze UCL a LCL . 

V tomto případě nebyla překročena horní akčí mez, všech 14 sledovaných hodnot spadá do 

stanovených mezí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Řešení ve VBA 

Řešení je zcela analogické s řešením IX metody v Kapitole 12.8. 

Rozdíl je pouze v bodě 1: mR se spouští funkcí mrLimit(), 

        v bodě 6: akční meze jsou vypočteny dle Rovnic 16 a 17, 

        v bodě 7: varovné meze nejsou stanoveny. 

12.5 Regulační diagram IX 

IX diagram zobrazuje sledovaná data jako jednotlivé body. Znamená to, že se data 

neseskupují do podskupin, formálně se ale uvažuje velikost podskupiny n = 1 (jedna hodnota 

Graf 1 mR diagram pro výrobek V01 s parametrem P01 
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v podskupině). Do diagramu se tedy vykreslují jednotlivé hodnoty xi, spolu s akčními mezemi 

a střední přímkou.  

12.6 Postup řešení 

1. Úprava dat a kontrola, zda jsou v časovém sledu tak, jak byla měřena.  

2. Výpočet klouzavého rozpětí – absolutní hodnota rozdílu dvou po sobě jdoucích 

hodnot, vytvoření vektoru klouzavých rozpětí a výpočet průměrného klouzavého 

rozpětí. 

3. Výpočet horní a dolní akční meze, varovných mezí (A1-A2, B1-B2, C1-C3) jež jsou 

funkcí sledovaných dat. 

4. Porovnání mezí s průběhem jednotlivých hodnot a zřetelné vyznačení bodů, které leží 

mimo tyto meze. 

12.6.1 Data 

Je uvažován výběr dat, jak je uvedeno v Tabulce 6. 

Klouzavé rozpětí 

Průběh klouzavého rozpětí je vypočten stejným způsobem jako u mR regulačního diagramu – 

Rovnice 10. Hodnota průměrného klouzavého rozpětí je stanovena dle Rovnice 11. 

Horní a dolní akční mez: 

     ̅          ̅̅ ̅̅  

                         

     ̅          ̅̅ ̅̅  

                         

Varovné meze: 

       ̅  
        ̅̅ ̅̅

 
                      

          

 
      

       ̅  
          ̅̅ ̅̅
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       ̅  
        ̅̅ ̅̅

 
                          

          

 
      

       ̅  
          ̅̅ ̅̅  

 
                      

            

 
      

Střední přímka diagramu: 

    ̅  
 

 
∑             

 

   

        

12.7 Výstup 

Na svislou osu je vynesena závisle proměnná (sledovaný parametr P02) a nezávisle proměnná 

(čas) na vodorovnou osu. Dále jsou vyneseny akční meze UCL a LCL, spolu s varovnými 

mezemi UCLw a LCLw. Vynesením mezí je regulační diagram rozdělen do 6 varovných zón 

(A1-A2, B1-B2, C1-C3).  

Ze 14 sledovaných hodnot spadá 13 do stanovených mezí. Jedna hodnota (výrobek s ID 6251) 

překročil dolní akční mez. Toto je vyznačeno červenou značkou, jako znamení pro technologa 

pro bližší prozkoumání této nenáhodné příčiny variability procesu, viz Obrázek 34. 

Obrázek 34 Průběh regulačního diagramu IX pro individuální hodnoty 
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12.8 Řešení ve VBA 

1. Výpočet metody IX je spuštěn funkcí xIndividualLimit().  

2. Funkce clearValues() nuluje při každém zavolání funkce xIndividualLimits() dříve 

vypočtené parametry. 

3. Kontrola platnosti dat – pokud 

obsahuje pole pouze prázdné hodnoty, je 

funkce ukončena a je vygenerováno chybové 

hlášení pro uživatele. 

4. Funkce dataStat() zajišťuje výpočet 

základních statistik – střední hodnota, 

standardní směrodatná odchylka, rozptyl, 

minimální a maximální hodnota. 

5. Jednotlivá klouzavá rozpětí a 

průměrné klouzavé rozpětí jsou vypočtena 

funkcí mrRangeDiff(). Výpočet probíhá 

v cyklu (od 2 do n, kde n je celkový počet 

sledovaných dat).  

6. Dále jsou vypočteny akční a varovné 

meze (UCL, LCL, UCLw1, UCLw2, LCLw1, 

LCLw2). 

7. Funkce exceedLimits() zjišťuje 

v cyklu (od 1 do n, kde n je celkový počet 

klouzavých rozpětí), zda spadá bod do 

vypočtených mezí. Kontroluje, kolik bodů 

spadá do jednotlivých zón (A1-A2, B1-B2, C1-C2). 

8. Diagram je vytvořen funkcí createRegChart(), tato funkce zahrnuje celkovou úpravu 

grafu, vzhled, popisy os, atp. 

9. Vyznačení bodů přesahující stanovené meze je zajištěno funkcí highlightPoint(), kde 

jsou v cyklu kontrolovány jednotlivé hodnoty a na základě toho, jsou vyznačeny 

v diagramu. 

xIndividualLimit()

clearValues()

dataStat()

data OK? U: konec

mrRangeDiff()

xInLimits()

exceedLimits()

createRegChart()

highlightPoint()
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13 CUSUM diagram 

Metoda CUSUM je považována za efektivnější v detekování malých změn procesu. Je vhodná 

pro odhalování odchylek (posunů) do 2σ. Na rozdíl od klasických Shewhartových diagramů 

není tak intuitivní a snadno interpretovatelná.  Pro stabilní proces platí, že charakteristiky 

horní a dolní CUSUM kolísají okolo střední hodnoty. Pokud se střední hodnota procesu 

posouvá v kladném směru (nahoru), horní CUSUM se posune taky v tomto směru. Platí 

analogie pro záporný posun. Překroční mezí značí nestabilitu procesu. 

13.1 Postup řešení 

1. Úprava dat. 

2. Výpočet statistik – horní a dolní CUSUM, podle níže uvedených vztahů.  

3. Výpočet mezí, jež jsou funkcí sledovaných dat. 

4. Porovnání mezí s průběhem charakteristiky a zřetelné vyznačení bodů, které leží 

mimo stanovené meze. 

13.1.1 Data 

Pro znázornění výpočtů CUSUM diagramu byla zvolena data pro výrobek V02, pro 

sledovaný parametr P02. Data jsou uvedena v Tabulce 8: 

Tabulka 8 Data pro výrobek V02 s parametrem P02 

ID data ID data ID data ID data 

5730 13,018 6056 13,088 6334 13,156 6344 13,029 

6047 13,025 6325 13,103 6335 13,151 6345 13,167 

6048 12,983 6326 13,049 6336 13,16 6346 13,023 

6049 13,059 6327 13,073 6337 13,172 6347 13,05 

6050 13,155 6328 13,081 6338 13,089 6348 13,063 

6051 13,067 6329 13,097 6339 13,086 6349 13,107 

6052 13,071 6330 13,098 6340 13,026 6566 13,026 

6053 13,073 6331 13,114 6341 13,118 6567 12,976 

6054 13,069 6332 13,156 6342 13,011 6568 13,059 

6055 13,069 6333 13,152 6343 13,13     

Určení základních statistik: µ = 13,08, σ = 0,05 
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Výpočet statistik – horní a dolní CUSUM 

Jelikož tato metoda zobrazuje kumulativní součty jak v kladném, tak i v záporném směru, je 

potřeba vypočíst a stanovit statistiky pro oba dva směry – tedy horní a dolní CUSUM. 

Vychází se z následujících vztahů: 

  
     {     (    )      

 } 

  
     {     (    )      

 } 

Parametr K představuje dovolené odchýlení. Volí se jako polovina uvažovaného posunutí 

mezi cílovou hodnotou a střední hodnotou, která je již nepřijatelná, a která má být 

detekována. 

   
 

 
  

   
 

 
            

Parametr H představuje prahovou hodnotu, která v případě jejího překročení signalizuje, že 

došlo v procesu k takové významné změně, že se proces dostal mimo statisticky zvládnutý 

stav. 

     

              

Defaultní nastavení hodnot: prahová hodnota h = 5, dovolené odchýlení δ = 1. 

Z výše uvedeného lze zapsat: 

  
     {         (           )   }     {        }     

  
     {         (           )   }     {       }     

 

  
     {         (           )   }     {        }         

  
     {         (           )  (      )}     {       }    
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Tabulka 9 Vypočtený horní a dolní CUSUM pro sledovaná data 

ID Ci+ Ci- ID Ci+ Ci- ID Ci+ Ci- 

5730 0 -0,037 6327 0 0 6340 0,179 -0,03 

6047 0 0 6328 0 0 6341 0,188 0 

6048 0 -0,077 6329 0 0 6342 0,091 -0,044 

6049 0 0 6330 0 0 6343 0,114 0 

6050 0,047 0 6331 0,005 0 6344 0,035 -0,027 

6051 0,006 0 6332 0,053 0 6345 0,093 0 

6052 0 0 6333 0,097 0 6346 0,008 -0,033 

6053 0 0 6334 0,144 0 6347 0 0 

6054 0 0 6335 0,188 0 6348 0 0 

6055 0 0 6336 0,239 0 6349 0 0 

6056 0 0 6337 0,303 0 6566 0 -0,03 

6325 0 0 6338 0,284 0 6567 0 -0,05 

6326 0 -0,007 6339 0,261 0 6568 0 0 

 

Hodnota horní meze je rovna H a dolní mez je rovna –H.  

                  

                    

13.2 Výstup programu 

Podle výše uvedených výpočtů byla provedena analýza dat metodou CUSUM a byl 

vygenerován graf, viz Obrázek 35. Dílčí výsledky a bližší údaje jsou uvedeny v informační 

legendě napravo v grafu.  

Obrázek 35 CUSUM diagram s překročením horní akční meze 
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Metoda CUSUM odhalila stoupající trend, začínající v 19. pozorování. Tento kladný posun 

není zřetelný užitím jiné než této metody. Jedná se o posun menší než 2,5σ, klasickými 

Shewhartovými diagramy tedy téměř neodhalitelný. 

13.3 Řešení ve VBA 

1. Výpočet metody CUSUM je zajištěn funkcí 

CUSUMLimit(). 

2. Funkce clearValues() nuluje při každém zavolání 

funkce CUSUMLimit() dříve vypočtené 

parametry. 

3. Kontrola platnosti dat – pokud obsahuje pole 

pouze prázdné hodnoty, je funkce ukončena a je 

vygenerováno chybové hlášení pro uživatele. 

4. Pokud v databázi technologických předpisů není 

k dispozici cílová hodnota, je použita k dalším 

výpočtům střední hodnota. 

5. Funkce dataStat() zajišťuje výpočet základních 

statistik – střední hodnota, standardní směrodatná 

odchylka, rozptyl, minimální a maximální 

hodnota. 

6. Horní a dolní CUSUM je vypočten funkcí 

CUSUM() v jednom cyklu (od 1 do n, kde n je 

celkový počet pozorování) podle Rovnice 18 a 

20. 

7. Akční meze jsou vypočteny funkcí 

CUSUMLimits() podle Rovnice 25 a 26. 

8. Funkce exceedLimits() v cyklu (od 1 do n) 

kontroluje, zda byly překročeny stanovené meze. 

Jednotlivá překročení jsou kumulativně sčítána. 

9. Vykreslení průběhu horního a dolního CUSUMu, spolu s mezemi je zajištěno funkcí 

createCUSUMChart(). 

10. Hodnoty, které přesáhnou vypočtené meze, jsou označeny funkcí highlightPoint(). 

cusumLimit()

clearValues()

dataStat()

data OK? U: konec

cusum()

cusumLimits()

exceedLimits()

createCusumChart()

highlightPoint()

target OK? ne

ano

target = mean
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14 Způsobilost procesu a histogram četností 

Hodnota indexu Cp je poměrem maximální přípustné a skutečné variability procesu, bez 

ohledu na skutečné umístění v tolerančním poli. Cp představuje potenciální možnosti procesu 

na základě jeho variability a tolerančních mezí, ale o skutečném využití již žádnou informaci 

nedává. 

Index Cpk poskytuje informaci jednak o variabilitě procesu a jednak i o vycentrování střední 

hodnoty uvnitř mezních hodnot. Zjednodušeně řečeno říká, jak blízko k mezní hodnotě se 

proces pohybuje, vzhledem k přirozené variabilitě procesu. 

14.1 Postup řešení 

1. Načtení dat sledovaného parametru, úprava dat. 

2. Načtení tolerančních rozpětí (USL, LSL, TV), pokud pro daný parametr existují a jsou 

k dispozici. 

3. Stanovení základních statistik – střední hodnota, směrodatná odchylka, maximální a 

minimální hodnota. 

4. Výpočet třídních intervalů a zobrazení histogramu četností. 

5. Stanovení indexů způsobilosti. 

6. Vykreslení a zaznamenání všech údajů do grafu. 

14.1.1 Data 

Pro znázornění výpočtů způsobilosti procesu a histogramu četností byla zvolena data pro 

výrobek V03, pro parametr P03. Data jsou uvedena v Tabulce 10: 

Tabulka 10 Data pro výrobek V03 a parametr P03 

i data 
 

i data 
 

i data 

1 12,380 
 

13 12,648 
 

25 12,706 

2 12,510 
 

14 12,649 
 

26 12,706 

3 12,540 
 

15 12,650 
 

27 12,708 

4 12,561 
 

16 12,653 
 

28 12,708 

5 12,578 
 

17 12,653 
 

29 12,714 

6 12,600 
 

18 12,656 
 

30 12,737 

7 12,601 
 

19 12,657 
 

31 12,744 

8 12,601 
 

20 12,673 
 

32 12,751 

9 12,613 
 

21 12,676 
 

33 12,754 

10 12,614 
 

22 12,682 
 

34 12,755 

11 12,614 
 

23 12,686 
 

35 12,762 

12 12,641 
 

24 12,700 
 

36 12,820 
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Výpočet počtu intervalů 

V programu bylo použito více metod stanovení tohoto parametru tak, aby měl uživatel 

možnost zvolit pro různá data, co nejvhodnější výpočet. V následujícím je použita metoda 

Sturge. 

 

  ⌈       ⌉  

  ⌈        ⌉     

Výpočet šířky intervalu 

  
   ( )      ( )

 
  

Pro k = 7 platí: 

  
           

 
       

Číselné vyjádření intervalu 

Dále se stanoví přesné číselné vyjádření intervalu, respektive zlomové (koncové) hodnoty 

intervalu. 

     ( )     ( )                   

     ( )                        

     ( )                  12,82 

Tímto způsobem je stanoveno i zlomových hodnot, pro vytvoření i+3 (případně i + 2) 

intervalů. Jak je uvedeno v Tabulce 11-b. 
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Tabulka 11 A) vytvoření zlomových bodů, B) vytvoření intervalů 

break(i) počet 

 

interval počet 

12,45 1 

 

12,31 – 12,38 0 

12,53 1 

 

12,38 – 12,45 1 

12,60 4 

 

12,45 – 12,53 1 

12,67 14 

 

12,53 – 12,6 4 

12,75 11 

 

12,6 – 12,67 14 

12,82 5 

 

12,67 – 12,75 11 

   

12,75 – 12,82 5 

   

12,82 – 12,89 0 

   

12,89 – 12,97 0 

Přiřazení četností 

V tomto kroku je potřeba jednotlivým intervalům přiřadit četnosti výskytu sledovaných dat. 

V cyklu se vykonávají podmínky: 

1. je-li hodnota j větší než break (i) a menší než break ( i+1), pak četnost (i) = četnosti 

(i)+1, tzn. hodnoty mezi prvním a posledním intervalem. 

2. je-li hodnota j menší než break (1), pak četnost (1) = četnost (1) + 1, tzn. hodnoty 

z prvního intervalu. 

3. je-li hodnota j větší než break (bin-1) pak četnost (bin) = četnost (bin) + 1, tzn. 

hodnoty z posledního intervalu. 

V tomto cyklu je na základě výše uvedených podmínek přiřazena každé zlomové hodnotě 

break (i) četnost (i). Jak je uvedeno v Tabulce 11-b. 

14.2 Indexy způsobilosti Cp a Cpk 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, pro data z normálního rozdělení je možné stanovit 

způsobilost procesu na základě indexů Cp a Cpk. Pro výpočet je tedy nutný předpoklad 

normality dat a znalost tolerančního rozpětí daného technologem (zákazníkem).  

Tato toleranční rozpětí (meze USL a LSL, cílová hodnota CL) jsou pro vybrané parametry 

uloženy ve formě textového souboru, odkud si je program v případě potřeby načítá a dále 

zpracovává. Při každém běhu programu je pro daný výrobek kontrolováno, zda jsou hledané 

specifikace k dispozici. Pokud tyto údaje nejsou zaznamenány, není možné, aby byly indexy 

způsobilosti stanoveny.  

Pokud jsou hodnoty USL, LSL a CL k dispozici, jsou indexy Cp a Cpk stanoveny podle níže 

uvedeného: 
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     ̅

  
 
          

      
   

     
 ̅     

  
 
          

      
      

       {         }     {      }       

   
       

  
 
         

      
      

 

 

 

Vykreslení četností pozorování pro jednotlivé intervaly spolu s tolerančním rozpětím a 

cílovou hodnotou do jednoho grafu dává přehledný a ucelený pohled na sledovaná data, zdali 

spadají do daného tolerančního rozpětí, jak jsou data rozložena vůči střední a cílové hodnotě.  

 

 

 

Obrázek 36 Histogram četností s tolerančním rozpětím a cílovou hodnotou 
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14.3 Řešení ve VBA 

1. Sestrojení histogramu a výpočet indexů způsobilosti 

se spouští funkcí histogramLimits(). 

2. Nalezení a načtení uživatelsky zadaných mezí 

(USL, LSL, TV) z databáze technologických 

předpisů pro konkrétní výrobek a parametr. 

3. Vytvoření pole hodnot seřazených od nejmenší po 

největší. 

4. Na základě Rovnice 37 jsou funkcí 

creatHistogramData() vypočteny šířky třídních 

intervalů.  

5. Funkce breaks() vypočítává koncové hodnoty 

intervalů.  

6. Funkce intervals() přiřadí konkrétní číselné hodnoty 

intervalů. Pokud bylo stanoveno n koncových bodů, 

pak je vytvořeno pro lepší orientaci a přehlednost 

v grafu n+2, případně n+3 intervalů. 

7. Sloupce četností jsou vykresleny funkcí 

createHistChart().  

8. Toleranční meze USL, LSL a TV jsou přidány do 

grafu funkcí createHistChartLines(), pokud jsou 

k dispozici. V opačném případě je vytvořen pouze histogram se zobrazenými 

četnostmi a funkce je ukončena. 

9. Indexy způsobilosti jsou vypočteny funkcí indexCapability() a jsou přidány do 

informační legendy v grafu. 

 

  

histogramLimits()

findSpecLimits()

createArray()

createHistogramData() breaks()

intervals()createHistChart()

indexCapability()

meze OK? ne konec

konec

createHistChartLines()

ano
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15  Test normality dat 

Některé statistické metody předpokládají data z normálního rozdělení, proto je potřeba toto 

blíže prozkoumat. 

V programu SFO SVH monitoring byla zvolena metoda nazývaná QQ graf, jedná se o metodu 

grafickou, z které je uživatel schopen velmi rychle odhadnout, zdali jsou data z normálního 

rozdělení. Další doplňují metodou je ve své podstatě i běžný histogram.  

Při každé analýze dat by měl uživatel ověřovat normalitu a tím ověřovat i korektnost řešení 

zvolené metody. Jedná se zejména o určování způsobilosti procesu, respektive určování 

indexů Cp a Cpk. V tomto případě hraje normalita dat zcela zásadní význam. 

15.1 Postup řešení 

Předpokládá se tato posloupnost náhodné proměnné, data pro výrobek V04 a parametr P04.  

 

Tabulka 12 Data pro výrobek V04 a parametr P04 

i data  i data i data  i data 

1 12,578 10 12,648 19 12,676  28 12,737 

2 12,6 11 12,649 20 12,682  29 12,744 

3 12,601 12 12,65 21 12,686  30 12,751 

4 12,601 13 12,653 22 12,7  31 12,754 

5 12,613 14 12,653 23 12,706  32 12,755 

6 12,614 15 12,655 24 12,706  33 12,762 

7 12,614 16 12,656 25 12,708  34 12,778 

8 12,63 17 12,657 26 12,708  --- --- 

9 12,641 18 12,673 27 12,714  --- --- 

 

1. Prvním krokem sestrojení Q-Q grafu je seřadit data od nejmenší po největší hodnotu, 

zjistit celkový počet sledovaných dat. 

2. Pokud platí, že   je nejmenší hodnota pozorování, označena jako  ( )    pak 

představuje 
 

 
-tý kvantil dat. Analogicky se jedná  

 

 
    -tý percentil. Poslední 

(největší) hodnota by se stala 100. percentilem, což znamená pro normální rozdělení 

nekonečno. Proto se definuje pro i-tou hodnotu kvantil: [26] [27] 

 

 ( )   
   

      
        (  

 

 
) (39) 
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Pro první hodnotu  ( ) a pro hodnotu         a       , platí: 

 

 ( )   
  

 
 

       
 
 

       

Hodnota koeficientu   byla určena  
 

 
  podle Bloma (1958). [38] 

3. Stanovení hodnoty 
   

      
 kvantilu označeného jako   ( ). Tento výpočet je zajištěn 

funkcí         (). Jedná se o vestavěnou funkci MS Excel. 

 

  ( )          ( ( )    ) 

 

Pro první hodnotu   ( ),  ( )        8,        ,       , platí: 

    

  ( )          (                )         

 

4. Dalším krokem je přiřazení každé hodnotě odpovídající kvantil normálního rozdělení, 

které má stejnou střední hodnotu a standardní odchylku jako sledovaná data a tuto 

dvojici vykreslit do jednoho grafu, kde na vodorovné ose x jsou zobrazeny hodnoty 

  ( ) a na ose y jsou zobrazeny sledovaná data. 

5. Proložení dat přímkou, pro lepší posouzení normality dat - pokud body leží na 

zobrazené přímce, lze data považovat za výběr z normálního rozdělení. 

 

Tabulka 13 Ukázka výpočtu kvantilů pro Q-Q graf 

i x(i) xq(i) data(i) 

 

i x(i) xq(i) data(i) 

1 0,018 -2,091 12,578 

 

18 0,515 0,037 12,673 

2 0,047 -1,670 12,600 

 

19 0,544 0,110 12,676 

3 0,077 -1,428 12,601 

 

20 0,573 0,184 12,682 

4 0,106 -1,249 12,601 

 

21 0,602 0,259 12,686 

5 0,135 -1,103 12,613 

 

22 0,631 0,336 12,700 

6 0,164 -0,977 12,614 

 

23 0,661 0,414 12,706 

7 0,193 -0,865 12,614 

 

24 0,690 0,495 12,706 

8 0,223 -0,763 12,630 

 

25 0,719 0,580 12,708 

9 0,252 -0,669 12,641 

 

26 0,748 0,669 12,708 
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10 0,281 -0,580 12,648 

 

27 0,777 0,763 12,714 

11 0,310 -0,495 12,649 

 

28 0,807 0,865 12,737 

12 0,339 -0,414 12,650 

 

29 0,836 0,977 12,744 

13 0,369 -0,336 12,653 

 

30 0,865 1,103 12,751 

14 0,398 -0,259 12,653 

 

31 0,894 1,249 12,754 

15 0,427 -0,184 12,655 

 

32 0,923 1,428 12,755 

16 0,456 -0,110 12,656 

 

33 0,953 1,670 12,762 

17 0,485 -0,037 12,657 

 

34 0,982 2,091 12,778 

 

15.2 Výstup programu 

Z níže uvedeného grafu, lze usuzovat, že data pocházejí z normálního rozdělení. Body 

kopírují přímku bez podstatných odchylek. V této fázi si uživatel ověřuje platnost dalších 

statistických metod. Proto by měl být tento test proveden před každou analýzou procesu. 

V tomto konkrétním případě zdají se být všechny body na přímce, platí tedy lineární závislost 

mezi sledovanými daty a teoretickými hodnotami kvantilů. Pro bližší prozkoumání je vhodné 

ověřit normalitu pomocí histogramu, viz Kapitola 14. 

Obrázek 37 Výstup testu normality dat - QQ graf 
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15.3 Řešení ve VBA 

1. Test normality se spouští funkcí normalityTest(). 

2. Funkce clearValues() upravuje data pro další zpracování. 

3. Základní statistiky (střední hodnota, standardní odchylka, rozptyl, 

minimální a maximální hodnota) jsou vypočteny funkcí dataStat(). 

4. Data musí být setříděny od nejmenší po největší hodnotu, toto 

zajišťuje funkce dataSort(). 

5. Jednotlivé kvantily jsou vypočteny na základě Rovnice 39, funkcí 

quantile(), která obsahuje vestavěnou funkci nomrsinv(). Výpočet 

probíhá v cyklu (od 1 do n, kde n je celkový počet pozorování). 

6. Každé hodnotě je přiřazena teoretická hodnota kvantilu normálního 

rozdělení. Tato dvojice je vykreslena do grafu funkcí 

createQQPlot(). Data jsou navíc proložena přímkou, pro lepší 

názornost. 

7. Funkce plotArea() přidává ke grafu informační legendu s doplňujícími informacemi. 

 

 

 

  

normalityTest()

clearValues()

dataStat()

dataSort()

plotArea()

quantile()

createQQPLot()
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Závěr 

V teoretické části práce se jako první zabývám historií SPC, tuto kapitolu jsem do práce 

zařadil, protože považuji za nesmírně důležité, uvědomit si za jakých podmínek a v jaké době 

statistické řízení procesu vzniklo, jak se dál šířilo a co znamená pro současné výrobní, ale i 

nevýrobní podniky. Tato kapitola navazuje na úvod, kde polemizuji nad základní myšlenkou 

řízení procesu a neustálé nutnosti zvyšování kvality ve všech výrobních fázích. Jaké má 

ekonomické a sociální důsledky. 

Další kapitolou, podtrhující celkový význam SPC, je kapitola zabývající se variabilitou 

systému. V kontextu této práce se pojednává o variabilitě výrobního procesu. Pro správné 

pochopení a interpretaci metod SPC a zejména pro správnou interpretaci výstupů programu 

SFO SVH monitoring je tato kapitola velmi podstatná.  

V dalších kapitolách jsou blíže rozebrány jednotlivé metody SPC, které jsem následně 

implementoval v praktické části práce. Každá metoda je nejprve představena z obecného 

hlediska, dále je vždy uvedena statistická podstata metody, která je následně podpořena 

grafickým výstupem a bližším vysvětlením.  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření programu pro hodnocení stability a 

způsobilosti procesu z hlediska SPC. Program jsem vytvořil tak, aby navíc spolupracoval 

s monitoringem výroby a uživatel byl schopen načítat a analyzovat data, dle specifických 

požadavků z databáze. Tento program jsem naprogramoval ve Visual Basic for Application, 

zejména pro svou rozšířenost, výstupy jsou exportovány do prostředí MS Excel. Tyto výstupy 

(grafy, diagramy, data) jsou tedy k dispozici ve všeobecně známém formátu a prostředí. 

Pokročilý uživatel může dané výstupy nadále upravovat a pracovat s nimi dle potřeby. 

Program jsem navrhnul tak, aby byl pro uživatel co nejpřívětivější, kladl jsem velký důraz na 

jednoduchost a intuitivnost ovládání. Se stejným důrazem jsou vytvořeny i výstupy programu 

- grafy a diagramy, jež jsou na základě sledovaných dat generovány. 

Pro hodnocení procesu z hlediska SPC jsem implementoval pět statistických metod – 

regulační diagramy (CUSUM, XmR), indexy způsobilosti Cp a Cpk, histogram četností 

výskytu a test normality dat. Všechny uvedené metody jsou blíže rozebrány v první části této 

práce, v druhé části jsou navíc uvedeny konkrétní příklady použití, výpočtů a také bližší 

pohled na řešení jednotlivých metod ve VBA. Veškeré výstupy programu jsou popsány jak 

z hlediska programování (vývojové diagramy, algoritmus), tak z hlediska statistiky, co 
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výstupní graf či diagram představuje a znamená, co říká o samotném procesu. Tyto dva 

naprosto odlišné pohledy na řešenou problematiku jsem se snažil popsat, co nejsrozumitelněji 

a přehledně v jednotlivých kapitolách praktické části. Popis a funkce programu SFO SVH 

monitoring jsou podrobně popsány v Kapitolách 11 - 15. 

Tato práce může sloužit navíc, jako návod k vytvořenému programu SFO SVH monitoring, 

pro méně zkušené uživatele, kteří se s metodami SPC setkávají poprvé. Díky této práci budou 

moci snadno interpretovat výstupy programu, budou schopni korektně komentovat své 

analýzy vytvořené tímto programem.  

Aby bylo možné objektivně posoudit, zda bude mít tato práce opravdu konkrétní přínos 

v oblasti zlepšení řízení výrobního procesu, bude potřeba ještě několik měsíců zkušebního 

testování. V současné době je ale zřejmé, že vytvořený program je schopen podávat informace 

o stabilitě a způsobilosti procesu, tak jak je uvedeno a zdokumentováno v práci. Jak s těmito 

informacemi budou nadále pracovat pověřené osoby, již není předmětem této diplomové 

práce. 

Dle současného stavu, lze uvést následující přínosy práce: 

1. Jednoduchá správa dat z monitoringu výroby, načítání a ukládání požadovaných 

údajů. 

2. Značné urychlení vyhledávání v rozsáhlých souborech dat, v současnosti (duben 2013) 

obsahuje vytvořená databáze více než 4800 výrobků o 70 parametrech. 

3. Jednoduchá a rychlá možnost zhodnocení procesu z hlediska SPC, celková doba 

zpracování analýzy je v řádech sekund.   

4. Vytvoření teoretického podkladu k využívání programu SFO SVH monitoring. 
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