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Anotace 

Tématem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu výskytu reklamací a vadných 

kusů zachycených při výstupní kontrole pomocí vhodných statistických metod 

ve vybraném podniku. Úvodní část práce je věnována teoretickým východiskům k dané 

problematice. Jsou v ní vysvětleny základy statistiky, proces statistické analýzy dat, řízení 

kvality, typologie podniků a vybrané statistické metody. Následně je charakterizován 

zvolený podnik. Pro zpracování a analýzu poskytnutých dat je využita vizualizace údajů 

pomocí grafů a tabulek, Paretova analýza, metoda analýzy závislosti v kontingenční 

tabulce, testování shody úrovně a trendová analýza časových řad. Na základě těchto metod 

a testování hypotéz stanovuje tato bakalářská práce vybrané závislosti mezi jednotlivými 

znaky, hlavní příčiny vzniku vadných kusů a jejich vývoj v čase. 
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Annotation 

Application of statistical methods in company practice 

The main goal of this thesis is to evaluate the current state of occurrence of warranty 

claims and defective products found during final inspection in a selected company using 

appropriate statistical methods. Introductory part is focused on the theoretical background 

of the given issue. It explains the basics of statistics, process of statistical data analysis, 

quality management, typology of companies and selected statistical methods. Then the 

chosen company is characterized. For data processing and analysis, data visualization 

using graphs and tables, Pareto analysis, test of independence in contingency tables, testing 

differences in a central tendency and trend analysis of time series are used. Based on these 

methods and hypothesis testing, this thesis determines selected dependencies between 

variables, the main causes of the occurrence of defective products and their development 

over time. 
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Úvod 

Obsah této bakalářské práce je zaměřen na analýzu údajů z oblasti výstupní kontroly 

a reklamací vybrané výrobní společnosti pomocí statistických metod. Vybraný podnik, 

který si nepřál být jmenován, produkuje potahy do automobilů a jeho závod sídlí 

v České republice. V průběhu roku 2017 u něj proběhly změny v kontrole vyrobených 

kusů. Zákazníkům bylo dodáváno příliš mnoho chybných kusů a po jejich stížnostech byla 

kontrola zpřísněna. Vhodná aplikace statistických metod objasní současnou situaci a může 

napomoci při manažerském rozhodování v budoucnu. 

 

Cílem statistické analýzy podnikových dat je zhodnotit současný stav výskytu reklamací 

a vadných kusů zachycených při výstupní kontrole s ohledem na změny, které v průběhu 

roku 2017 proběhly. Práce se snaží určit jejich hlavní příčiny a navrhnout budoucí postup 

za účelem minimalizovat tyto chyby a náklady s nimi spojené. 

 

Firemní údaje jsou nejprve zpracovány a předběžně analyzovány pomocí shrnutí 

do tabulek, sloupcových a spojnicových grafů, Paretovy analýzy a srovnání krabicových 

grafů. Pro formální analýzu poskytnutých dat je využita metoda analýzy závislosti 

v kontingenční tabulce, Kruskalův-Wallisův test, který testuje shodu úrovně ve více 

než dvou souborech a trendová analýza časových řad. 

 

Před samotným zpracováním firemních údajů je představena statistika jako vědní obor, 

vymezeny základní statistické pojmy, přiblížen proces statistické analýzy a jeho využití 

v podnikovém prostředí. Další kapitola se věnuje pojmu kvalita v oblasti podnikové praxe. 

Dále je popsána problematika podniků, jejich členění a situace v České republice. 

Na základě toho je představen a zařazen vybraný podnik. Následně jsou vysvětleny 

vybrané statistické metody, které jsou aplikovány v poslední kapitole.  
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1 Statistika  

V první části bakalářské práce je popsán vývoj a význam statistiky, vysvětleny základní 

statistické pojmy a přiblížen proces statistické analýzy. Poslední část této kapitoly 

se věnuje teoretickým východiskům k aplikované statistice v podnikovém prostředí. 

1.1  Vývoj a význam statistiky 

V minulosti se statistikou chápalo pouze zjišťování, shrnování a publikace údajů. Nyní jde 

především o vědní disciplínu, která pomáhá těmto údajům porozumět a vyvozovat z nich 

závěry. Správné použití statistických metod je jedním ze způsobů, jak blíže nahlédnout 

do každodenního dění kolem nás. 

 

Počátek a rozvoj statistiky 

První zmínky o statistice se objevují ve starověku. Tehdy se jednalo především o soupis 

obyvatelstva a jejich majetku pro daňové účely. V 17. století se začínají objevovat 

statistické analýzy událostí. Vznikala tehdy takzvaná univerzitní statistika, která 

se zabývala zkoumáním společenských jevů na základě číselných záznamů. V polovině 

18. století se začalo používat slovo statistika pro pojmenování vědního oboru. Kořen 

pochází z latinského slova „status“, které znamená stav. Z toho vzniklo italské slovo státo 

vyjadřující stát. Dalším odvozováním v Itálii vzniklo slovo státistico, ze kterého se později 

stala statistika. Další vývoj v 19. století se opíral o základy teorie pravděpodobnosti. 

Statistika se jako samostatná vědní disciplína rozvíjela od počátku 20. století (Cyhelský, 

2001; Hindls, 2007). 

 

Moderní statistika 

Následný pokrok v oblasti výpočetní techniky přispěl k rozvoji statistiky do dnešní 

podoby. To znamená pohled na statistiku ve třech pojetích:  

 

a) číselné a slovní údaje a jejich souhrny o hromadných jevech, 

b) praktická činnost, která spočívá ve sběru, roztřiďování, shrnování, grafickém 

znázorňování a vyhodnocování statistických údajů, 

c) věda zkoumající zákonitosti hromadných jevů pomocí statistických metod (Hindls, 

2007). 
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Jednotlivé údaje samostatně statistiku netvoří. K získání poznatků a formulování závěrů 

slouží sledování hromadných jevů. Moderní statistiku však nelze chápat pouze jako 

elementární zpracování údajů. Je to totiž nejen praktická činnost, ale také metodologická 

disciplína, která neustále prochází vývojem. 

 

Hlavním nástrojem moderní statistiky je matematika. Právě ta se často považuje za základ 

statistiky. Matematická statistika je také jedna z oblastí statistiky. Zkoumá dostupný 

vzorek a z něho případně činí závěry o celku. Další částí dnešní statistiky je popisná 

statistika, jinak známá jako deskriptivní. V této oblasti je důležité vystihnout poznatky 

o číselných datech a grafech a stanovit závěry pouze o daných údajích a dále je 

nezobecňovat. U této větve statistiky je proto velice důležitá správná interpretace. 

 

Moderní statistika hraje významnou roli v současném světě a ekonomice. Výrazně pomáhá 

k realizaci změn v nejen oblasti národního hospodářství. Statistická analýza je důležitým 

nástrojem pro mnoho různých oborů, jako například podnikání, lékařství, zemědělství, 

společenské vědy a přírodní vědy. 
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1.2 Základní statistické pojmy 

Hromadné jevy jsou takové, které se vyskytují mnohokrát ve větším měřítku, u většího 

počtu prvků, a které se mohou znovu opakovat. Tyto prvky jsou elementárními jednotkami 

statistického pozorování a nazývají se statistické jednotky. 

1.2.1 Statistické znaky 

Vlastnosti statistických jednotek vyjadřují statistické znaky. Různé hodnoty znaku 

se nazývají obměnami (variantami) znaku. Mohou být shodné (nabývající pouze jedné 

varianty), nebo proměnné (nabývající více než jedné varianty). Pojem statistický znak 

a statistická proměnná se považují za rovnocenné. Každá jednotlivá hodnota daného znaku 

může být číselná, nebo slovní. Tyto hodnoty se označují i jako pozorování. Souhrn znaků 

tvoří data (Hindls, 2007). 

 

Statistický znak může být ve své podstatě kvalitativní, nebo kvantitativní. Kvalitativní 

znaky jsou obvykle vyjádřené slovně. Obměny těchto znaků tvoří kategorie, proto 

se nazývají také kategoriální. Jako příklad lze uvést pohlaví, odvětví, vzdělání. Kvalitativní 

znak může být vytvořený i ze znaku číselného rozdělením jeho hodnot do intervalů. 

Kategoriím se často přiřazují čísla (1 = muž, 2 = žena), ale jsou to pouze označení 

bez numerických vlastností. Kvalitativním znakům nabývajících jen dvou hodnou se říká 

dichotomické, ostatním množné. Znaky kvantitativní jsou takové, jejichž obměny 

(varianty) lze vyjádřit číselně. Označují se proto také jako číselné a numerické. Příkladem 

kvantitativního znaku může být například věk, počet vyrobených kusů, cena, vzdálenost 

(Wegner, 2013). 

 

Kvantitativní znaky se z praktických důvodů dále dělí na diskrétní (nespojité) a spojité. 

Diskrétní mohou nabývat jen některých číselných hodnot a mají menší počet obměn 

než spojité. Příkladem jsou počty zaměstnanců, prodaných kusů a poruch za směnu. 

Spojité znaky nabývají v rámci daného intervalu libovolných hodnot (spotřeba energie, 

doba výroby jednoho kusu).  

 

Statistické znaky můžeme klasifikovat také na základě typu vztahů mezi obměnami 

a hodnotami proměnných. Dle tohoto kritéria existují proměnné nominální, ordinální 
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a metrické. Toto dělení určuje, jaké statistické metody lze pro daná data využít pro získání 

platných statistických výsledků. 

 

Nominální (jmenné) znaky spadají pod kvalitativní. Každá kategorie má stejně velký 

význam a můžeme o nich tvrdit pouze to, že se navzájem vylučují. Příkladem je pohlaví, 

město pobytu, barva produktu. Údaje s nominálními znaky jsou nejhůře využitelné 

pro statistickou analýzu, jelikož kódy přiřazené kategoriím nemají číselné vlastnosti. 

Nominální znaky lze pouze počítat a tabelovat. To samozřejmě ovlivňuje rozsah 

aplikovatelných statistických metod. 

 

Ordinální (pořadové) znaky se také řadí mezi kvalitativní, ale už odrážejí pořadí 

jednotlivých kategorií. Každá následující kategorie znamená více, nebo méně 

než předchozí kategorie dané charakteristiky. Příkladem je nejvyšší dosažené vzdělání, 

velikost podniku, velikost oblečení. Ordinální znaky jsou vhodnější pro statistickou 

analýzu než znaky nominální, protože u nich existuje uspořádání. 

 

Metrické (měřitelné) znaky spadají pod kvantitativní. Lze u nich určit nejen pořadí, 

ale také o kolik se jednotlivé obměny znaku liší. Příkladem je teplota ve stupních Celsia. 

Metrické proměnné se dají rozdělit dále na dvě skupiny. V první skupině jsou ty znaky, 

které v daném statistickém souboru nabývají jen kladných číselných hodnot. Proměnné 

v této skupině můžeme nazývat kardinální (stěžejní). Lze u nich kromě rozdílu změřit 

i kolikrát je jedna obměna větší než druhá. Jako příklad uvedeme hrubý měsíční příjem, 

střední délka života, hmotnost a hrubý domácí produkt. Do druhé skupiny metrických 

znaků patří takové, které nabývají i nekladných hodnot. Nelze určovat kolikrát je jedna 

záporná varianta menší než nějaká kladná. Tento problém lze někdy vyřešit vhodným 

roztříděním statistického souboru. Například u teploty vzduchu nelze určovat podíl dvou 

hodnot, pokud nejsou obě kladné nebo obě záporné. Pokud však roztřídíme soubor 

jen na kladné hodnoty, můžeme považovat teplotu vzduchu za kardinální. Pro statistickou 

analýzu metrických znaků je dostupné větší množství statistických technik než u jmenných 

a pořadových. Kardinální znaky mají veškeré číselné vlastnosti, které umožňují použití 

všech základních aritmetických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Jsou proto 

velice vhodné pro statistickou analýzu (Cyhelský, 2001). 
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1.2.2 Statistický soubor 

Statistickým souborem se nazývá množina všech statistických jednotek s přesně 

stanovenými shodnými vlastnostmi (statistickými znaky). Pokud obsahuje všechny 

jednotky, které jsou předmětem zkoumání, tak se pro něj používá pojem základní soubor 

(populace). Jeho rozsah je značen N a zpravidla bývá velice rozsáhlý. Obvykle 

se proto provádí tzv. reprezentativní výběrové šetření, při kterém se ze základního souboru 

určitým způsobem vybere vzorek. Reprezentativní výběrová šetření je možné rozdělit 

na dva druhy – záměrný výběr (závisí na úsudku odborníka; subjektivní) a náhodný výběr. 

V druhém případě mluvíme o tzv. pravděpodobnostním výběrovém šetření. Mezi konkrétní 

techniky náhodného výběru se řádí například losování, výběr pomocí náhodných čísel, 

systematický výběr a výběr pomocí nekorelovaného znaku. Provedením reprezentativního 

výběrového šetření se získá výběrový soubor (výběr), jehož rozsah se značí n. 

Při správném postupu lze na základě výsledků z výběrového souboru činit úsudky 

o základním souboru (Hindls, 2007). 

 

Pro statistický soubor platí: 

 počet hodnot (pozorování) = rozsah souboru (n), 

 počet obměn (k) ≤ rozsah souboru (n). 
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1.3 Proces statistické analýzy 

Statistika v praxi zahrnuje proces složený z několika etap. Zpravidla obsahuje statistické 

šetření (zjišťování), statistické zpracování zjištěných dat a nakonec statistickou analýzu 

těchto údajů (Hindls, 2007). Může se zdát, že nejpodstatnější je poslední etapa, 

ale ve skutečnosti jsou všechny tři úkoly důležité. Data, která nebyla zpracována 

a zanalyzovaná, přinášejí malou hodnotu. A ani použití sofistikovaných statistických 

metod nepřinese smysluplné informace o špatně shromážděných datech. Na proces 

statistické analýzy lze pohlížet jako na sekvenci několika na sobě navazujících kroků: 

 porozumění problému, 

 určení předmětu a způsobu analýzy, 

 sběr dat, 

 zpracování dat a předběžná analýza, 

 formální analýza dat, 

 interpretace výsledků (Peck, 2015). 

 

Porozumění problému 

První krok zahrnuje porozumění daného problému. Před samým začátkem bychom měli 

vědět, jaký je cíl zkoumání a na jaké otázky hledáme odpověď. Před shromažďováním 

údajů je důležité mít stanovaný jasný směr, aby bylo zajištěno, že budeme schopni 

zodpovědět na tyto otázky za pomoci nasbíraných dat. 

 

Předmět a způsob analýzy 

V druhém kroku se rozhoduje co měřit a jakým způsobem to měřit. Neboli jaké informace 

jsou potřebné pro zodpovězení formulovaných otázek. V závislosti na zkoumaném 

problému tento krok může být jednoduchý. V některých případech však nemusí být zřejmé, 

jaké údaje budou nezbytné. Je proto nutné správně definovat proměnné, které budou 

předmětem studování. Na závěr musíme znát i správné metody, jak určit hodnoty těchto 

proměnných (Peck, 2015). 

 

Sběr dat 

V tomto kroku provádíme statistické zjišťování. Získáváme obměny (číselné nebo slovní) 

sledovaných statistických znaků. Tyto hodnoty se dají pořídit dvěma způsoby. Pokud je 
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odněkud převezmeme, nazývají se sekundární data. Jestliže je sami zjišťujeme, jedná se 

o primární data (Cyhelský, 2001). V obou případech platí, že pokud je kvalita dat špatná, 

bude špatná i kvalita informací získaných ze statistické analýzy. 

 

Primární data jsou pořizována za určitým účelem. Dělí se na interní a externí. Z pohledu 

podnikové ekonomiky jsou interní data generována při běžného chodu vnitropodnikových 

aktivit. Jsou proto relativně nenákladná na shromažďování a jednoduše dostupná 

z firemních databází. Externí data pocházejí od zdroje mimo podnik, například z jiného 

podniku, státního zařízení, univerzity a výzkumného ústavu. V závislosti na zdroji jsou tato 

data placená, nebo zdarma (Wegner, 2013). 

 

Při využití sekundárních dat je důležité dát pozor na to, jak a pro jaký účel byla pořízena. 

Kontext dat je často přehlížen, přestože je jejich nejdůležitějším aspektem. Následující 

otázky pomohou kontextu těchto údajů lépe porozumět:  

 Kdo nebo co bylo pozorováno?  

 Jaké proměnné byly měřeny?  

 Jak byly měřeny?  

 Jaké jsou jednotky měření? 

 Kdo provedl sběr dat? 

 Jak, proč, kde a kdy byl sběr dat provádět (Gould, 2017)? 

 

Zpracování dat a předběžná analýza 

V předchozím kroku získáme zpravidla velké množství údajů, které jsou nepřehledné. 

Dalším krokem po sběru dat je proto obvykle jejich zpracování a předběžná analýza. 

Zahrnuje to jejich číselné a grafické shrnutí. Předběžná analýza poskytne náhled 

do důležitých charakteristik shromážděných údajů. To je užitečné pro zvolení vhodných 

metod pro další analýzu.  

 

Data uspořádáme a rozdělíme do skupin tak, aby byla v přehlednější formě. Pokud je 

třídíme podle změn jednoho znaku, jedná se o jednostupňové třídění. U vícestupňového 

třídění se provádí třídění dle více statistických znaků najednou. U jednostupňového třídění 

se využívá tabulka rozdělení četnosti (viz tabulka 1). Ta podává informaci o četnosti 

výskytu jednotlivých obměn znaku v souboru. Jednotlivé obměny značíme xi, 



21 

 

i = 1, 2, …, k. Odpovídající četnosti nesou označení ni, i = 1, 2, …, k. Tabulka vyjadřuje 

kromě absolutních také relativní četnosti pi, která se vypočítá dle vzorce (1). 

 

   
  

∑   
 
   

                                                                                                                                        (1) 

  

 Tabulka 1: Schéma rozdělení četnosti 

 Zdroj: HINDLS, Richard 2007, Statistika pro ekonomy, s. 19. 

Kumulativní četnosti absolutní a relativní četnosti informují o tom, kolik jednotek, 

respektive kolik procent souboru má obměnu znaku menší nebo rovnou dané variantě. 

Pokud jsou seřazené varianty znaku sestupně podle absolutní četnosti, pomohou nám 

kumulativní četnosti pro tzv. Paretovu analýzu. Jinak se nazývá také analýzou 80 na 20 

a vychází ze zákonitosti, že 80 % důsledků způsobuje jen 20 % všech možných příčin. 

Pro grafické zobrazení Paretovy analýzy se využívá kombinace sloupcového grafu 

(znázorňuje absolutní četnosti) se spojnicovým (znázorňuje relativní kumulativní četnosti). 

Takovýto typ grafu se nazývá Paretův diagram a využívá se například při kontrole kvality 

nebo skladové logistice (Wegner, 2013). 

 

Pro grafické shrnutí dat se kromě sloupcových a spojnicových grafů používají ještě 

výsečové, bodové a krabicové grafy (viz obrázek číslo 1). Krabicový graf je vhodný 

pro znázornění extrémních hodnot a kvartilů. Kvartily má celkem tři – dolní oddělující 

čtvrtinu nejnižších hodnot znaku, prostřední (medián) rozdělující obor hodnot znaku 

na dvě stejné části a horní oddělující čtvrtinu nejvyšších hodnot znaku od zbylých 75 %. 

Krajní hranice hodnot znaku jsou značeny xmin a xmax. Uvedení více krabicových grafů 

vedle sebe při jedné stupnici je také vhodným prostředkem pro grafické srovnání různých 
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statistických znaků jednoho souboru, nebo jednoho znaku sledovaného v různých 

statistických souborech (Hindls, 2007). 

 Obrázek 1: Krabicový graf  

Zdroj: CYHELSKÝ, Lubomír 2001. Elementární statistická analýza, str. 53. 

Formální analýza dat 

Tento krok zahrnuje výběr a následnou aplikaci vhodných metod. Statistické metody 

umožňují shromažďovat, popisovat a analyzovat data a následně z nich vyvozovat závěry. 

Správná volba je klíčová a závisí na mnoha faktorech, jako například je druh analyzované 

proměnné, rozsah souboru a způsob jeho pořízení. Špatná volba statistické metody povede 

k neplatným výsledkům. Vybrané metody budou blíže popsány v dalších kapitolách této 

práce. 

 

Interpretace výsledků 

V posledním kroku bychom měli výsledky analýzy interpretovat. Chceme nalézt odpovědi 

na otázky, které jsme formulovali v prvním kroku. Často to může být podnět pro pokládání 

dalších otázek, které vedou znovu na začátek procesu. Dobrá analýza je obvykle 

opakovaný proces (Peck, 2015). 
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1.4 Aplikovaná statistika v podnikovém prostředí 

Statistika hraje podpůrnou roli při manažerském rozhodování v podniku. Posiluje 

kvantifikovatelnou základnu problematiky, a tím ulehčuje výběr vhodného řešení. 

Formulovat manažerské rozhodnutí tak, aby mohlo být aplikováno znova v podobných 

situacích jinde (Wegner, 2013). Proces manažerského rozhodování s pomocí statistiky 

si lze představit tak, jak je znázorněno na obrázku číslo 2.  

 

 
Obrázek 2: Systém pro podporu rozhodování manažera  

Zdroj: vlastní zpracování dle WEGNER, Trevor 2013, Applied Business Statistics: Methods and 

Excel-based Applications, s. 13. 

 

Aby mohli manažeři učinit správné rozhodnutí, musí se jim dostat kvalitních informací. 

Ty by měly být přesné, relevantní, jednoduše dostupné a včasné. Takovéto informace jsou 

však zřídka dostupné samy o sobě. Většinou musí být generovány z podnikových dat. 

Samostatná data se skládají z individuálních a nezpracovaných hodnot, které nepřinesou 

mnoho užitečných informací. Proto je nutné nejprve provést transformační proces 

za použití statistických metod a přeměnit tato data v užitečné informace. Mohou to být 

třeba trendy, závislosti, opakující se jevy a vztahy mezi údaji. Tyto informace dále 

pomohou při rozhodování manažera. Chování na základě kvantitativních informací 

si manažer obhájí mnohem jednodušeji. 

 

Znalost v oblasti statistiky je pro zaměstnance v řídících pozicích v podnikovém prostředí 

vhodná nejen při procesu rozhodování. Statistika jim také například umožňuje:  

 číselně interpretovat výsledky z podnikových reportů, 

 získat konkurenční výhodu nad kolegy a konkurenty v odvětví, 

 efektivněji komunikovat se statistickými analytiky, 
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 provádět běžné statistické analýzy v praxi k získání dodatečných informací 

z podnikových údajů, 

 rozpoznat situace, kde je vhodné využít statistických metod pro zlepšení 

rozhodovacího procesu, 

 kriticky zhodnotit platnost statistických nálezů předtím, než na jejich základě učiní 

rozhodnutí (Wegner, 2013). 
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2 Kvalita 

Pojem kvalita bývá často nahrazován slovem jakost. Tyto výrazy se dají považovat 

za synonyma. Jedná se o souhrn kladných vlastností, které jsou od produktu zákazníkem 

očekávány. V dnešní době je jakost jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru 

konkurenčních produktů. A nezáleží na tom, zda je zákazníkem jedna osoba, průmyslová 

organizace, maloobchod, banka, nebo například státní instituce (Douglas, 2009). V oblasti 

řízení je kvalita chápána také jako systém k vytvoření kvalitních výrobků a služeb. Kvalitu 

je nejprve nutné vyrobit a následně potom i kontrolovat. Kontrolu provádí pověřené osoby 

s odpovídajícími zkušenostmi a vzděláním. Konkrétně tím může být třeba kontrola auditem 

nebo pomocí statistických metod. Všechny podniky, ať už výrobní, nebo poskytující 

služby, by se měly snažit předcházet nekvalitě a rizikům s ní spojeným. Při nedostatečné 

kvalitě si firma dělá negativní reklamu a přichází o zákazníky. Naopak zefektivnění 

procesů a zvýšení kvality vede k nižším nákladům a zvýšení produktivity. Kombinace 

vyšší kvality s nižší cenou poskytuje konkurenční výhodu (Nenadál et al., 1998). 

 

Kvalita představuje vhodnost daného produktu k použití. To má dva hlavní aspekty: kvalita 

designu a kvalita shody. Produkty jsou vyráběné v různých úrovních a třídách jakosti. 

Například automobily se liší ve velikosti, výkonu, vzhledu a vybavení. Přesto plní stejný 

základní cíl – poskytovat bezpečný prostředek transportu. Tyto rozdíly jsou úmyslné 

a mluvíme tedy o kvalitě designu. Kvalita shody se naopak zabývá tím, jak se daný 

výrobek shoduje se specifikacemi designu. Je ovlivňována mnoha faktory, mezi které patří 

například typ výrobního procesu, trénink a motivace pracovníků a kontrolní procesy 

(Clarke, 2006). 

 

Žádné dva výrobky nejsou nikdy kompletně identické. U každého produktu je určité 

množství variability. Douglas (2009) se proto na kvalitu dívá i z dalšího pohledu a říká, 

že je nepřímo úměrná variabilitě. Znamená to, že pokud škodlivá, nechtěná variabilita 

důležité charakteristiky produktu klesne, jeho kvalita vzroste. Nadbytečná variabilita 

v procesech často vede k nižší produktivitě a plýtvání – více zmetků, oprav a reklamací. 

To samozřejmě znamená větší náklady, více vynaloženého času a snahy. Při zkoumání 

variability za účelem zlepšování kvality procesů a produktů hrají klíčovou roli právě 

statistické metody.  
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3 Podnik 

V praktické části bude představen průmyslový podnik a budou rozebírána data pocházející 

z jeho výrobní činnosti. Pro lepší přiblížení problematiky jsou v této kapitole uvedeny 

základní informace o podnicích v ČR. Občanský zákoník podniky oficiálně označuje jako 

obchodní závody a definuje je jako organizované soubory jmění, které vytvořil podnikatel 

a slouží z jeho vůle k provozování podnikatelské činnosti. Jměním obchodního závodu se 

rozumí jeho hmotný (např. zařízení, budovy) a nehmotný majetek (např. dobré jméno 

podniku, patenty). 

3.1 Typologie podniků 

Podniky lze roztřídit podle několika různých hledisek. Mezi nejzákladnější z nich se řadí 

právní forma vlastnictví podniku, jeho velikost, příslušnost k sektoru a hospodářskému 

odvětví. Specifické jsou výrobní podniky, které se dají ještě podrobněji dělit dle typu jejich 

výroby. 

 

K 31. 12. 2016 bylo v České republice 2 807 532 registrovaných ekonomických subjektů. 

Převažují především soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona – 

1 849 487 subjektů. Na druhém místě jsou obchodní společnosti s 462 099 subjekty. 

Téměř 3 % ze všech ekonomických subjektů v ČR jsou pod zahraniční kontrolou 

(83 766 subjektů) (Statistická ročenka České republiky 2017). 

 

Rozlišujeme tři hlavní sektory, ve kterých podnik může působit. Jsou jimi: 

 primární sektor – podniky zpracovávají přírodní zdroje (jedná se například 

o zemědělství, lesnictví, rybolov); 

 sekundární sektor – podniky dále zpracovávají výstupy z primárního sektoru 

(především zpracovatelský průmysl a stavebnictví); 

 terciální sektor – nedochází k výrobě statků, ale k poskytování služeb. 

 

Spolu s technologickým pokrokem a zvyšování významnosti některých odvětví se některé 

podniky vyčleňují do sektoru kvartárního nebo kvarciárního. Patří sem například věda 

a výzkum, informační technologie a odvětví zvyšující kvalitu života (zdravotnictví, 

školství, sociální služby). 
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Podle velikosti se podniky dělí na mikro, malé, střední a velké. Kritéria pro zařazení 

znázorňuje tabulka číslo 2. Je sledován počet zaměstnanců, roční obrat a celková hodnota 

majetku neboli bilanční suma roční rozvahy. Aby mohl být podnik zařazen mezi malé 

a střední, musí mít méně než 250 zaměstnanců, jeho roční obrat nesmí přesáhnout 

50 mil. EUR a jeho majetek 43 mil. EUR (Synek, 2015). Na konci roku 2016 bylo v ČR 

2300 ekonomických subjektů, které měli přes 250 zaměstnanců. Naopak žádného 

zaměstnance nemělo více jak 2,5 mil. subjektů (Statistická ročenka České republiky 2017). 

Tabulka 2: Kritéria pro dělení podniků dle velikosti v EU 

Velikost podniku Počet zaměstnanců Roční obrat Bilanční suma 

Mikro do 10 do 2 mil. EUR do 2 mil. EUR 

Malá do 50 do 20 mil. EUR do 20 mil. EUR 

Střední do 250 do 50 mil. EUR do 43 mil. EUR 

Velká 250 a více 50 mil. EUR a více 43 mil. EUR a více 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Ekonomická činnost každého podniku v ČR je také klasifikována podle CZ-NACE. Jedná 

se o národní verzi klasifikace ekonomických činností Evropské unie. Každé ekonomicky 

aktivní statistické jednotce lze přiřadit číselný kód NACE na základě toho, do jaké oblasti 

její ekonomická činnost spadá. Tyto kódy jsou porovnatelné v rámci EU. Kód CZ-NACE 

má čtyřstupňovou hierarchickou strukturu (sekce, oddíl, skupina, třída). Nejpočetněji byla 

v České republice k 31. 12. 2016 zastoupena sekce G Velkoobchod a maloobchod; opravy 

a údržba motorových vozidel s 636 872 registrovanými ekonomickými subjekty. 

Následovaly ji sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti (351 269 subjektů), sekce 

F Stavebnictví (320 543 subjektů) a sekce C Zpracovatelský průmysl (300 805 subjektů). 

V sekci C bylo nejvíce podniků s více než 250 zaměstnanci – 910 subjektů (Statistická 

ročenka České republiky 2017). 

 

Podnik zabývající se výrobní činností přeměňuje vstupy (výrobní faktory) ve statky 

(výstupy – hmotné výrobky a služby). Mezi výrobní faktory řadíme výkonnou a řídící 

práci, dlouhodobý hmotný majetek (půda, budovy, zařízení, stroje aj.) a materiál. Samotná 

výroba se dělí na hlavní (představuje hlavní náplň výroby podniku), vedlejší (náhradní 

díly, polotovary), doplňkovou (zpracování odpadu z předchozích typů) a přidruženou 
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(od ostatních se liší charakterem výroby). V případě, že podnik získává suroviny 

pro zpracování vyráběných statků přímo z přírody (zemědělské, těžební a lesnické 

podniky), jedná se o takzvanou prvovýrobu. Jejich výstupy následně zpracovávají podniky 

druhovýroby (Synek, 2015). 

 

Podniky je možné rozdělit dle výrobního množství. Podniky s kusovou výrobou jsou 

charakteristické malým počtem stejných výrobků, častým střídáním pracovních postupů 

a neopakovatelností celého výrobního procesu. U výroby sériové dochází k opakování 

produkce několika stejných kusů v omezeném počtu v tzv. sériích. Podniky s hromadnou 

výrobou zhotovují jeden nebo malý počet výrobků ve velkém množství. Drucker (1986) 

na toto dělení navazuje a rozlišuje čtyři základní typy výrobních činností: 

 zakázková výroba – produkty jsou vyráběny zpravidla kusově na základě přání 

zákazníka (např. nábytek, oděvy na zakázku, lodě, průmyslové stavby); 

 vázaná (pevná) hromadná výroba – produkty jsou vyráběny pro masovou spotřebu, 

hromadnou, standardizovanou výrobou (např. lisování, spojovací materiál); 

 pružná (volná) hromadná výroba – je vyráběn jeden druh výrobku 

se standardizovanými komponenty, ale jeho ostatní části lze přizpůsobovat 

dle přání zákazníka (automobily); 

 plynulá (proudová) výroba – při produkce je využita technologie, která umožňuje 

vysoký stupeň automatizace, nepřetržitý proud zpracovávaných surovin a výrobků 

(např. ropné produkty, papír, chemikálie). 
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4 Charakteristika vybraného podniku 

Společnost, která poskytla data a spolupráci pro tuto bakalářskou práci, si nepřeje být 

jmenována. Je to obchodní společnost pod zahraniční kontrolou a svojí činností se řadí 

do sekundárního sektoru. Soustředí se tím pádem na druhovýrobu. Jedná se o velký podnik 

jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak z pohledu finanční aktivity. Vybraná firma je 

výrobní podnik v severních Čechách, který se zabývá produkcí potahů sedaček pro 

automobilový průmysl. Dle klasifikace CZ-NACE jsou hlavním předmětem podnikání 

společnosti činnosti, které patří do sekce C Zpracovatelský průmysl. Mají kódové označení 

29320: Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla a 13920: Výroba 

konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů. Produkce je tudíž zaměřena především 

na sériovou výrobu. Při použití Druckerova rozdělení typů výrobních činností se jedná 

o pružnou (volnou) hromadnou výrobu. 

 

Vybraný podnik je součástí celosvětové skupiny, která usiluje o to být světovým lídrem 

v oblasti výroby automobilových sedadel. Má závody v šesti lokalitách v České republice 

a zaměstnává v nich průměrně kolem 4000 zaměstnanců. Podnik utváří spolu s dalšími 

dvěma lokalitami závodní divizi A. V té se šijí automobilové potahy pro celou řadu 

významných automobilových značek. Ve všech těchto závodech dochází vzhledem 

ke zvyšování poptávky a celkovému růstu automobilového průmyslu k rozšiřování výroby, 

modernizaci a nákupu strojů. 

 

Jmenovaná skupina úzce spolupracuje s velkými výrobci automobilů a za jejich pomoci 

se své produkty snaží neustále inovovat. Zaměřuje na nové technologie, modernizaci 

výrobních zařízení a chce vyrábět sedačky z lehkých komponentů. Díky spolupráci 

s automobilkami v průběhu celého procesu vývoje mohou své výrobky přizpůsobit 

dle požadavků zákazníků. Ti potom dostanou přesně to, co hledají, a mohou odlišit svá 

vozidla od konkurence. Výrobci automobilů znají požadavky konečných zákazníků 

a mohou tato data svým dodavatelům poskytnout. V našem případě jde například 

o požadavky na typ použitých látek, jejich barvu a ergonomické vlastnosti. Jelikož 

automobilky vyvíjejí svá vozidla několik let předem, je tato spolupráce nezbytná, aby 

společnost udržela krok s moderními trendy. Skupina má založenou velkou část portfolia 
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na vyvíjení modulárních komponentů, které podporují více značek a modelů. To udržuje 

nižší náklady a vytváří větší pohodlí pro zákazníky. 

 

Vybraný podnik nevyvíjí činnost s významným dopadem na životní prostředí. Věnuje 

velkou pozornost problematice bezpečnosti práce a zlepšování pracovních podmínek svým 

zaměstnancům na pracovištích. Zaměřuje se na budoucnost – plánuje značný nárůst 

výroby, zvýšení kvality a efektivity a také investice do lidského potenciálu a vzdělávání 

svých zaměstnanců. 
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5 Charakteristika použitých statistických metod 

V této kapitole budou vysvětleny vybrané statistické metody, které budou následně použity 

při samotné analýze podnikových dat.  

5.1 Analýza závislosti v kontingenční tabulce 

Kontingenční tabulka je speciální typ dvourozměrné tabulky (viz tabulka číslo 3). 

Znázorňuje sdružené rozdělení četností dvou proměnných (x a y), kdy alespoň jedna z nich 

musí být slovní. Především je využívána k sumarizaci vztahu mezi dvěma kategoriálními 

znaky. Do políček tabulky zapisujeme sdružené absolutní četnosti (nij, pozorované 

četnosti), které představují kombinaci kategorií daných dvou znaků. Součty jednotlivých 

řádků a sloupců se nazývají marginální (okrajové) četnosti a značí se ni∙ a n∙j. Z těchto 

marginálních četností odvozujeme četnosti odpovídající nezávislosti sledovaných znaků 

(očekávané četnosti). Pro výpočet očekávaných četností se používá vzorec (2). 

 Tabulka 3: Kontingenční tabulka 

              (j = 1,2,…, s) 

xi                                 yj 

(i = 1,2,…, r) 

y1 y2 … ys 
Součty četností  

ni∙ 

x1 n11 n12 … n1s n1∙ 

x2 n21 n22 … n2s n2∙ 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

xr nr1 nr2 … nrs nr∙ 

Součty četností n∙j n∙1 n∙2 … n∙s n 

 Zdroj: vlastní zpracování. 

 

    
  

         

 
                                                                                                                                  (2) 

 

Nezávislost znaků v kontingenční tabulce testujeme tzv. χ
2
 testem nezávislosti, který je 

založen na porovnání pozorovaných (empirických) četností s očekávanými (teoretickými). 

Test předpokládá, že všechny očekávané četnosti budou mít hodnotu alespoň 5. 

Východiskem pro test je nulová a alternativní hypotéza: 
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H0: proměnné x a y jsou nezávislé; 

H1: non H0. 

 

Čím jsou si očekávané a pozorované četnosti podobnější, tím víc to svědčí ve prospěch 

testované hypotézy H0. Hypotézu H0 testujeme pomocí testové statistiky G, která 

se vypočte na základě vzorce (3). Ta má při platnosti nulové hypotézy chí-kvadrát 

rozdělení (χ
2
). Počet stupňů volnosti rozdělení se řídí počtem řádků r a počtem sloupců s 

v kontingenční tabulce. Vypočtenou hodnotu G porovnáváme s kritickým oborem W dle 

vzorce (4). Pokud spadá hodnota testové statistiky G do kritického oboru, zamítáme H0 

a přijímáme H1. V tom případě se prokáže hypotéza o závislosti proměnných x a y. Těsnost 

závislosti lze změřit například pomocí Cramérova koeficientu kontingence C, který se 

vypočítá podle vzorce (5). Může nabývat hodnot mezi 0 a 1, kde 0 znamená nezávislost 

znaků a 1 přímou závislost.  

 

  ∑∑
(        

 )
 

    
      [          ]

 

   

 

   

 

 

(3) 

 

  {        
 [          ]} 

 

(4) 

 

  √
 

      
      {   } (5) 

 

5.2 Testování shody úrovně ve více než dvou souborech 

Pro testování shody středních hodnot více než dvou nezávislých výběrů (I  ≥  3) se používá 

jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA). Aby tento test mohl být aplikován, musí 

soubory splňovat několik předpokladů (nezávislost výběrů, normalitu rozdělení, shodu 

rozptylů). Soubory, které budou v následující kapitole předmětem analýzy, některé z těchto 

předpokladů nesplňují (zejména normalitu výběru). Alternativou je Kruskalův-Wallisův 

test, který se někdy nazývá neparametrická ANOVA. Kruskalův-Wallisův test však 

netestuje shodu středních hodnot výběrů, ale je vícevýběrovým testem shody mediánů. 

Východiskem pro test jsou hypotézy: 
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H0:  ̃   ̃     ̃ ; 

H1: non H0. 

 

V dalším kroku testu se seřadí všechny prvky z I výběru do rostoucí posloupnosti. 

Každému prvku je přiřazeno číselné pořadí. Následně se sečtou všechny pořadí prvků 

patřící do jednotlivých i-tých výběrů (i = 1, 2, …, I). Tyto celkové součty se značí Ti. 

Nulová hypotéza se testuje pomocí testové statistiky Q (viz vzorec (6)). Při platnosti 

nulové hypotézy odpovídá statistika χ
2 

rozdělení o I – 1 stupních volnosti. H0 zamítáme 

na hladině významnosti α, pokud platí vztah ze vzorce (7). V tom případě je prokázáno, 

že mediány výběrů se od sebe statisticky liší. Kruskalův-Wallisův test je citlivý 

na vzájemné posunutí jednotlivých výběrů.  

 

  
  

      
∑

  
 

  
             

 

 

   

 

 

(6) 

 

      
     

 

(7) 

 

Jestliže zamítneme nulovou hypotézu, můžeme pomocí vzorce (8) zjistit, které výběry se 

od sebe vzájemně liší. Pokud vzorec platí, mediány i-tého a j-tého výběru se od sebe 

významně liší. 
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)          

                                                                      (8) 

  

5.3 Trendová analýza časové řady  

Analýza trendu časové řady poskytuje bližší pohled na její minulý vývoj, umožňuje 

predikovat vývoj trendu a stanovit očekávané hodnoty sledovaného ukazatele 

v budoucnosti. Trend představuje hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot 

analyzovaného ukazatele v čase. Může být konstantní, klesající, nebo rostoucí. Popisuje se 

pomocí matematické funkce, která se nazývá trendovou funkcí. Pro analýzu údajů 

vybraného podniku v následující kapitole bude použitý lineární trend. Předpis rovnice 
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tohoto trendu je zapsaný v rovnici (9). Patří mezi jednoduché trendy z hlediska průběhu 

a odhadu parametrů. Při odhadování parametrů jsou v rovnici nahrazeny β0 a β1 za b0 a b1. 

t označuje časovou proměnnou a parametr b0 je interpretován jako střední hodnota 

odhadované trendové přímky, když je t nulové. b1 vyčísluje přírůstek střední hodnoty 

odpovídající zvýšení časové proměnné o jednotku.  

 

                     

 

(9) 

 

Parametry se odhadují pomocí tzv. metody nejmenších čtverců, která u funkce lineární 

v parametrech poskytuje nejlepší nevychýlené odhady. Během této metody hledáme b0 a b1 

tak, aby byl rozptyl reziduální složky SR co nejmenší. Tím se rozumí rozdíly mezi 

pozorovanými hodnotami yt a vyrovnanými hodnotami Yt. Matematickými operacemi lze 

z SR odvodit rovnice (10). Kvalitu modelu určuje celkový součet čtverců Sy, který je 

součtem teoretického součtu čtverců ST a reziduálního součtu čtverců SR. ST představuje 

variabilitu vysvětlenou modelem, SR nevysvětlenou část variability. Z těchto veličin je 

vypočítána testová statistika F, podle které je posouzena vhodnost modelu. Podrobnější 

informace k této problematice viz Hindls, 2007. 

 

    ̅      ̅ 

   
   ̅̅ ̅̅   ̅    ̅

  ̅   ̅ 
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6 Aplikace statistických metod na podniková data 

Pro potřebu této bakalářské práce poskytla firma interní údaje z výstupní kontroly šití 

autopotahů. Společnost se v této oblasti potýká s problémy spojenými s vysokým počtem 

zmetků a častými stížnostmi ze strany odběratelů. To se odráží i v počtu reklamovaných 

kusů – podrobná data o těchto externích chybách byla také zpřístupněna pro účely analýzy. 

Zkoumány budou údaje o dvou nejvíce vyráběných modelech potahů. Oba jsou vyráběné 

pro stejného, nejmenovaného producenta automobilů. Dále bude analýza zaměřena pouze 

na oblast šití potahů.  

 

Ve firmě funguje třísměnný provoz, a to pro produkci obou sledovaných modelů potahů. 

Zaměstnanci v jednotlivých směnách A, B a C jsou stejní, pouze si směny mezi sebou 

pravidelně po týdnu střídají, která je zrovna ranní, odpolední, nebo noční. Tato práce 

sledovala období od října 2016 do prosince 2017. Společnost má stanovený fiskální rok 

od října do konce září. Na tuto skutečnost bude brán ohled i při samotné statistické analýze 

poskytnutých dat. 

6.1 Proces statistické analýzy podnikových dat 

Porozumění problému 

Většinu vad lze opravit, a proto je téměř každý chybný kus poslán zpátky na přešití. 

To pro firmu představuje větší náklady plynoucí z nižší produktivity práce zaměstnanců, 

protože musí strávit čas navíc opravováním kusů. Tyto chyby se označují jako interní. 

Větší problém však nastane, pokud se chybný kus dostane až k zákazníkovi (výrobci 

automobilů). Když na nedostatek přijde u sebe, kus reklamuje, a firma pak musí řešit 

kromě opravy daného potahu ještě náklady spojené s dopravou a administrativou. 

V horším případě si chyby nevšimne ani výrobce automobilů, ale objeví ji až konečný 

zákazník. To poškozuje dobrou pověst jak producenta automobilů, tak výrobce potahů. 

Dlouhodobě by vysoký výskyt těchto chyb mohl poškodit dobré vztahy mezi odběratelem 

a ohrozit spolupráci. Nedostatky, na které se přišlo mimo výrobní závod, firma označuje 

jako externí. Jejich další nevýhodou je i to, že se o nich společnost dozví s odstupem 

až tří měsíců (viz obrázek číslo 3). Celkový počet externích chyb za zvolené období byl 

přes 550 kusů. Pouze v 67 případech se firma dozvěděla o reklamované chybě již v ten 

samý měsíc, ve kterém příslušný kus vyrobila. Četnější byla i prodleva dvou měsíců 
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s 83 kusy. Proto nemůže na jejich výskyt reagovat tak pružně jako v případě chyb interních 

a je důležité tyto chyby co nejvíce redukovat. 

 

 

Obrázek 3: Prodleva mezi měsícem výroby kusu a měsícem obdržení externí chyby (oba modely, 

období říjen 2016 až prosinec 2017) 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

 

Na samotnou činnost výstupní kontroly kvality šití potahů si firma najímá levnější 

pracovní sílu z chráněné dílny. Ačkoliv je tato možnost méně nákladná z pohledu výše 

mezd, není jisté, zda je to pro společnost celkově výhodné. Na základě stížností 

od zákazníka zpřísnila společnost výstupní kontrolu od nového fiskálního roku, tedy 

od října 2017. Kromě již stávajících kontrolorů vyhradila jednoho zaměstnance z každé 

směny, který každý kus zkontroluje ještě předtím, než se dostane na finální kontrolu. Tento 

zaměstnanec chybí při výrobním procesu, a proto se jedná pouze o dočasné opatření 

pro snížení počtu externích chyb a stížností od zákazníka. 

 

Cílem statistické analýzy bude zhodnotit současný stav výskytu interních a externích chyb 

s ohledem na změny ve výstupní kontrole. Práce se bude snažit určit jejich hlavní příčiny 

a navrhnout budoucí postup za účelem minimalizovat tyto chyby a náklady s nimi spojené. 
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Předmět a způsob analýzy 

Předmětem analýzy budou údaje z firemní databáze a interních zdrojů jednotlivých 

oddělení. Konkrétně to jsou počty vyrobených a vadných kusů rozdělené dle času výroby, 

směny, modelu, části potahu a typu chyby. Po utřídění a zpracování poskytnutých dat na ně 

budou aplikovány vybrané statistické metody, které povedou k dosažení stanovených cílů. 

 

Sběr dat 

Oddělení výroby shromažďuje údaje o počtech vyrobených kusů po týdnech a třídí je dle 

směn a modelů. Po procesu šití je každý kus poslán na výstupní kontrolu, kde jsou 

zkoumány nedostatky, kterými mohou být například nedostačující kvalita švů, nití, hran 

a záhybů. V případě, že dojde k nalezení nedostatku, zadá zaměstnanec ihned podrobné 

údaje do interního systému. Oddělení kvality má poté k dispozici informace, mimo jiné 

o počtu chybných kusů s přesným časovým záznamem rozdělených dle modelů, 

zodpovědných směny a lze také určit, na jaké části potahu se nedostatek vyskytnul. Jednou 

za měsíc jsou aktualizovány údaje o počtech externích chyb. I v tomto případě je 

ke každému kusu přiřazený model, výrobní den, zodpovědná směna, část potahu a kód 

chyby. Všechna zmíněná data patří do kategorie primárních. 

6.1.1 Zpracování dat a předběžná analýza 

Data poskytnutá firmou byla v nepřehledné formě a skládala se z nezpracovaných hodnot. 

Pro potřebu této práce bylo nezbytné je upravit před samotným procesem transformace 

pomocí statistických metod. Nejprve byly vyfiltrovány pouze údaje týkající se 

požadovaných dvou modelů. Dále vyřazeny položky, které nepatří do procesu šití potahů 

(například kožené potahy). U některých záznamů chyběly hodnoty nebo se nacházely 

překlepy. Příkladem jsou kódy a popisy chyb. Některé chyby se stejným kódem byly 

vlivem nepozornosti zaměstnance zaznamenány nekonzistentně. Defekt tolerance cviku 

s kódem AF byl v několika případech zapsán jako „tolrance cviků“ a „toleranc cviků“. 

Podobné nedostatky bylo nutné opravit, aby se data dala pohodlně shrnout pomocí 

kontingenční tabulky. Na závěr byly vyřazeny neúplné a nadbytečné záznamy, aby došlo 

k zpřehlednění tabulek a lépe se s nimi následně pracovalo. 

 

Ve výsledku byla data zpracována do tří tabulek, které obsahují údaje o interních 

a externích chybách a o počtech vyrobených kusů. Soubor interních chyb obsahuje v první 
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řadě časový záznam o tom, kdy došlo k výrobě vadného kusu. Dále pak nominální 

statistické znaky směna, model, provedení, barva, potah, kód chyby, popis chyby. 

Proměnná směna nabývá tří obměn pro každý model (Směna A, B a C pro M1 a M2), 

dohromady šesti. Po utřídění nabývá znak model pouze variant M1 a M2 a značí, pro jaký 

model automobilu se vyrábí. Pro každý model se potahy vyrábí v několika provedeních 

a barvách. Tyto slovní znaky se řadí mezi množné. Kód a popis chyby upřesňují, o jakou 

závadu se jedná. Soubor obsahuje také kvantitativní znak počet chyb, který vyjadřuje, 

u kolika kusů se stejnými obměnami předchozích znaků se vada vyskytla. Od října 2017 

je ještě označena každá chyba, která byla nalezena již zmíněným přidaným kontrolorem 

(nazváno jako F kontrola). Soubor obsahuje přes 7 tisíc pozorování. Data s externími 

chybami mají více než 500 pozorování a obsahují statistické znaky směna, model, 

provedení, kód a popis chyby, počet chyb a den výroby kusu. V posledním souboru jsou 

vedeny záznamy o tom, kolik kusů daného modelu se vyrobilo. Hodnoty jsou rozděleny 

po týdnech na příslušné modely a dle zodpovědných směn.  

 

V dalším kroku budou shrnuty nejdůležitější údaje v přehledné formě. Tabulka 4 shrnuje 

vyrobené kusy obou modelů za celé sledované období rozdělené podle měsíce výroby 

a směny. Nový fiskální rok odděluje tlustá čára. U obou modelů bylo vyrobeno 

přes 600 tisíc kusů. Modelu 2 se na počátku fiskálního roku 2017 produkovalo menší 

množství, ale postupem času překonal model 1. Pokles produkce se projevuje u všech 

směn a modelů v prosinci a červenci vlivem svátků a dovolených. Na první pohled lze 

vidět, že u směn u modelu se nachází větší rozdíly. Naopak u modelu 2 vyprodukovala 

každá směna přibližně stejný počet potahů. Počty interních chyb dle směn a modelů za celé 

sledované období zobrazuje tabulka 5. U modelu 2 bylo nalezeno více než dvakrát tolik 

vad, přestože obou modelů se vyrobilo porovnatelné množství. Je patrné, že u modelu 1 

jsou velké rozdíly mezi směnami. U směny A se jich nachází několikrát více než u zbylých 

dvou směn. Dle očekávání došlo u obou modelů k poklesu interních chyb v prosinci 

a červenci. Lze také stanovit, že po zavedení F kontroly v novém fiskálním roku 2018 

došlo k zpřísnění dohledu nad kvalitou potahů. Bližší pohled na počet nalezených chyb 

F kontrolou nabízí tabulka 6. Za necelé tři měsíce zaznamenala F kontrola 1757 vad šití 

u modelu 1 a 4184 u modelu 2. To je více než polovina z celkového počtu interních chyb 

za celé sledované období. 
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 Tabulka 4: Počet vyrobených kusů modelu 1 a 2 dle směny a měsíce výroby 

Rok Měsíc 

Model 1 
Celkový 

součet 

Model 2 
Celkový 

součet Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

2016 

10 15970 19883 19383 55236 5378 5239 8362 18979 

11 17962 22951 18649 59562 7337 9063 8000 24400 

12 8133 12911 11262 32306 6752 7797 6539 21088 

2017 

1 9790 12902 12899 35591 10040 11031 10992 32063 

2 9604 11056 9296 29956 12453 12779 11013 36245 

3 11684 13789 12945 38418 10752 12486 10390 33628 

4 16504 18816 15763 51083 12929 13287 11725 37941 

5 15546 15114 15834 46494 15245 16964 16702 48911 

6 13462 15064 15001 43527 17033 16485 15418 48936 

7 4787 9672 8449 22908 9949 9367 10423 29739 

8 11533 14378 8293 34204 19686 17581 18135 55402 

9 21015 16619 13966 51600 23819 23234 21369 68422 

10 21638 17741 13946 53325 27499 23634 24575 75708 

11 22532 16382 11685 50599 29028 27089 25802 81919 

12 9722 10617 8768 29107 18946 18589 20437 57972 

Celkový součet 209882 227895 196139 633916 226846 224625 219882 671353 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

Tabulka 5: Počet interních chyb u modelu 1 a 2 dle směny a měsíce výroby 

Rok Měsíc 

Model 1 
Celkový 

součet 

Model 2 
Celkový 

součet Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

2016 

10 107 78 38 223 41 23 74 138 

11 97 18 16 131 71 29 66 166 

12 53 9 12 74 30 9 40 79 

2017 

1 46 17 13 76 44 14 91 149 

2 29 5 8 42 55 41 68 164 

3 49 23 7 79 91 70 13 174 

4 89 17 4 110 53 46 8 107 

5 91 24 1 116 89 86 98 273 

6 73 24 3 100 79 90 159 328 

7 5 2 2 9 62 26 59 147 

8 23 8 0 31 107 144 107 358 

9 51 33 0 84 90 180 72 342 

10 239 151 52 442 466 737 842 2045 

11 874 122 145 1141 770 1087 701 2558 

12 610 41 109 760 658 308 166 1132 

Celkový součet 2436 572 410 3418 2706 2890 2564 8160 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 
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 Tabulka 6: Počet interních chyb nalezených F kontrolou 

Rok Měsíc 
Model 1 

Celkový 

součet 

Model 2 
Celkový 

součet Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

2017 

10 141 125 51 317 318 533 412 1263 

11 550 95 143 788 587 873 590 2050 

12 505 38 109 652 528 246 97 871 

Celkový součet 1196 258 303 1757 1433 1652 1099 4184 

  Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

Rozdíly mezi jednotlivými směnami a modely jsou vidět i na obrázku číslo 4. Jedná se 

o krabicové grafy, které znázorňují podíl součtu externích a interních chyb (oblast šití) 

z celkového počtu vyrobených kusů danou směnou za měsíc. Zdrojová tabulka se nachází 

v příloze A (tabulka A1 a A2). V obrázku je zahrnutý pouze fiskální rok 2017, takže každý 

krabicový graf obsahuje 12 pozorování. Směny B a C u modelu 1 měly výrazně menší 

průměrný podíl chyb a kvartilové rozpětí oproti směně A a modelu 2. Výsledek z října 

2016 u směny B modelu 1 byl vyhodnocen jako odlehlá hodnota. Úspěšnost směny A 

modelu 1 je porovnatelná se směnami u modelu 2. Je však dobré poznamenat, že u modelu 

dva lze pozorovat větší rozpětí a v některých měsících došlo k výskytu více než 1 % 

chybně ušitých potahů.  

Obrázek 4: Podíl chybných kusů za fiskální rok 2017 znázorněný krabicovými 

grafy 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy.  
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Vývoj celkového počtu vyrobených kusů za měsíc a celkového počtu vadných kusů (součet 

interních a externích chyb) za měsíc u obou modelů znázorňuje obrázek číslo 5. Počty 

vyrobených kusů vycházejí z tabulky číslo 4. Tabulka se součtem interních a externích 

chyb dle jednotlivých měsíců se nachází v příloze A. Spojnicový graf na obrázku se váže 

k hlavní svislé ose vyčíslující počet vyrobených kusů. Lze pozorovat, že se během 

pozorovaného období nejprve vyrábělo více kusů modelu 1. V průběhu roku 2017 začala 

převládat výroba modelu 2. Vedlejší svislá osa vyznačuje počty vadných kusů. Jejich 

množství ukazuje sloupcový graf v obrázku.  Z něho je patrný měsíc nástupu F kontroly. 

U modelu 2 je nárůst nalezených vadných výrobků razantnější než u modelu 1, ale je to 

také zapříčiněno větším množstvím vyrobených kusů modelu 2.  

Obrázek 5: Vývoj počtu vyrobených a vadných kusů 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

Pro shrnutí a předběžnou analýzu druhů interních chyb z oblasti šití potahů byl využitý 

Paretův diagram, který je znázorněn na obrázku číslo 6. Obsahuje údaje o obou modelech 

za celé sledované období. Sloupce značí absolutní četnost výskytu příslušné chyby 

a spojnicová čára představuje kumulativní relativní četnosti. Více než 50 % interních chyb 

je způsobeno pouze třemi příčinami. Jsou to nedostatky s názvy odstřih nití (kód AR), 

tolerance cviku (kód AF) a tolerance hran (kód AG). Pokud by se podařilo zabránit vzniku 

těchto chyb, mělo by to značný vliv na celkový počet interních chyb. 
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Obrázek 6: Paretův diagram pro kódy interních chyb (Model 1 a Model 2) 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

Stejný postup byl uplatněn i pro shrnutí externích chyb (viz obrázek číslo 7). Znovu se 

jedná o údaje o obou modelech za celé sledované období. Závady u externích chyb mají 

jiné kódování oproti chybám interním. Více jak polovina všech reklamací šití potahů 

u těchto modelů je zapříčiněna pouze čtyřmi závadami. Konkrétně to jsou tolerance cviku 

(kód E7) a tolerance hran (kód E8), stejně jak tomu je i u interních chyb. Kromě těchto 

závad zákazníci ve velkém množství reklamují potahy také kvůli poškození (kód E47) 

a chybějícímu komponentu (kód E27). Na nejpočetnější příčiny externích chyb by měla 

upřena větší pozornost při výstupní kontrole i při samém výrobním procesu. Objevení 

těchto závad před tím, než produkt opustí podnik, by vedlo k snížení značné části 

vynaložených nákladů na reklamace. Tabulky rozdělení četnosti jednotlivých kódů 

interních i externích chyb, podle kterých byly diagramy vytvořeny, se nachází v příloze A 

(tabulka A3 a A4). 
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Obrázek 7: Paretův diagram pro kódy externích chyb (Model 1 a Model 2) 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

6.1.2 Formální analýza dat 

Všechny testy budou prováděny na 5% hladině významnosti. Pomocí analýzy závislosti 

v kontingenční tabulce bylo nejprve analyzováno, zda mělo zavedení F kontroly stejný vliv 

na množství objevných interních chyb u obou modelů. Pokud by chí-kvadrát test 

nezávislosti potvrdil, že jsou mezi modely významné rozdíly, naznačovalo by to na fakt, 

že kontroloři u jednoho modelu nejsou tak pozorní a přehlížejí některé závady. Pozorované 

hodnoty v absolutním i relativním vyjádření se nacházejí v tabulce číslo 7. Nulová 

hypotéza říká, že znaky model a druh kontroly jsou nezávislé. Testová statistika G vyšla 

0,016 a hodnota hledaného chí-kvadrát rozdělení (hladina významnosti 5 %, 1 stupeň 

volnosti) 3,84. Po porovnání hodnoty G s kritickým oborem W není zamítnuta nulová 

hypotéza. Zavedení F kontroly mělo podobný vliv na počet nalezených interních chyb 

u obou modelů. 

Tabulka 7: Kontingenční tabulka pro počet interních chyb dle modelu 

a druhu kontroly (pozorované a očekávané hodnoty) 

 

Model 1 Model 2 Celkový součet 

F kontrola 
1757 4184 5941 

1753,87 4187,13 
 

Běžná kontrola 
1661 3976 5637 

1664,13 3972,87 
 

Celkový součet 3418 8160 11578 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 
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Následně byla pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti testována nulová hypotéza, že typ 

nalezené interní chyby je nezávislý na tom, zda se jednalo o běžnou kontrolu, nebo 

F kontrolu. Jestli například kvalifikovanější zaměstnanci provádějící F kontrolu nalézají 

vady, které méně zkušení pracovníci na výstupní kontrole přehlíželi. Tabulky 

s pozorovanými, očekávanými hodnotami a procentuálním vyjádřením z celkového počtu 

pro oba modely se nacházejí v příloze A (tabulka A5). Pozorované hodnoty běžné kontroly 

obsahují údaje za fiskální rok 2017, tedy do okamžiku nástupu F kontroly. Tím způsobem 

je zajištěno, že struktura chyb není ovlivněna skutečností, že před nimi byl již každý kus 

jednou kontrolován. U obou modelů je zahrnuto pouze 15 nejčastějších druhů závad. 

Testová statistika G bude porovnávána s chí-kvadrát rozdělením se čtrnácti stupni volnosti 

o hodnotě 23,68. U modelu 1 i 2 se podařilo nulovou hypotézu zamítnout, protože hodnota 

G vyšla 772,90, respektive 731,29. Lze tvrdit, že u obou modelů se struktura nalezených 

druhů chyb u F kontroly a běžné kontroly liší. Cramérův koeficient kontingence C vyšel 

u modelu 1 0,57 a u modelu 2 0,35. Jedná se o střední míru závislosti sledovaných znaků 

u modelu 1 a o trochu slabší u modelu 2. Při bližším pohledu na pozorované a očekávané 

hodnoty se značné rozdíly nacházejí u kódů chyb AR (odstřih nití), AG (tolerance hran), 

AU (záhyb), AF (tolerance cviku) a AI (nedošito) u modelu 1. U modelu 2 to jsou 

především kódy chyb AF, AG, AR a AA (chybí komponent). Některé z těchto chyb sledují 

pracovníci na výstupní kontrole s menší přísností než kvalifikovanější zaměstnanci 

provádějící F kontrolu. 

 

Stejný postup byl uplatněn i při sledování závislosti druhu kontroly a částí potahu, 

na kterém byla chyba nalezena. H0 opět zní, že tyto znaky jsou nezávislé. Příslušné 

kontingenční tabulky pro oba modely jsou přiloženy v příloze A (tabulka A6). U modelu 1 

byla porovnávána hodnota G 85,09 s chí-kvadrát rozdělením se čtyřmi stupni volnosti 

o hodnotě 9,49. U modelu 2 to bylo pět stupňů volnosti (hodnota 11,07) a testová statistika 

G byla rovna 209,56. V obou případech byla zamítnuta nulová hypotéza, což naznačuje 

závislost mezi sledovanými znaky. Velikost této závislosti byla dle koeficientu C 0,17 

u modelu 1 a 0,18 u modelu 2. Jedná se spíše o slabší závislost. Přesto to může znamenat, 

že kvalifikovanější zaměstnanci si všímají chyb na částech potahu, které běžná kontrola 

přehlíží.  

 

Další analýza je zaměřena na údaje z obrázku číslo 4. Pro srovnání podílu vadných kusů 

(součet externích a interních chyb) z celkového počtu vyrobených kusů u jednotlivých 
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směn za fiskální rok 2017 byl použitý Kruskalův-Wallisův test. H0 říká, že mediány tohoto 

podílu jsou u všech směn stejné. Na základě krabicových grafů ze zmiňovaného obrázku je 

podezření, že tomu tak alespoň u modelu 1 není. Výpočet testu vychází z tabulky A2 a A7 

z přílohy A. Tabulka A7 z přílohy A obsahuje pořadí jednotlivých prvků v souboru, 

hodnoty ni, Ti a ti pro oba modely. Z těchto hodnot byla dle vzorce (6) vypočítána testová 

statistika Q 21,32 pro model 1 a 3,68 pro model 2. Ta byla následně porovnána s hodnotou 

  
            . U modelu 1 byla zamítnuta nulová hypotéza, u modelu 2 nebyla 

zamítnuta. Znamená to, že se mediány podílu chyb jednotlivých směn u modelu 1 liší 

s 95% pravděpodobností. U modelu 2 se naopak odlišnost nenachází, takže u všech směn 

je srovnatelný podíl chybovosti při šití potahů.  

 

Po provedení Kruskalova-Wallisova testu byl u směn modelu 1 využitý vzorec (8), 

aby bylo zjištěno, mezi jakými směnami se nachází významné rozdíly. Znázorňuje 

to tabulka 8. Je z ní patrné, že mediány podílu chybných kusů se významně liší 

mezi směnou A a B a mezi směnou A a C. Potvrzuje to, že směna A produkuje více 

vadných kusů, než zbylé dvě směny. Příčina může být na straně samotných zaměstnanců, 

kteří potahy šijí, ale i v chybném zaznamenávání interních chyb a jejich přiřazování 

jednotlivým směnám v systému. 

Tabulka 8: Rozdíly mezi pořadím u jednotlivých směn 

(Kruskalův-Wallisův test) 

Model 1 |     | Limit 

Směna A - Směna B 13 10,53 

Směna A - Směna C 19,5 10,53 

Směna B - Směna C 6,5 10,53 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

 

Předchozí metody se zabývaly prostorovým srovnáním údajů. Nyní bude provedena 

trendová analýza časové řady z tabulky A2 v příloze A, která poskytne časové srovnání. 

Po nástupu F kontroly v říjnu roku 2017 nastal řádový skok v podílu chybných kusů 

z celkového počtu vyrobených kusů u obou modelů.  

 

Grafy na obrázku 8 a 9 rozdělují tento vývoj na období do okamžiku nástupu F kontroly. 

Při porovnání s grafy na obrázku 10 a 11 je patrné, že se poslední tři měsíce sledovaného 

období výrazně projeví na lineárním trendu časové řady. Před nástupem F kontroly 
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Time Sequence Plot for Model 1

Linear trend = 0,15327 + -0,000187122 t
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Time Sequence Plot for Model 2

Linear trend = 0,0554649 + -0,0000613366 t

10.16 12.16  2.17  4.17  6.17  8.17 10.17

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

actual

forecast
95,0% limits

je lineární trend u modelu 1 velmi mírně klesající. U modelu 2 se klesající část do ledna 

2017 vykompenzuje s rostoucí částí do září, a proto je trend téměř konstantní. Naopak 

v celém sledovaném období i s posledními třemi měsíci je lineární trend u obou modelů 

jednoznačně rostoucí. 

 Obrázek 8: Lineární trend podílu chybných kusů před F kontrolou, M1 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

Obrázek 9: Lineární trend podílu chybných kusů před F kontrolou, M2 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

 

Časová řada pro model 1 

Lineární trend = 0,0034 – 0,0002 × t 

Časová řada pro model 2 

Lineární trend = 0,0063 – 0,0001 × t 
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Obrázek 10: Lineární trend podílu chybných kusů za celé období, M1 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

Obrázek 11: Lineární trend podílu chybných kusů za celé období, M2 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

 

Číselné údaje o lineárních trendech u obou modelů se nachází v tabulce 9. U modelu 1 je 

lineární trend = -0,0030 + 0,0011 × t. Pro model 2 je lineární trend = 0,00002 + 0,0013 × t. 

Na základě hodnoty P-value menší než 0,05 je výskyt směrnice b1 u obou modelů 

opodstatněný. Naopak konstanta b0 nemá dle této hodnoty v modelu opodstatnění. 

Time Sequence Plot for Model 1

Linear trend = -0,862404 + 0,00107294 t
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Time Sequence Plot for Model 2

Linear trend = -1,00455 + 0,0012541 t
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Časová řada pro model 1 

Lineární trend = - 0,0030 + 0,0011 × t 

Časová řada pro model 2 

Lineární trend = 0,00002 + 0,0013 × t 
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Tabulka 10 poskytuje hodnoty celkového, teoretického a reziduálního součtu čtverců pro 

oba modely. Na základě testové statistiky F a hodnot P-Value je lineární trend pro obě 

časové řady považován za vhodný.  

 Tabulka 9: Parametry lineárního trendu pro oba 

modely 

 

Parametr Odhad P-Value 

Model 1 
b0 -0,0030 0,4251 

b1 0,0011 0,0183 

Model 2 
b0 0,00002 0,9965 

b1 0,0013 0,0106 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů 

firmy. 

 

 Tabulka 10: Zdroje variability lineárního trendu pro oba modely 

 

Zdroj 

variability 

Součet 

čtverců 

Stupně 

volnosti 

Průměr 

čtverců 
F P-Value 

Model 1 

ST 0,0003223 1 0,0003223 7,28 0,0183 

SR 0,0005759 13 4,43E-05     

SY 0,0008983 14       

Model 2 

ST 0,0004404 1 0,0004404 8,88 0,0106 

SR 0,0006446 13 4,958E-05     

SY 0,0010849 14       

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení současného stav výskytu reklamací 

a vadných kusů zachycených při výstupní kontrole pomocí vhodných statistických metod 

ve vybraném podniku. Práce podává informace o dané firmě, ve které se šijí potahy 

do automobilů a která data pro analýzu poskytla. Snahou bylo přiblížit charakteristiku 

podniku, její výrobní proces a způsob sledování a zaznamenávání chybně vyrobených kusů 

a reklamací. Společnost se potýká s problémy spojenými s vysokým počtem zmetků 

a častými stížnostmi ze strany odběratelů u těchto modelů. Během sledovaného období 

proto došlo ve firmě k zpřísnění výstupní kontroly využitím kvalifikovanějších pracovníků 

pro tuto činnost. Statistické metody použité v této bakalářské práci sledují hlavní příčiny 

výskytu zmetků, zkoumají jejich vývoj a hledají rozdíly mezi jednotlivými směnami 

a modely s ohledem na změny, které proběhly. 

 

Pomocí metody analýzy nezávislosti v kontingenční tabulce bylo prokázáno, že změny 

ve výstupní kontrole měly podobný vliv na počet nalezených zmetků u obou modelů. 

Stejná metoda byla využita i pro sledování toho, zda byl nezávislý typ nalezené závady 

při výstupní kontrole a část potahu, na kterém byla závada nalezena, na zpřísnění výstupní 

kontroly. Na základě statistických testů bylo u obou modelů prokázáno, že se struktura 

nalezených druhů závad i částí potahů, na kterých byly chyby nalezeny, u původních 

kontrolorů a kvalifikovanějších zaměstnanců liší. Pro shrnutí a analýzu druhů chyb 

při výstupní kontrole byl využitý Paretův diagram. Poukázal na to, že u obou modelů 

je více než 50 % všech chyb způsobeno pouze třemi příčinami. Rozdíly podílu chybovosti 

mezi jednotlivými směnami a modely byly vizualizovány prostřednictvím krabicových 

grafů. Na ta stejná data byl aplikován Kruskalův-Wallisův test, který u modelu 1 potvrdil, 

že směna A produkuje více vadných kusů, než zbylé dvě směny. Trendová analýza vývoje 

podílu chybných kusů poskytla časové srovnání sledovaných dat. U obou modelů bylo 

zjištěno, že vlivem změn ve výstupní kontrole nastal řádový skok v tomto podílu a objevil 

se rostoucí lineární trend v rámci celého sledovaného období.  
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Příloha A: Zdroje dat a statistické výpočty 

 Tabulka A1: Součet externích a interních chyb dle jednotlivých měsíců 

Rok Měsíc 
Model 1 

Celkový 

součet 

Model 2 
Celkový 

součet Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

2016 

10 121 80 45 246 45 30 77 152 

11 106 20 19 145 76 30 77 183 

12 53 19 14 86 30 10 75 115 

1 48 18 17 83 44 16 92 152 

2017 

2 30 7 10 47 59 68 71 198 

3 50 23 9 82 95 72 15 182 

4 90 19 6 115 59 48 12 119 

5 91 24 1 116 94 107 106 307 

6 73 26 4 103 82 92 166 340 

7 5 2 2 9 68 27 65 160 

8 27 10 0 37 128 159 118 405 

9 59 35 2 96 104 190 89 383 

10 247 158 55 460 473 750 854 2077 

11 881 128 146 1155 774 1094 708 2576 

2018 12 621 43 110 774 667 322 178 1167 

Celkový součet 2502 612 440 3554 2798 3015 2703 8516 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních údajů firmy. 

 Tabulka A2: Podíl součtu externích a interních chyb z celkového počtu vyrobených kusů 

Rok Měsíc 

Model 1 
Celkový 

součet 

Model 2 
Celkový 

součet Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

2016 

10 0,00758 0,00402 0,00232 0,00445 0,00837 0,00573 0,00921 0,00801 

11 0,0059 0,00087 0,00102 0,00243 0,01036 0,00331 0,00963 0,0075 

12 0,00652 0,00147 0,00124 0,00266 0,00444 0,00128 0,01147 0,00545 

2017 

1 0,0049 0,0014 0,00132 0,00233 0,00438 0,00145 0,00837 0,00474 

2 0,00312 0,00063 0,00108 0,00157 0,00474 0,00532 0,00645 0,00546 

3 0,00428 0,00167 0,0007 0,00213 0,00884 0,00577 0,00144 0,00541 

4 0,00545 0,00101 0,00038 0,00225 0,00456 0,00361 0,00102 0,00314 

5 0,00585 0,00159 6,3E-05 0,00249 0,00617 0,00631 0,00635 0,00628 

6 0,00542 0,00173 0,00027 0,00237 0,00481 0,00558 0,01077 0,00695 

7 0,00104 0,00021 0,00024 0,00039 0,00683 0,00288 0,00624 0,00538 

8 0,00234 0,0007 0 0,00108 0,0065 0,00904 0,00651 0,00731 

9 0,00281 0,00211 0,00014 0,00186 0,00437 0,00818 0,00416 0,0056 

10 0,01142 0,00891 0,00394 0,00863 0,0172 0,03173 0,03475 0,02743 

11 0,0391 0,00781 0,01249 0,02283 0,02666 0,04039 0,02744 0,03145 

12 0,06388 0,00405 0,01255 0,02659 0,03521 0,01732 0,00871 0,02013 

Celkový součet 0,01192 0,00269 0,00224 0,00561 0,01233 0,01342 0,01229 0,01268 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních údajů firmy. 
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 Tabulka A3: Rozdělení četnosti interních chyb (M1 a M2) 

Kód Chyby 
Četnost Kumulativní 

absolutní ni relativní pi absolutní relativní 

AR 2421 0,2091 2421 0,2091 

AF 2233 0,1929 4654 0,4020 

AG 1399 0,1208 6053 0,5228 

OST 757 0,0654 6810 0,5882 

AE 721 0,0623 7531 0,6505 

AU 503 0,0434 8034 0,6939 

1AA 499 0,0431 8533 0,7370 

AA 470 0,0406 9003 0,7776 

AO 445 0,0384 9448 0,8160 

AW 421 0,0364 9869 0,8524 

AP 364 0,0314 10233 0,8838 

AB 282 0,0244 10515 0,9082 

AQ 262 0,0226 10777 0,9308 

AI 244 0,0211 11021 0,9519 

AY 162 0,0140 11183 0,9659 

AS 124 0,0107 11307 0,9766 

AH 68 0,0059 11375 0,9825 

AK 59 0,0051 11434 0,9876 

AJ 36 0,0031 11470 0,9907 

AC 35 0,0030 11505 0,9937 

AD 28 0,0024 11533 0,9961 

BA 20 0,0017 11553 0,9978 

AX 10 0,0009 11563 0,9987 

DS 6 0,0005 11569 0,9992 

AN 5 0,0004 11574 0,9997 

FV 2 0,0002 11576 0,9998 

AM 1 0,0001 11577 0,9999 

VS 1 0,0001 11578 1 

 
11578 1 x x 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 
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 Tabulka A4: Tabulka rozdělení četnosti externích chyb (M1 a M2) 

Kód Chyby 
Četnost Kumulativní 

absolutní ni relativní pi absolutní relativní 

E7 107 0,1953 107 0,1953 

E27 90 0,1642 197 0,3595 

E47 45 0,0821 242 0,4416 

E8 40 0,0730 282 0,5146 

E11 25 0,0456 307 0,5602 

E3 21 0,0383 328 0,5985 

E6 21 0,0383 349 0,6369 

E10 20 0,0365 369 0,6734 

E9 19 0,0347 388 0,7080 

E28 17 0,0310 405 0,7391 

E12 15 0,0274 420 0,7664 

E21 15 0,0274 435 0,7938 

E41 15 0,0274 450 0,8212 

E14 14 0,0255 464 0,8467 

E48 13 0,0237 477 0,8704 

E19 12 0,0219 489 0,8923 

E30 10 0,0182 499 0,9106 

E17 9 0,0164 508 0,9270 

E2 6 0,0109 514 0,9380 

E5 6 0,0109 520 0,9489 

E16 6 0,0109 526 0,9599 

E1 5 0,0091 531 0,9690 

E15 4 0,0073 535 0,9763 

E23 4 0,0073 539 0,9836 

E20 2 0,0036 541 0,9872 

E57 2 0,0036 543 0,9909 

E4 1 0,0018 544 0,9927 

E22 1 0,0018 545 0,9945 

E24 1 0,0018 546 0,9964 

E29 1 0,0018 547 0,9982 

E31 1 0,0018 548 1 

 
548 1 x x 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 
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Tabulka A5: Kontingenční tabulka pro analýzu závislosti druhu kontroly a druhů 

nalezených chyb (15 nejčastějších chyb; pozorované hodnoty, procentuální podíl 

z celkového počtu a očekávané hodnoty) 

  Model 1     Model 2 

  
F 

kontrola 

Běžná 

kontrola 

Součty 

četností   
F 

kontrola 

Běžná 

kontrola 

Součty 

četností 

1AA 

69 16 85 
 

1AA 

104 153 257 

2,91% 0,67% 3,58% 
 

1,74% 2,56% 4,30% 

62,36 22,64   
 

172,8 84,2   

AA 

58 50 108 
 

AA 

66 170 236 

2,44% 2,11% 4,55% 
 

1,10% 2,84% 3,95% 

79,24 28,76   
 

158,68 77,32   

AB 

9 22 31 
 

AB 

66 112 178 

0,38% 0,93% 1,31% 
 

1,10% 1,87% 2,98% 

22,74 8,26   
 

119,68 58,32   

AE 

38 36 74 
 

AE 

299 168 467 

1,60% 1,52% 3,12% 
 

5,00% 2,81% 7,81% 

54,29 19,71   
 

313,99 153,01   

AF 

190 120 310 
 

AF 

978 238 1216 

8,01% 5,06% 13,06% 
 

16,37% 3,98% 20,35% 

227,44 82,56   
 

817,59 398,41   

AG 

225 34 259 
 

AG 

692 136 828 

9,48% 1,43% 10,91% 
 

11,58% 2,28% 13,86% 

190,02 68,98   
 

556,71 271,29   

AI 

5 54 59 
 

AI 

28 93 121 

0,21% 2,28% 2,49% 
 

0,47% 1,56% 2,02% 

43,29 15,71   
 

81,36 39,64   

AO 

22 33 55 
 

AO 

173 108 281 

0,93% 1,39% 2,32% 
 

2,89% 1,81% 4,70% 

40,35 14,65   
 

188,93 92,07   

AP 

16 47 63 
 

AP 

80 86 166 

0,67% 1,98% 2,65% 
 

1,34% 1,44% 2,78% 

46,22 16,78   
 

111,61 54,39   

AQ 

11 12 23 
 

AQ 

133 46 179 

0,46% 0,51% 0,97% 
 

2,23% 0,77% 3,00% 

16,87 6,13   
 

120,35 58,65   

AR 

957 49 1006 
 

AR 

712 256 968 

40,33% 2,06% 42,39% 
 

11,91% 4,28% 16,20% 

738,07 267,93   
 

650,84 317,16   

AU 

16 64 80 
 

AU 

144 130 274 

0,67% 2,70% 3,37% 
 

2,41% 2,18% 4,59% 

58,69 21,31   
 

184,23 89,77   

AW 

21 39 60 
 

AW 

147 96 243 

0,88% 1,64% 2,53% 
 

2,46% 1,61% 4,07% 

44,02 15,98   
 

163,38 79,62   

AY 

22 10 32 
 

AY 

86 12 98 

0,93% 0,42% 1,35% 
 

1,44% 0,20% 1,64% 

23,48 8,52   
 

65,89 32,11   
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OST 

82 46 128 
 

OST 

310 154 464 

3,46% 1,94% 5,39% 
 

5,19% 2,58% 7,76% 

93,91 34,09   
 

311,97 152,03   

Součty 

četností 

1741 632 2373 
 Součty 

četností 

4018 1958 5976 

73,37% 26,63% 100%   67,24% 32,76% 100% 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

Tabulka A6: Kontingenční tabulka pro analýzu závislosti druhu kontroly a vadné 

části potahu (pozorované hodnoty, procentuální podíl ze součtu sloupce a očekávané 

hodnoty) 

  Model 1     Model 2 

  
F 

kontrola 

Běžná 

kontrola 

Součty 

četností   
F 

kontrola 

Běžná 

kontrola 

Součty 

četností 

FB 

390 218 608 
 

FB 

993 746 1739 

22,20% 20,28% 21,47% 
 

23,73% 30,75% 26,31% 

377,21 230,79   
 

1100,75 638,25   

FC 

625 259 884 
 

FC 

1169 780 1949 

35,57% 24,09% 31,21% 
 

27,94% 32,15% 29,49% 

548,44 335,56   
 

1233,68 715,32   

ICS 

13 19 32 
 

ICS 

23 46 69 

0,74% 1,77% 1,13% 
 

0,55% 1,90% 1,04% 

19,85 12,15   
 

43,68 25,32   

RB 

328 343 671 
 

RB 

234 5 239 

18,67% 31,91% 23,69% 
 

5,59% 0,21% 3,62% 

416,29 254,71   
 

151,28 87,72   

RC 

401 236 637 
 

RC 

596 309 905 

22,82% 21,95% 22,49% 
 

14,24% 12,74% 13,69% 

395,2 241,8   
 

572,85 332,15   

Součty 

četností 

1757 1075 2832 
 

RS 

1169 540 1709 

62,04% 37,96% 100%   27,94% 22,26% 25,85% 

          1081,76 627,24   

  
   

  Součty 

četností 

4184 2426 6610 

          63,30% 36,70% 100% 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 
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Tabulka A7: Pořadí prvků v souboru znázorňující podíl součtu externích a interních 

chyb z celkového počtu vyrobených kusů (Kruskalův-Wallisův test) 

Rok Měsíc 

Model 1 Model 2 

Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

Směna 

A 

Směna 

B 

Směna 

C 

2016 

10 36 28 24 28 17 32 

11 34 11 13 34 6 33 

12 35 19 16 11 2 36 

2017 

1 30 18 17 10 4 29 

2 27 8 15 13 15 23 

3 29 21 9 30 18 3 

4 32 12 7 12 7 1 

5 33 20 2 19 21 22 

6 31 22 6 14 16 35 

7 14 4 5 26 5 20 

8 25 10 1 24 31 25 

9 26 23 3 9 27 8 

Rozsah ni 12 12 12 12 12 12 

Součet pořadí Ti 352 196 118 230 169 267 

Průměr ti 29,33 16,33 9,83 19,17 14,08 22,25 

 Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů firmy. 

 

 


