
Histogram 

Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné 

šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované 

veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka 

intervalu může snížit informační hodnotu diagramu.  

Histogram se užívá tam, kde jsou k dispozici číselné údaje o běhu procesu, při určení, zda je 

distribuce přibližně normální a zda proces vyhovuje požadavkům. Také je možné sledovat, 

kdy došlo v procesu ke změnám, případně graficky porovnávat výstupy dvou různých 

procesů. Histogram je vhodný pro snadno pochopitelné zobrazení distribuce dat procesu. 

Při konstrukci histogramu je vhodné mít alespoň 50 za sebou jdoucích hodnot metriky 

procesu, přičemž je nutné zvolit vhodně šířku intervalu. Podle tvaru histogramu je možné 

posoudit některé vlastnosti procesu a dat, kupříkladu dva vrcholy histogramu místo jednoho 

signalizují, že data byla sloučena ze dvou rozdílných procesů. 

Vlastní analýza spočívá ve vyhodnocení tvaru histogramu. 

 normální rozdělení - zvonovitý tvar – působení náhodných vlivů 

 

 dvouvrcholový graf - signalizuje například dva soubory dat - měření dvěma pracovníky, 

výroba na dvou strojích,... 

 

 graf s odlehlými hodnotami - rozdělení sloupců o min. jeden volný sloupec, může 

indikovat vymezitelné příčiny ovlivňující proces - dočasné použití jiného měřidla nebo 

nástroje, chyby při měření, chyby při přepisování... 

 



 plochý tvar -zpravidla indikuje výsledek součtu několika rozdělení zvonovitého tvaru, 

nárůst opotřebení nástroje, neúplný výrobní předpis, nedodržování výrobního předpisu... 

 

 sešikmený tvar grafu - zpravidla signalizuje nenormalitu dat, která může být způsobena i 

fyzikální podstatou sledovaného procesu. Ne každý proces má normální rozdělení! 

 

 useknutý tvar - signalizuje, že nebyly zahrnuty všechny hodnoty - například nám 

dodavatel říká, že jeho proces má dostateční Cp a Cpk, ale useknutý graf o tom moc 

nesvědčí, může jít také o vytřídění neshodných jednotek před měřením... 

 

Co ještě u histogramů můžeme vyhodnocovat? 

 Průměrnou hodnotu všech hodnot (Mean) 

 Minimální hodnota (Minimum) 

 Maximální hodnota (Maximum) 

 Standardní odchylka (Standard Deviation) 

 Šířka třídy (Class Width) 

 Špičatost (Kurtosis) 

 Sešikmení (Skewness) 


