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Abstrakt 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil „Aplikace metody Six sigma při řešení 

problémů“. Zvolené téma je z mého pracovního prostředí. Zpracování práce jsem využil 

k vyřešení dlouhodobě trvajícího problému.    

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části popisuji teoretické základy a principy Six 

Sigma, jako jsou definice, jednotlivé role a metodiky Six Sigma. Dále jsou zde popsány i 

jednotlivé fáze základní metodiky DMAIC, včetně krátkého úvodu k použitým nástrojům, 

které jsem potom použil v následující praktické části k řešení daného problému.  

V druhé, praktické části práce, jsem využil popsané nástroje a aplikoval jsem je na 

zadaný problém. 

Jednotlivé výsledky analýz jsou uvedeny v závěru bakalářské práce.  

Klíčová slova: Six Sigma, DMAIC, Paretův diagram. 

 

Abstract 

As a theme for my bachelor thesis I opted for Application of Six Sigma method while 

problem solving.  This topic is from my working environment. I employed this method to 

solve a long-lasting problem.  

The thesis is divided into two parts.  Both theoretical basics and principles of Six Sigma 

are described in the first part.  These are definitions,  particular roles and methodology of 

Six Sigma.  Also, the description of individual phases of basic DMAIC methodology is 

included there. In addition, there is a short introduction of employed tools, which I 

subsequently used in the practical part to deal with given problem.  

Practical application of described tools is included in the second part.  

Individual results of the analysis are introduced in the conclusion of my bachelor 

thesis. 

Keywords: Six Sigma, DMAIC, Paretův diagram. 
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ÚVOD 

 

Aby byla jakákoliv společnost v dnešní době konkurenceschopná, musí být schopna 

kvalitně uspokojovat všechny potřeby zákazníka. Six Sigma je jedním z prostředků, jak 

toho docílit.  

Toto téma jsem si vybral z několika důvodů. Moje firma se rozhodla pro zavedení 

celokoncernového užívání přístupu Six Sigma a já jsem se dostal mezi pár vyvolených, 

kteří tvořili tým vyškolený pro tuto metodu. Rozvoj tohoto přístupu je v posledních letech 

markantní, stále více firem ji zavádí do své praxe a zaujalo mne její všeobecné použití 

v jakékoliv oblasti.   

Jedním z posledních projektů, který byl nominován jako projekt pro řešení pomocí 

přístupu Six Sigma v naší společnosti, je problém praskajících držáků na předním 

světlometu pro vozy VW. Já jsem si tento projekt vybral k řešení a zároveň je tématem 

pro moji bakalářskou práci. Projekt byl zahájen za podpory vedení společnosti na začátku 

roku 2014.  

V případě, že držák světlometu praskne, je celý světlomet nepoužitelný. Tím vznikají 

ohromné náklady a nejsou splněny základní požadavky zákazníka na produkt.  

Cílem této práce je najít optimální řešení k eliminaci praskání za pomoci nástrojů Six 

Sigma. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1. Co je Six Sigma  

 

Existuje mnoho pohledů na to, co to vlastně Six Sigma je. Pro někoho je to filozofie 

trvalého zlepšování za pomoci řízení procesů, dalším pohledem může být ten, že Six 

Sigma znamená změnu struktury myšlení celé organizace s cílem dosáhnout lepších 

výsledků. Mediálně je Six Sigma často označovaná jako: „Vysoce technologickou metodu 

používanou inženýry a statistiky k jemnému doladění výrobků a procesů“. Pokud bychom 

chtěli všechny definice shrnout do jedné, znělo by to asi takto: „Metoda Six Sigma je úplný 

a flexibilní systém dosahování, udržování a maximalizace obchodního úspěchu. Je to 

metoda založená zejména na porozumění potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném 

používání faktů, dat a statistické analýzy a na základě pečlivého přístupu k řízení, 

zlepšování a vytváření nových obchodních, výrobních a obslužných procesů [2].“  

 

Přístup Six Sigma je aplikovatelný do různých oblastí podnikání. Obsahuje širokou 

škálu nejlepších podnikatelských praktik, tzv. „best practies“ a dovedností, které tvoří 

základní předpoklady úspěchu a růstu podnikání [2].  

 

Přínosy metody Six Sigma: 

1. Six Sigma zabezpečuje trvalý úspěch – udržet firmu stále 

konkurenceschopnou.  

2. Six Sigma stanovuje výkonnostní cíl – je definován cíl dokonalosti tj. 99,9997% 

3. Six Sigma pozvedá význam zákazníka – má se vracet zákazník a ne výrobek 

4. Six Sigma akceleruje tempo zlepšování – zapracováno mnoho technik 

zlepšujících výkonnosti 

5. Six Sigma propaguje vzdělávání  

6. Six Sigma pomáhá uskutečňovat strategické změny [2]. 

 

Sigma (σ) je označení míry standardní odchylky, jedná se o malé písmeno 

pocházející z řecké abecedy. Standardní odchylka znamená jakoukoliv odchylku od 

normálního stavu daného výběru.  
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1.2. Historie a vývoj metody Six Sigma 

 

Historie nástrojů Six Sigma začíná v 18. století, kdy geniální matematik Carl Friedrich 

Gauss (1777 – 1855) objevil zákonitosti normálního rozdělení a popsal je křivkou, která je 

po něm pojmenovaná. Dalším milníkem je rok 1920, kdy americký fyzik, inženýr a statistik 

Walter Andrew Shewhart (1891 – 1967) zavedl regulační diagramy. Díky těmto 

diagramům popsal a stanovil místo ve vzdálenosti 3 sigma od středu procesu jako místo, 

kde je nutné dělat zásahy do procesu [5]. 

Vznik metody jako takové se datuje na rok 1987, kdy Georgie Fischer, coby vedoucí 

oddělení vnitřní komunikace ve firmě Motorola, zavádí metodu Six Sigma jako 

celopodnikový přístup k výrobě a koncepci zdokonalování. Motorola již po dvou letech od 

zavedení získala americkou cenu za kvalitu. Po okamžitém úspěchu společnosti Motorola 

začaly zavádět metodu i další společnosti jako GE, Kodak a Allied Signal (dnešní 

Honeywell).  

V roce 1999 byl založen Evropský klub Six Sigma s cílem rozšířit povědomí a 

zkušenosti s metodou Six Sigma. Klub pořádal workshopy, na kterých vysvětloval projekty 

a referoval o zkušenostech se Six Sigma [1].  

Six Sigma se časem vyvinula v něco většího, než byla samotná koncepce TQM. Six 

Sigma se stala návodem jak vést podnik. TQM nevymřelo, mnoho podniků se stále drží 

zásad TQM, ale díky Six Sigma podniky více usilují o aplikaci ideálů s daleko větším 

nasazením, ve výsledku metoda Six Sigma předčí výsledky dosahované pomocí TQM 

projektů. Když bych měl ve zkratce tyto 2 metody porovnat, hlavní slabinou TQM byla 

nízká integrace, špatný přístup vedení a nejasný koncept TQM. Six Sigma přišla se 

zapojením celé organizace za podpory vedení firmy a hlavně srozumitelným konceptem 

[2]. 
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1.3. Principy metody Six Sigma 

 

Základních 6 prvků pro zavedení metody do společnosti jsou:  

Princip první: Ryzí zaměření na zákazníka 

 Základní myšlenkou tohoto principu je uspokojování potřeb a požadavků 

zákazníka. Aby mohl být zákazník plně uspokojený, je potřeba znát jeho 

požadavky. 

Princip druhý: Řízení založené na informacích a faktech 

 Pomoci konceptu řízení na základě faktu lze dosahovat účinnějšího rozhodování a 

řízení. Rozhodnutí předchází sběr a analýza dat.  

Princip třetí: Zaměření na procesy a jejich zlepšování 

 Ať už se jedná o jakoukoliv oblast aplikace metodiky Six Sigma, hlavním bodem 

zájmu jsou procesy a jejich optimalizace s cílem udržet si konkurenceschopnost. 

Princip čtvrtý: Proaktivní management 

 Management stanovuje ambiciózní cíle, dohlíží nad jejich plněním a dodává 

dostatek prostředků pro jejich plnění. Pouze aktivní přístup je správný způsob 

přístupu v dnešním konkurenčním prostředí.  

Princip pátý: Spolupráce bez hranic 

 Být součástí celku, otevřít se spolupráci s dodavateli i zákazníkem. 

Princip šestý: Honba za dokonalostí a tolerance neúspěchu 

 Je potřeba riskovat ve smyslu implementace nových nápadů. To může občas 

přinášet i neúspěchy, ale bez toho se nelze posunout a zlepšovat se [2]. 

 

1.4. Role v organizaci Six Sigma 

 

Šampióni 

Jsou to pracovníci na řídící úrovni zodpovědní za procesy a výsledky. Definují 

problém, který bude řešen v rámci Six Sigma projektu. Provádějí strategické rozhodování 

a dohled nad prací Black Beltů. Během práce na projektu radí a mají za úkol odstraňovat 
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napětí uvnitř týmu. Nad pozicí Šampióna je pouze Sponzor. Sponzor je vlastníkem 

procesu v rámci projektu [1], [6]. 

 

Manažer kvality 

Je to člen, nebo vedoucí Rady kvality, měl by mít moc prosazovat důležité změny 

v souvislosti se zaváděním Six Sigma. Hlavním úkolem je strategické vedení Black Beltů. 

[1] 

 

Master Black Belt 

Kvalifikovaný pracovník v technickém směru. Může to být jeden z předních inženýrů. 

Jako hlavní partner Šampióna rozumí podnikové strategii a má přehled o podniku. Pořádá 

různá školení, pomáhá při trénování Black Beltů v podniku. Dostává do povědomí lidí ty 

nejlepší zkušenosti s projekty Six Sigma [1], [6]. 

 

Black Belt 

Je to expert na strategii Six Sigma, jsou motivační tahouni v podniku a nosná role 

v každém Six Sigma projektu. Základní činností Black Beltů je vedení provádějících týmů. 

Reportují pokroky nejvyššímu vedení a kontrolují průběh projektu. Důležité vlastnosti 

osobnosti dobrého Black Belta jsou komunikativnost, schopnost týmové práce, schopnost 

analytického myšlení a vytrvalost v následování cílů. Optimální počet Black Beltů 

v podniku je cca 1% zaměstnanců [1], [6].  

 

Green Belt 

Vedoucí pracovníci, nebo zaměstnanci s menším povědomím o metodě Six Sigma 

než má Black Belt. Jejich práce na projektech je pouze na poloviční úvazek. Díky tomu se 

učí metodologii Six Sigma a jsou ji tak schopni aplikovat na procesy v běžném pracovním 

prostředí [1], [6]. 

Yellow Belt 

Řadoví členové projektových týmů s minimálními, nebo základními znalostmi 

metodiky. Pracují na podpůrných úkolech projektu. Může jich být v podniku až 15% 

zaměstnanců [1]. 
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1.5. DMAIC 

 

Tradiční Six Sigma vychází z metodologie DMAIC, což je nástroj obsahující 5 etap 

zlepšování procesu (obr. 1). Tyto etapy jsou DEFINE (definovat) – MEASURE (měřit) – 

ANALYSE (analyzovat) – IMPROVE (zlepšovat) – CONTROL (řídit). Nabízí obrovské 

uplatnění ve všech oblastech podnikání, ale postup modelu DMAIC nelze použít úplně na 

vše. Projekt je vhodný pro řešení metodikou DMAIC v případě, pokud splňuje tato kritéria: 

aktuální výkonnost procesů není v souladu s jejich požadovanou úrovní, příčina problému 

není jasná a řešení problému není předem určeno, nebo optimální řešení není zjevné. 

V těchto případech je použití metody zbytečné a lze přistoupit k řešení rychlejší metodou 

jako je například Quickfix [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro řešení potencionálních projektů se dají využít i další nástroje jako je třeba 

DMADV (Define – Measure – Analyse – Design – Verify). Všechny ale vycházejí 

z původního Demingova PDCA cyklu (Plan – Do – Check – Act). V mé bakalářské práci 

jsem použil metodiku řešení dle DMAIC, protože stejná metodika byla použita pro řešení 

projektu. Ten bude detailně popsán v praktické části této bakalářské práce. Jednotlivé 

kroky metodiky budou nyní popsány. V další části budou popsány jednotlivé nástroje 

použité při řešení problému pomoci metodiky Six Sigma.  

 

Obr. 1 Cyklus PDCA 
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 Fáze Define (Definovat) 

Cílem úvodní etapy cyklu DMAIC - Define je výběr projektu, identifikování problému a 

oblasti, která se má zlepšit. Výstupem z fáze Define je projektová listina, mapa procesu, 

SIPOC diagram, vypracovaný plán projektu a zápis ze zahajovací schůzky.  

Důležitým krokem během fáze Define je ověření finančních přínosů projektu [3]. 

 

 Fáze Measure (Měřit) 

Cílem druhé etapy je získat informace o současném stavu zkoumaného procesu a 

nastřádat spolehlivá data potřebná pro další fáze.  

Důležité kroky fáze Measure :  

 Vytvořit kvalitní mapu procesu, zmapovat tok hodnoty a získat tak informace o 

současném stavu toku procesu 

 Určit výstupy a vstupy.  

 Sesbírat data vztahující se cílům projektu [3]. 

 

 Fáze Analyze (Analyzovat) 

Cílem této etapy projektu je nalezení pravé příčiny problému. Provádí se jak analýza 

samotného procesu, tak i analýza klíčových příčin [3]. 

 

 Fáze Improve (Zlepšit) 

Cílem fáze zlepšit je zavádění zlepšovacích návrhů, opatření. Vybereme několik 

potencionálních řešení a z nich vybereme to, které zavedeme – tzv. „pilotní řešení“ [3].  

 

 Fáze Control (Kontrola a ověření) 

Poslední z etap má za cíl dotáhnout všechny změny do konce, zkontrolovat účinnost 

všech opatření a předat vlastníkovi procesu zlepšený proces. Důležitá je také zpětná 

kontrola přínosu projektu i po finanční stránce.  

 

1.5.1. DEFINE 

 



8 
 

SIPOC 

Jednoduchý nástroj, který je ujasněním všech vstupů a výstupů na začátku projektu. 

Pehledně dává najevo jaké jsou hranice zkoumaného procesu. Název je zkratkou slov 

Supplier – Input – Process – Output – Customer.  

Supplier – dodavatel 

Input – vstup 

Process – proces 

Output – výstup 

Customer – zákazník 

Nejúčinnějším postupem tvorby je postup od konce. Napřed si definujeme výstupy a 

zákazníky, poté až vstupy procesu [4].  

 

Obr. 2 Diagram SIPOC 

MAPA PROCESŮ  

Jednoduchý nástroj, který se vytváří pro ucelení pohledu na zlepšovaný proces. 

Poskytuje přehledné členění jednotlivých procesů ve firmě [7].  

 

1.5.2. MEASURE  

 

Etapa Measure je zaměřená na data. Hledáme data vhodná k měření s cílem 

uspokojit zákazníka. Volbu parametrů vhodných k měření je vhodné limitovat na reálný 

počet.  

Data mohou být spojitá, nebo atributivní. Zatímco spojitá data získáme opravdovým 

měřením, atributivní data jsou výsledkem vizuální kontroly určitého jevu.  
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Atributivní data se dále dělí na ordinární – ty, které lze srovnat do nějakého pořadí, a data 

nominální – tedy ty, které lze zařadit do nějaké skupiny.  

 

 

VOC – hlas zákazníka 

Nástroj, jehož cílem je zjistit požadavky zákazníka a určit jeho priority. Vhodné je i 

přezkoumat, které ze zákaznických priorit mohou být splněny se ziskem. 

 

MSA – Gage R&R  

Variabilita měřícího systému Gage R&R je vyhodnocení opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti daného měřícího systému.  

Opakovatelnost je variabilita samostatného měřícího systému. Objevuje je se při 

měření stejné charakteristiky, na stejném produktu, stejným operátorem a stejným 

měřidlem. Výsledkem bude tzv. „chyba měřidla“. Čili jak je pravděpodobné získat stejným 

měřidlem podobné výsledky.  

Reprodukovatelnost je variabilita v průměru měření provedených různými operátory 

na stejném produktu, stejným měřidlem a stejné charakteristiky. Výsledkem pro nás bude 

výpověď, jaký vliv vnáší do chyby měření různí operátoři [3]. 

Regulační diagram  

Základním statistickým nástrojem pro regulaci procesu jsou regulační diagramy. Je to 

také jeden ze sedmi základních nástrojů pro zlepšování kvality. Podává informaci o tom, 

že na proces působí vymezitelné příčiny a je potřeba učinit zásah do procesu.  

Samotný diagram je tvořený třemi přímkami – CL, UCL a LCL. CL – cental line – 

centrální přímka, která naznačuje požadovanou hodnotu. UCL a LCL – upper control limit 

a lower control limit – horní a dolní regulační mez. Zpravidla jsou +/- 3 sigma vzdálenosti 

od požadované vzdálenosti [8].  

Obr. 3 Rozdělení dat [10] 
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Někdy je dobré nastavit užší, tzv. varovné meze ve vzdálenosti +/- 2 sigma od 

požadované hodnoty viz obr. 4.   

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3. ANALYSE 

 

Hlavním cílem fáze analyzovat je stanovení kořenových příčin. Na základě analýzy 

naměřených dat ve fázi Measure a analýzy procesu se pokusíme najít hlavní příčiny 

vzniku problému. Stanovíme priority k nalezeným příčinám a určíme klíčové příčiny. 

Hlavní nástroje pro hledání příčin jsou brainstorming, Ishikavův diagram a Paretova 

analýza.  

 

 

Obr. 4 Regulační diagram včetně zásahových mezí [10] 
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Brainstorming 

 

Nástroj používaný k produkci myšlenek a nápadů. Úspěch tkví v dodržování několika 

pravidel. Moderátor pozve na neformální schůzi 5 až 8 lidí, definuje jednoznačný cíl a 

pokládá jednoduché otázky.  

Výsledkem je listina jednotlivých nápadů, nachystaných k dalšímu zpracování. 

Jedním z možných zpracování je i Ishikawův diagram. 

 

Ishikawův diagram 

 

Nástroj používaný k nalezení kořenové příčiny, známý také jako diagram příčin a 

následků, nebo Fishbone (rybí kost). Vzniká ve spojení s brainstormingem. Do diagramu 

ve tvaru rybí kosti zapíšeme na místo hlavy název problému. Kostru tvoří názvy skupin 

jednotlivých oblastí příčin. Nejčastější oblastí příčin jsou: Lidé, Stroje, Materiály, Prostředí, 

Metody viz obr. 5 [9]. 

 

Obr. 5 Ishikawův diagram [10] 

 

Pomocí brainstormingu nalezneme dostatečné množství nápadů, coby 

pravděpodobných příčin problému.  
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Po zhotovení diagramu je zapotřebí tato data vyhodnotit. Ve většině případů nelze 

ověřovat správnost všech příčin kontrolou a měřením. Spolehneme se na zkušenosti 

expertů a necháme je obodovat příčiny dle důležitosti.  

 

Paretova analýza 

 

Tato analýza vychází z definice V. Pareta, že 80% následků způsobuje 20% příčin. 

Pomocí Paretovy analýzy jsme schopni určit těchto 20% a určit tak pro nás významné 

příčiny a oddělit je od těch méně významných.   

 

    

 

 

1.5.4. IMPROVE 

 

Cílem fáze Zlepšit je vybrat pilotní řešení a zavést je. Výstupem z této fáze je tedy 

stabilizovaný, předvídatelný a zlepšený proces, splňující požadavky zákazníka.  

Klíčové kroky ve fázi Zlepšit:  

 Vytvoření potenciálního řešení 

 Vyhodnocení a výběr nejlepšího řešení 

 Vytvoření optimální mapy toku hodnoty 

Obr. 6 Paretův diagram [10] 
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 Vytvoření a zavedení optimálního řešení 

 Potvrzení dosažení projektového cíle [3]. 

 

1.5.5. CONTROL 

 

Cílem poslední etapy DMAIC je kontrola dosaženého zlepšení. Zavedená opatření 

mají mít na sledovaný proces pozitivní vliv, ale někdy je těžké udržet dosaženou úroveň 

zlepšení. Proto je nutné i po dokončení projektu pracovat na tom, aby vlastníci procesů 

pokračovali v dodržování nastavených zlepšení. Zavádíme smysluplná měření pro 

dlouhodobé sledování procesu, včetně pravidelných zpráv o výsledcích z měření, 

vytváříme kvalitní dokumentaci pro podporu nového procesu a nastavíme plán akcí pro 

případ nouzového stavu [2].  

Ideálním způsobem sledování výkonnosti stávajícího procesu je SPC.  

 

Analýza způsobilosti procesu 

K hodnocení způsobilosti procesů se využívají indexy způsobilosti. Ty porovnávají 

přípustnou variabilitu přípustného znaku jakosti se skutečnou variabilitou dosaženou 

v konkrétním procesu, na daném výrobním zařízení, zjištěnou z měřením získaných 

hodnot znaku jakosti konkrétní měřící soustavou a vyhodnocenou konkrétní statistickou 

metodou [6].  

 

Stanovení indexů způsobilosti procesu – nejvíce se používají indexy Cp a Cpk, které 

posuzují potenciální a experimentálně zjištěnou schopnost procesu produkovat výrobky 

vyhovující tolerančním mezím znaku jakosti [9].  

Index CP určuje poměr maximálně přípustné a skutečné variability hodnot znaku 

jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli. (6) 

Index Cp se určuje ze vztahu:  

   
       

  
 

 

Kde σ je směrodatná odchylka. USL je horní toleranční mez a LSL dolní toleranční mez. 

Ve vztahu se vyskytuje šestinásobek směrodatné odchylky (6σ), což v případě 
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normálního rozdělení hodnot vymezuje oblast, v níž se s pravděpodobností 0,9973 

nachází každá hodnota sledovaného znaku viz obr. 8. 

Vzorec normálního rozdělení 

 

 

    

Grafem normálního rozdělení je Gaussova křivka viz obr. 7.   

 

 

Obr. 7 Gaussova křivka normálního 

rozdělení 
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Index způsobilosti Cpk hodnotí nejen proměnlivost procesu, ale i polohu této proměnlivosti 

vůči tolerančnímu pásu. Zákazníka zajímá menší z obou vypočtených hodnot. 

 

                  

    
     

  
 

    
     

  
 

Kde µ je střední hodnota zkoumaného znaku kvality.  

Dnešní automobilový průmysl požaduje hodnotu Cpk = 1,67. To se rovná 0,3 PPM, tedy 3 

vady na 10 miliónů produktů.  

 

 

 

 

2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1. Společnost Reflektor s.r.o. 

 

Společnost Reflektor s.r.o. je mezinárodně orientovaný, nezávislý rodinný podnik 

s více než 30.000 zaměstnanci a více než 100 zastoupeními ve více než 35 zemích. 

Koncern Reflektor s.r.o. vyvíjí a vyrábí v obchodním odvětví Automotive komponenty a 

systémy osvětlení a elektroniky. Dále zahrnuje společnost Reflektor s.r.o. v segmentu 

Interval procentuální počet hodnot ležících v intervalu

μ±σ 68%

μ±2σ 95%

μ±3σ 99,73%

μ±4σ 99.9937%

μ±5σ 99,999943%

μ±6σ 99,999998%

Obr. 8 Počet hodnot dle rozdělení intervalů 
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Aftermarket také jednu z největších obchodních sítí pro díly a příslušenství do automobilů 

a diagnostických a servisních služeb v Evropě. Kromě toho vyvíjí společnost Reflektor 

s.r.o. v segmentu Special Applications výrobky pro speciální vozidla a zcela nezávislé 

aplikace, jako pouliční osvětlení nebo průmyslové osvětlení. Ve společných podnicích 

s partnery vznikají navíc i kompletní moduly, klimatizační jednotky a palubní sítě do 

automobilů. S více než 5 800 zaměstnanci ve výzkumu a vývoji patří společnost Reflektor 

s.r.o. k hlavním průkopníkům inovací na trhu [10]. 

Historie 

Založení tehdy rodinného podniku Reflektor s.r.o. jako „Westfälische Metall-Industrie 

Aktien-Gesellschaft“ se uskutečnilo již v roce 1899. V roce 1908 byla společnost Reflektor 

s.r.o. zaregistrována jako obchodní značka. Díky vysoké poptávce se na začátku 20. 

století firma rozhodla rozšířit svoje výrobní kapacity a zakládá nové výrobní závody 

v různých lokalitách zaměřených na průmysl jako je např. Rakousko, Švédsko ale i třeba 

Amerika, kde byl vzestup automobilového průmyslu markantní. Firma se soustředí na 

výrobu svítilen a elektronických komponentů pro automobilový průmysl.  

Reflektor s.r.o. v ČR 

V roce 1992 byl založen závod v Mohelnici (obr. 9). Důvodem tohoto rozhodnutí bylo 

následování německého koncernu VW, který se spojil s českým výrobcem Škoda Auto. 

V Mohelnici se tedy měly vyrábět primárně komponenty pro koncern VW. Prvním 

úspěšným projektem byly přední světlomety pro vozy Škoda Felicia. Poté následují další 

zakázky od zákazníků z celé automobilové branže. Světlomety vyrobené v Mohelnici 

můžeme kromě VW a Škoda také najít na automobilech značek Jaguar, Land Rover, 

Audi, Nissan, Volvo a další.  

Důležitým krokem bylo založení vývojového centra. Za podpory mateřské firmy 

vyrostlo od roku 2001 největší vývojové centrum koncernu. Tímto krokem bylo umožněno 

poskytnout nynějším i budoucím zákazníkům ucelený balíček služeb, od vývoje, přes 

testování až po samotnou výrobu.  

V současnosti firma Reflektor s.r.o. v Mohelnici vyrábí přední světlomety, zadní 

světlomety a mlhové svítilny. Rozkládá na 117 000 m2, zaměstnává 1700 lidí. Maximální 

kapacita všech výrobních linek je 5 mil. světlometů za rok s obratem 10 mld. ročně.  
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Hodnoty společnosti Reflektor s.r.o. 

Spokojený zákazník stojí na vrcholu našeho veškerého snažení. 

Systém strategické kvality má jediný cíl: Spokojenost zákazníka.  

1) Jednat samostatně a politicky 

2) Partnersky kooperovat a efektivně spolupracovat 

3) Zajistit stabilitu a perspektivu 

4) Podávat výkon 

5) Být inovační a provádět pozitivní změny 

6) Loajálně jednat 

7) Být příkladem [10]. 

 

Politika kvality společnosti Reflektor s.r.o. 

Reflektor s.r.o. podporuje kvalitu: Naším nejvyšším cílem je spokojenost zákazníka. 

Výkon všech zaměstnanců je základem pro ekonomický úspěch společnosti Reflektor 

s.r.o. To pro všechny zaměstnance znamená:  

1) Prvotřídní kvalita je naší nejvyšší prioritou a je měřítkem všech činností 

2) Naším cílem je NULA CHYB 

3) Pomocí pečlivě vybraných metod plánujeme kvalitu již během fáze vývoje 

robustních výrobků a stabilních výrobních procesů. 

4) Konformitu výrobních procesů a výrobků zajišťujeme pravidelnou kontrolou 

kvality. 

Obr. 9 Firma Reflektor s.r.o. 
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5) Vysoké povědomí o kvalitě a odborné znalosti našich pracovníků jsou 

zajišťovány důsledným školením a dalším vzděláváním dle nejnovějších 

poznatků.  

6) Každý zaměstnanec přispívá odpovědně svou prací k trvale vysoké kvalitě 

našich výrobků a služeb [10]. 

2.2. Popis projektu  

 

Pro moji bakalářskou práci jsem si zvolil téma popis Six Sigma projektu. Využil jsem 

zavedené metodiky ve firmě Reflektor s.r.o., kde pracuji a požádal jsem o přidělení 

projektu, který budu moci vypracovat v rámci mé bakalářské práce. Majitel procesu a 

vedoucí výroby mi přidělil projekt „praskajících pacek“ na projektu předního světlometu 

pro zákazníka VW.  

Výroba tohoto předního světlometu začala v roce 2010. Celkové objemy výroby jsou 

přes 300 000 sad ročně. Firma Reflektor s.r.o. vyrábí několik variant tohoto světlometu a 

dodává do různých světových lokací VW. Je potřeba zmínit, že firma Reflektor s.r.o. 

vyrábí pouze varianty s žárovkou H7 viz obr. 10, další variantu s žárovkou H4 vyrábí 

konkurenční firma.  

 

 

Seznam Variant světlometu H7 vyráběných ve firmě Reflektor s.r.o. v Mohelnici: 

 Varianta pro Evropu 

 Varianta pro Anglii 

 Varianta se stříbrným rámečkem 

 Varianta s černým rámečkem 

Obr. 10 Světlomet Polo 
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Montáž všech variant probíhá stejným způsobem, mění se pouze některé vnitřní díly 

v závislosti na požadované variantě.  

Světlomet se skládá z krycího skla a pouzdra, kam se vkládají díly potřebné pro svícení a 

pohyb. Tyto 2 části se k sobě slepí, světlomet se tak utěsní a je připravený k expedici 

k zákazníkovi.  

 

Proces výroby, lokalizace problému 

Prvním krokem je výroba hlavních komponent světlometu. Výroba probíhá na strojích 

zvaných vstřikolisy. Uvnitř každého vstřikolisu jsou vstřikovací formy, do kterých se pod 

velkým tlakem vstřikuje roztavený plastový materiál a vznikají tak plastové výrobky. 

Vstřikolisy jsou na obr. 11. Většina dílů je vyrobena stejným způsobem z termoplastu – 

tedy teplotně odolného plastu.  

 

 

Některé vnitřní díly se dále zpracovávají, jedním z používaných způsobů i pro náš 

světlomet je vakuové pokovování plastových dílů. Za pomoci vakua lze na díl nanášet 

velmi tenké kovové vrstvy. 

Pro nanášení používáme několik metod: 

 naprašování  

 napařování 

V současnosti používáme ve firmě Reflektor s.r.o. obě metody.  

Při napařování se do prostoru pokovovacího zařízení odpařuje 99% hliník usazený na 

wolframovém vlákně. Cílem je vytvořit reflexní, odrazivou vrstvu, nebo splnit dekorativní 

požadavky zákazníka viz obr. 12. 

Obr. 11 Vstřikolisy ve firmě Reflektor s.r.o. 
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Dalším důležitým používaným procesem úpravy je lakování. O lakování hovoříme 

hlavně v souvislosti s krycím sklem světlometu.  

Krycí sklo se po vylisování, které probíhá stejným způsobem jako pouzdro, musí 

nalakovat. K tomu se používá speciální ochranný lak. Nanášení probíhá rozprašováním, 

poté následuje vytvrzení pod UV zářením.    

Většina dílů je vyráběna z termoplastu, hlavní díly pro halogenové světlomety – 

reflektory, jsou ale z teplotně velice odolného materiálu – duroplastu.  

Výroba probíhá obdobně jako u výroby z termoplastů, používá se pouze jiný vstupní 

materiál než klasický granulát.  

Reflektor z tohoto materiálu se musí napřed opracovat, poté se lakuje a na závěr 

pokovuje.  

Všechny díly putují systémem FIFO na montážní linku (obr. 13). Koncept všech 

montážních linek je stejný. Zde se světlomet zkompletuje a po kontrole odchází 

k zákazníkovi. 

Obr. 12 Pokovovací zařízení a příklad pokoveného dílu 

Obr. 13 Montážní linka 
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Jak již bylo řečeno, světlomet se dodává do několika výrobních lokací VW. V žádném 

případě u tohoto projektu neputuje rovnou na montáž, ale k subdodavateli front-endu.  

Front-end je skupina přední části vozu, součástí jsou např. chladiče a světlomety 

(obr. 14). Zde se světlomety upevní k front-endu a odešlou se k zákazníkovi na montáž 

vozu. 

 

 

2.3. Etapa Define 

 

2.3.1. Definice problému 

 

Světlomet je připevněn ke karoserii vozidla pomocí držáku s kovovou maticí, která se 

šroubem připevní k vozidlu. Nazývá se jednoduše packa. Tyto packy se v průběhu 

montáže světlometu do vozidla lámou. Pokud dojde ke zlomení packy, světlomet nelze 

zamontovat a musí se vyhodit, protože tuto vadu nelze opravit.    

Počet takto vyřazených světlometů se eviduje a je pravidelně reportován přes 

zákaznický portál. Při pravidelné poradě kvality bylo rozhodnuto řešit tento problém 

pomocí metody Six Sigma.  

Ačkoliv byla reklamace ze strany firmy Reflektor s.r.o. zamítnuta, jako dodavatel 

musíme najít a implementovat vhodné řešení.  

Design pacek musí plnit svůj účel a tím je ochrana chodců. V případě srážky vozidla 

s chodcem je to právě tato packa, která se ulomí. Světlomet tak vytvoří deformační zónu a 

uhne před chodcem. Není tedy jednoduché najít optimální řešení. 

Obr. 14 Příklad Front-endu 
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Vývoj počtu takto vyřazených světlometů je znázorněn na obr. 15. Hodnoty jsem 

znásobil koeficientem, aby byla zachována posloupnost a také soukromí firmy.  

 

 

Vizualizace problému – vadný kus obr. 16: 
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Obr. 15 Počet vad 

Obr. 16 Vizualizace analyzovaného 

problému 
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2.3.2. Ustanovení týmu 

 

Sponzorem projektu a vlastníkem procesu je ředitel výrobního úseku montáže, který 

mě také nominoval jako vedoucího tohoto projektu. 

Tým tvoří celkem 7 lidí, viz organigram na obr. 17 :  

 Pomoc za kvalitu  

 Měřicí technik 

 Technolog nástrojů 

 Technolog lisování 

 Procesní inženýr 

 Konstruktér 

 Zkušební technik 

 

 

2.3.3. Timing – časový plán projektu 

 

Kvůli dodržení posloupnosti projektu byl vypracován časový plán projektu (obr. 18). 

Cílem je mít hotový projekt do 6 měsíců od začátku. 

Obr. 17 Tým 
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2.3.4. SIPOC 

 

Přehled vstupů a výstupů mapuje následující diagram  SIPOC obr. 19. Pomáhá 

s určením hranic procesu.  

Vstupem jsou dodavatelské díly a firma Reflektor s.r.o. jako dodavatel, výstupem 

namontovaný světlomet u zákazníka ve vozidle, který není schopen plnit svoji funkci.  

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Define

Team

SIPOC

Measure

Data collection

MSA

Analyse

ISHIKAWA

Paretův diagram

Simulace

Improve

Úprava a test

Control

Vyhodnocení

měsíc projektu

Obr. 18 Časový plán 

Obr. 19 Diagram SIPOC 
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2.4. Etapa Measure 

 

Účelem etapy measure je připravit plán sběru dat, data posbírat, vyhodnotit a vytvořit 

ucelený náhled na výkonnost aktuálního procesu.  

V této fázi sbíráme veškerá data, která mají vliv na daný problém. Před sběrem dat 

bychom měli prověřit schopnost měřidel. Měřidla musí splňovat požadovanou hodnotu 

způsobilosti  Cgk = min. 1,33 a zároveň dosahuje požadované míry hodnoty ukazatele 

Opakovatelnosti a reprodukovatelnosti R&R <10%.  

 

2.4.1. Procesní mapa 

 

Pro schématické znázornění jsem určil 2 hlavní procesy s vlivem na daný problém 

zlomené packy. 

Cílem je zjistit a určit operace, při kterých může dojít k poškození pacek. 

Prvním procesem je lisování pouzdra, jehož součástí jsou i praskající packy. Jedná se o 

externího dodavatele. 

 

 

Legenda:  

Potencionální riziko: 

 - místo s velkým rizikem 

 - žádné riziko  

 - šum – nízká hladina rizika 

 

Popis procesu č. 1:  

1. Vstup materiálu – granulát PPT40 

2. Proces lisování 

3. Vizuální kontrola a opracování  

4. Balení pouzdra na předmontáž 

Obr. 20 Proces lisování pouzdra 
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5. Transfer pouzdra na montážní linku 

6. Montáž vnitřní kabeláže 

7. Balení 

8. Transfer na montážní linku Reflektor s.r.o. 

Druhým procesem je montáž světlometu. 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Potencionální riziko: 

 - místo s velkým rizikem 

 - žádné riziko  

 - šum – nízká hladina rizika 

Popis procesu č. 2: 

1. Vstup materiálu od dodavatele 

2. Montážní operace č. 50 – montáž rámu do pouzdra 

3. Montážní operace č. 90 – montáž reflektorů do pouzdra 

4. Montážní operace č. 190 – automatická kontrola montáže reflektorů 

5. Montážní operace č. 110 – montáž blinkrového reflektoru do pouzdra 

6. Montážní operace č. 140 – automatické čištění pouzdra světlometu / odsávání 

7. Montážní operace č. 130 – lepení (roboticky) 

8. Montážní operace č. 170 – kontrola nastavení a svícení VISICON check 

9. Montážní operace č. 150 – těsnost 

10. Montážní operace č. 160 – montáž gumových krytek a kovových matic 

11. Montážní operace č. 110 – Finální kontrola a balení  

 

Obr. 21 Proces montáže světlometu 
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2.4.2. Analýza výskytu vad 

 

Při sledování výskytu problému byla vytvořena kontrolní tabulka, na kterou operátoři 

zaznamenávali pozici problému. Celkem mohlo nastat 6 možností. Prasknout může každá 

ze 4 pacek jednotlivě, nebo může nastat i situace, kdy prasknout obě 2 packy na jednom 

světlometu levém, nebo na jednom světlometu pravém (obr. 22).  

 

 

 

2.4.3. Způsobilost měření 

 

Veškeré měření bylo prováděno na 3D měřícím stroji určeném pro sériové měření. 

Způsobilost měřidla dokazuje, že měřidlo je způsobilé k měření a nevnáší žádný vliv do 

naměřených výsledků.  

Obr. 22 Analýza počtu vadných kusů 
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MSA typ 1: měřil se jeden sériový kus 20 krát na stejném zařízení, stejnou metodou (obr. 

23). 

 

 

 

Hodnoty Cg i Cgk vyšly vysoko nad hranicí 1,33. Měřidlo je způsobilé.  

MSA typu 2 nemá v případě našeho 3D zařízení smysl, protože zde není vliv člověka. 

Zakládání a ustavení světlometu probíhá automaticky a před měřením se hodnoty 

nastavují do nulové pozice pomocí RPS systému na světlometu.  

MSA typu 3: je speciální případ MSA typu 2, kdy operátor nemá vliv na výsledky měření 

(obr. 24).  

Obr. 23 MSA typu 1 
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Hodnoty R&R jsou hluboko pod 10%. Systém je plně schopný měření.  

 

2.4.4. Sběr dat – 3D měření 

 

Obr. 24 MSA typu 3 
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Kontrola rozměrů světlometu probíhá průběžně během sérové výroby, četnost je 

stanovena kontrolním plánem. Tolerance a důležité body pro měření jsou stanoveny ve 

výkresové dokumentaci od zákazníka. Během analýzy byla provedena kontrola 

způsobilosti procesu ve všech stanovených měřících bodech. Na obr. 25 je příklad 

vyhodnocení jednoho bodu. Těchto bodů je celkem 20.  

 

 

 

 

Obr. 25 Kontrola rozměrů 
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2.5. Etapa Analyse 

 

Účelem etapy Analyse je identifikovat rozdíl mezi zadaným cílem a počátečním 

stavem, pochopit kořenové zdroje variability a udělit priority možným opatřením. Získaná 

data v průběhu etapy Měření by měla být detailně analyzována.  

 

2.5.1. Ishikawův diagram 

 

K nalezení kořenových příčin jsem si zvolil cestu pomocí Ishikawova diagramu – 

diagram příčin a následků viz obr. 26. Data pro jeho sestrojení jsem získal díky 

uspořádanému brainstormingu. Za přítomnosti celého týmu jsme nashromáždili co 

největší množství možných příčin problému. Hlavní větve jsem pojmenoval dle klasického 

způsobu: Lidé, Stroje, Proces, Materiál, Rozměrovost, Prostředí [4]. 
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Obr. 26 Ishikawův diagram 
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Po sestrojení Ishikawova diagramu jsme bodově ohodnotili jednotlivé příčiny. 

Bodování probíhalo tím způsobem, že každý člen týmu měl za úkol vybrat 5 

potencionálních příčin, a ty potom ohodnotit číslem 1 až 5 podle závažnosti. Číslo 1 jako 

nejméně závažná příčina a číslo 5 znamená nejzávažnější příčinu. Celkem tedy každý 

pracovník rozdal 15 bodů. Bodové ohodnocení jsem shrnul v tabulce 1.   

 

Tabulka 1 Bodové ohodnocení příčin 

  

OPERÁTOR 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Popis příčiny                 BODY 

1. Nevhodný design držáků 5 3 3 5 3 4 4 5 32 

2. Špatné rozměry světlometu 4 5 5       5 4 23 

3. Pozice držáků (nižší/vyšší) 3 4   4   3     14 

4. Chemické vlastnosti materiálu 1         5   3 9 

5. Nevhodný design lisovací formy     2   5       7 

6. Nedostatečně vysušený materiál 2       4       6 

7. Surové zacházení s pouzdrem       2   1 3   6 

8. Špatné lisovací parametry   1   1 1     2 5 

9. Fyzické vlastnosti materiálu     4           4 

10. 
Poškození během montáže front-endu do 

vozidla 
  2     2       4 

11. Použito nevhodné balení (externí)             2 1 3 

12. Poškození během transportu k zákazníkovi     1     2     3 

13. 
Použit nevhodný přípravek pro upevnění do 

vozu 
      3         3 

14. Nevhodné podmínky skladování             1   1 

  body celkem                 120 

 

Celkové hodnocení jednotlivých příčin udává jejich důležitost ve vztahu k řešenému 

problému. Tato data jsem dále podrobil Paretově analýze.  

 

 

2.5.2. Paretova analýza 
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Za otce této analýzy se považuje italský ekonom a statistik Vilfredo Pareto. Podle něj 

existuje ve společnosti poměr, kde 80% všech následků je způsobuje 20% příčin. Tento 

princip se rozšířil do oblasti kvality a odděluje tzv. životně důležitou menšinu od užitečné 

většiny.  

Já jsem tento nástroj použil pro stanovení nejdůležitějších příčin mého problému.  

Kumulativní seřazení hodnocení příčin jsem již provedl v tab. 1. Na jeho základě jsem 

vytvořil sloupcový graf, seřazený sestupně podle významnosti příčin viz obr. 27. Paretův 

diagram byl vytvořený v programu Minitab. 

 

 

Jelikož je tvar diagramu poněkud plochý, volil jsem pro stanovení životně důležité 

menšiny rozhodovací kritérium 70/30.  

Dle tohoto kritéria jsem dostal 4 důležité příčiny:  

1) Nevhodný design držáků 

2) Špatné rozměry světlometu 

3) Pozice upevňovací packy vůči 3D datům 

4) Vlastnosti materiálu 

Obr. 27 Paretova analýza 
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Poté jsem ověřil jednotlivé příčiny a začal jsem k nim navrhovat dostatečně robustní 

opatření.  

 

2.5.3. Nevhodný design upevňovací packy 

 

Aktuální status – měření sil 

 

Abychom mohli potvrdit skutečnost, že tato příčina má vliv na zkoumaný problém 

praskajících pacek, museli jsme zvolit hodnoty s vypovídající schopností.  

První hodnotou je síla F, jakou je třeba působit na packu v ose Z, dokud nepraskne. 

Měření probíhalo na 10 kusech, jednalo se o destruktivní zkoušku. Pro získání dat byl 

použit speciální siloměr s vyhodnocením na počítači. Detail měření je na obr. 28 a 

výsledná data jsou uvedena v tab. č. 2. 

 

 

Tabulka 2 Měření sil 

 

Měření č. Packa 1 Packa 2 Packa 3 Packa 4 

1 139 183 127 140 

2 137 179 131 139 

3 142 180 132 135 

4 145 168 129 140 

5 137 175 130 136 

6 139 179 130 135 

7 140 181 129 139 

8 141 180 133 138 

9 140 179 132 140 

10 139 176 132 139 

 

Obr. 28 Znázornění měření sil 
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Síly potřebné k simulaci problému jsou mnohem nižší než 200 N. Požadovaná 

hodnota stanovená zákazníkem je 200 - 240 N. Při měření siloměrem byla zjištěna 

odchylka od požadavku zákazníka. 

Simulace 

Pro stanovení kritického místa při prasknutí byla použita simulace problému za 

pomoci softwaru. Simulace probíhala tak, že na packu byl nastaven takový tlak, aby 

změnila svoji polohu o 2 mm dolů v ose Z viz obr. 29.  

 

 

Zaznačené oblasti počítač vyhodnotil jako kritické místo vzniku trhliny při zatížení 

packy. Toto měření a simulace jsou potvrzením, že design packy má zásadní vliv na její 

zlomení. 

 

Doporučení, nápravné opatření  

 

Design pacek byl vyvinut ve spolupráci konstruktérů firmy Reflektor s.r.o. a 

Volkswagen. Obrátil jsem se na tyto konstruktéry, aby navrhli změnu původního designu 

upevňovací packy. Zadáním bylo, aby zůstala zachována flexibilita packy a aby byla 

splněna podmínka ochrany chodců. Tedy aby se packa zlomila v situaci srážky vozidla 

s chodcem v ose směru jízdy vozidla. Úprava spočívala v přidání rádiusu na zadní části 

packy. 

Původní a přepracovaný design je zobrazen na obr. 30.  

 

Obr. 29 Počítačová simulace problému 



37 
 

 

 

 

 

 

 

Jelikož úprava lisovací formy je nesmírně nákladná a tuto úpravu nelze provést bez 

schválení zákazníka a přípravy dostatečné předzásoby dílů, podrobil jsem packu 

s upraveným designem stejné analýze za pomoci softwaru (obr. 31).  

 

 

Simulace ukázala zvýšení síly potřebné k nalomení packy v ose Z až o 70% oproti 

původnímu stavu. Kritické místo zůstalo na čelní ploše, takže funkce ochrany chodce byla 

také zachována. 

 

2.5.4. Špatné rozměry pacek 

 

Základní měření celého světlometu jsme provedli v etapě Měření, rozměry splňují 

specifikace a jsou v tolerancích. Z důvodu tohoto problému byl ale zaveden další měřicí 

bod k vyhodnocení dlouhodobé způsobilosti (obr. 32). Tento bod se nachází přímo na 

pacce. Data byla zaznamenávána po dobu 3 měsíců každý den a získáno bylo celkem 90 

náměrů. Do procesu montáže světlometu nebylo v tomto období zasahováno. Nulová 

odchylka byla nastavena dle 3D dat pouzdra světlometu. Zaznamenané odchylky jsou 

odchylky od této nulové pozice.    

Obr. 30 Návrh nového designu 

Obr. 31 Počítačová simulace po optimalizaci 
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 Výsledky a tohoto měření jsou znázorněny v Regulačním diagramu na obrázku č. 33. 

 

 

Vyhodnocení dlouhodobé způsobilosti 

Cp= 1,14 

Cpk= 0,88 

Z regulačního diagramu lze vyčíst, že variabilita náměrů je vysoká. Toto potvrzuje i 

hodnota indexu Cpk, která je pod doporučovanou hodnotou 1,33. Pozice packy není 

stabilní a tento fakt může mít vliv na její praskání.  

 

 

F7

O7 O5 F5 O3 F3

RPS3 O2

F2

O9

O1

RPS4

F1

O11

RPS1

F11 0,00

RPS2

O12 RPS5 F13 RPS6 O16 F17

-0,03

0,00

0,000,15

0,21

0,00

0,00

-0,25-0,360,00

-0,21

-0,23

-0,03

-0,25

-0,70 -0,34 -0,30 -0,18

0,00

-0,26

-0,49

0,06

Obr. 32 Chybějící rozměry v aktuálním vyhodnocení 

Obr. 33 Regulační diagram zavedeného měření 
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Doporučení 

Proces výroby a transportu pouzdra jsme analyzovali. Pro snížení variability procesu 

je potřeba optimalizovat balení.  

Pouzdro, které je dováženo od dodavatele, je položeno v zástavbové poloze, stejné 

jako ve vozidle. Při této poloze jsou spodní vrstvy pouzder namáhány vrstvami vrchními, 

které na ně působí tíhou své váhy. Packy jsou tak deformovány a vznikají rozdíly 

v rozměrech. 

Navrhli jsme optimalizaci balení, při které byla mezi jednotlivé vrstvy přidána kovová 

tyč. 

 

2.5.5. Pozice pacek (nižší nebo vyšší) 

 

Při analýze pozice pacek jsem použil metodu Benchmarking a porovnal jsem pozici 

pacek s dalším dodavatelem, který dodává světlomety jiné varianty do stejného vozidla. 

Od zákazníka víme, že tento druhý dodavatel problémy s praskáním pacek nemá žádné.  

Porovnání proběhlo za pomoci optického skeneru. Toto zařízení je schopno na setiny 

milimetru určit odchylky od zadaného modelu. Naskenováním jsme mohli oba produkty 

proložit a získat tak přesný obraz polohy viz obr. 34. 

 

 

 

 

Obr. 34 Znázornění porovnání polohy packy 
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Ze získaných dat je patrné, že poloha konkurenční packy je nižší až o 4 mm, než 

packa na našem světlometu. Při montáži není nutné, aby se tolik nakláněla. Nepůsobí na 

ni takové napětí během uchycení do karoserie vozidla.  

 

Doporučení 

 

Poloha packy je dána konstrukcí lisovací formy pro pouzdro světlometu. Jedná se 

tedy o stejné doporučení jako v prvním případě a to o úpravu lisovací formy.  

V případě rozhodnutí vedení uskutečnit tento krok, budou obě změny 

implementovány zároveň.  

 

2.5.6. Vlastnosti materiálu 

 

Pro stanovení energie spotřebované na porušení materiálu jsme nechali v externí 

laboratoři změřit rázovou houževnatost výlisku. Testováno bylo 5 ks hranolu plastového 

materiálu 2 x 8 x 80 mm metodou Charpy.  

Jelikož neexistuje žádný požadavek na nominální hodnotu rázové houževnatosti, 

použil jsem opět metodu Benchmarkingu a porovnal jsem výsledky s konkurenčním 

dodavatelem, který s praskáním problémy nemá.  

Výsledky testu rázové houževnatosti jsou uvedeny v tab. 2.  

Tabulka 2 Výsledky rázové houževnatosti 

Rázová houževnatost CHARPY 

 

Konkurence Reflektor s.r.o. 

 

28 C 19 C 

 

30 C 15 C 

 

17 C 21 C 

 

55 C 17 C 

 

29 C 18 C 

střední hodnota 32 kJm-2 18 kJm-2 

směrodatná odchylka 14 kJm-2 2,2 kJm-2 

variační koeficient 44 % 12 % 

     Výsledek přeražení 32C* 18C* 
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Z výsledků vyplívá, že v případě našeho světlometu může dojít k poškození již při 

menším nárazu. Nižší rázuvzdornost je způsobena použitím lehce tekoucího materiálu.  

Materiál v tomto případě změnit nelze, stávající koncept lisovací formy byl navržen 

speciálně pro použití lehce tekoucího materiálu. 

 

2.6. Etapa Improve – Zlepšování 

 

Účelem této etapy je najít pilotní řešení a to potom implementovat, odzkoušet a 

vyhodnotit v reálných podmínkách. 

 Při řešení tohoto projektu metodou Six Sigma byla na základě našich zjištění navržena 

nápravná opatření. Většina z těchto navržených opatření se za podpory vedení 

společnosti podařilo implementovat. Postup implementace je popsán v této kapitole.  

 

2.6.1. Úprava designu a konstrukce formy 

 

Analýzy a simulace jasně prokázaly vliv designu a packy a konstrukce formy možnost 

vzniku problému. Na základě tohoto poznatku byla vytvořena modifikace části lisovací 

formy pouzdra. Jelikož je vytvoření nových částí formy z původního materiálu velice 

nákladné, byly za účelem testování vytvořeny levné hliníkové vložky s nově navrhnutým 

designem pacek. Hliníkové vložky jsou schopny bezproblémové produkce 2000 cyklů. 

Proto bylo vyrobeno 2000 sad světlometů s upravenou packou a otestováno. Porovnání 

původní a nové packy je na obr. 35.  

 

  
Obr. 35 Vizualizace zavedeného opatření 
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Světlomety byly řádně označeny a před odesláním proběhla 100% vizuální kontrola 

neporušenosti pacek. Vyhodnocení proběhlo za pomoci zákazníka. Ze všech dodaných 

kusů se nenalezl ani jeden vadný.   

Po úspěšném testu a po schválení vedením firmy, byla vytvořena objednávka nových 

vložek lisovací formy z originálního materiálu. Byl vypracován časový plán nasazení do 

sériové výroby, který je na obr. 36. 

 

 

Během objednávky bylo do konstrukce nových vložek implementováno i řešení 

příčiny špatné polohy pacek. Nové packy byly sníženy o 2 mm oproti původnímu stavu.   

 

2.6.2. Zavedení statistického sledování  

 

Z důvodu vysoké nestability zkoumaného bodu na pacce, byla zavedena statistická 

kontrola s automatickým vyhodnocením na 3D měřicím přístroji ZEISS. Bylo nutné upravit 

měřicí program a kontrolní plán. Na základě dohody s úsekem kvality bude měření 

probíhat každých 8 hodin produkce. Pro kontrolu procesu byly nastaveny zásahové 

hranice ve vzdálenosti +/- 2 směrodatné odchylky od nové nominální hodnoty.  

Tato vyhodnocení budou pravidelně zasílána k zákazníkovi. Příklad upraveného 

vyhodnocení je na obr. 37.   

P
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Projekt T
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KT Popis problému Příčina problému Opatření Termín Zodpovídá

Stav      

splnění  / 

nesplnění

1. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Odsouhlasení termínu v nástrojárně KW1 Technolog 100%

2. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Odsouhlasení vzorků se zákazníkem KW5 QPC 100%

3. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Transport formy do nástrojárny KW6 Technolog 100%

4. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Konec opravy nástroje KW9 Technolog 100%

5. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Přesun nástroje zpět do Helly KW9 Technolog 100%

6. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Rozjezd výroby po úpravě KW9 PI + QPC 100%

7. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Montáž vzorků, schválení zákazníkem KW10 QPC 100%

8. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy Sériová montáž KW11 PJM 100%

9. Světlomet Polo Z praskání pacek pouzdra NOK design formy První dodávka po optimalizaci KW12 Prodej 100%

Obr. 36 Příklad časového plánu 
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2.7. Etapa Control – Řízení 

 

Finální etapa má za účel vyhodnotit výsledky projektu, jak po stránce finanční, tak i 

po stránce přínosové. Důležitým bodem je i prezentace dosažených výsledků a jejich 

následná aplikace do dalších procesů.  

 

2.7.1. Porovnání stavu  

 

Po implementaci byla opět provedena zkouška mechanické odolnosti měřená 

siloměrem. Působením síly v ose Z na packu po provedené úpravě jsme naměřili hodnoty. 

Tyto jsme porovnali s daty naměřenými před úpravou. Výsledky porovnání se nachází na 

obr. 38.  

 

Obr. 37 Příklad vyhodnocení zavedeného měření 
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Obr. 38 Porovnání stavu po implementaci řešení 

 

Síla potřebná k simulaci problému se zvýšila řádově o desítky procent. V tabulce jsou 

průměry z 10 naměřených hodnot na každé pacce, 2 packy na pravém světlometu a 2 

packy na levém světlometu.  

 

2.7.2. Zhodnocení finančního přínosu 

 

Úspěšným zavedením opatření jsme zabránili šrotaci 4,5 % všech vyrobených kusů. 

Zmetkovitost po nasazení už v prvním měsíci klesla a během druhého měsíce po 

implementaci problém prakticky vymizel (obr. 39). 

 

0 50 100 150 200 250

 Packa 1

Packa 2

Packa 3

Packa 4

140 

178 

130 

139 

205 

240 

223 

215 

 Packa 1 Packa 2 Packa 3 Packa 4

Síla F průměr po 205 240 223 215

Síla F průměr před 140 178 130 139

Velikost síly potřebné k simulaci problému po zavedení 
opatření 

Síla F průměr po Síla F průměr před
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Pokud toto číslo přepočteme na uspořené peníze v Kč, dostaneme úsporu až 500 000 Kč 

za měsíc. Předpokládaná úspora za jeden rok produkce činí 6 miliónů korun.  
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3,8 

0,1 0,2 0,1 

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4

%
 

Měsíc po implementaci 

zmetkovitost % 

zmetkovitost %

Obr. 39 Počet vadných kusů po implementaci řešení 
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3. Závěr 

 

Vybrané téma aplikace Six Sigma na určitém projektu je aktuálním tématem v mém 

pracovním okolí. Mým cílem bylo aplikovat tuto metodu ve firmě Reflektor s.r.o., kde se 

metoda Six Sigma doposud hojně nevyužívala. Napsání této práce a úspěšné dokončení 

projektu je přínosem nejen pro mě, ale i pro firmu. Já jsem získal mnoho praktických 

zkušeností a firma získala další z důvodů pro častější aplikace této metody.  

 V teoretické části jsem objasnil nástroje použité v praktické části při aplikaci metody 

Six Sigma.  

Praktická část představuje popis vybraného problému určeného k řešení, jednotlivé 

kroky DMAIC včetně všech analýz. Řešený problém se týká vysoké zmetkovitosti 

kompletního světlometu z důvodu praskání fixační packy.  Na základě Ishikawova 

diagramu a vyhodnocení pomoci Paretovy analýzy jsem stanovil příčiny, které jsem potom 

dále analyzoval a zkoumal jejich vliv na zadaný problém.  

Během analýzy jsem zjistil nestabilitu v procesu výroby, chybějící měření důležitého 

ukazatele kvality a s pomocí konstrukčního oddělení jsme navrhli optimalizovaný design 

pro fixační packu. Navrhl jsem další opatření, která vzešla z metody Six Sigma s cílem 

zlepšit proces.  

Po implementaci všech navržených opatření došlo k naplnění cíle určeného při 

zadání projektu. Bylo dosaženo snížení zmetků a tím byla vykázána úspora. Jediným 

negativním bodem při řešení tohoto projektu bylo nesplnění časového plánu. Problém 

bylo potřeba vyřešit v co nejkratším časovém horizontu, ale z důvodu nutnosti vytvoření 

bezpečnostní zásoby to nebylo možné splnit. 

Výsledky jsem prezentoval vedení firmy i zákazníkovi. Jelikož firma Reflektor s.r.o. 

tyto produkty i vyvíjí, doporučil bych v dalším kroku přenesení výsledků jako ponaučení do 

dalších nových projektů.  
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Seznam použitých zkratek: 

 

BIG  - technik na montážní lince 

CL  - centrální přímka 

DMAIC - definování, měření, analýza, zlepšování, kontrola 

FIFO  - First in, first out 

LCL  - nižší zásahová mez 

MSA  - způsobilost měření 

MTZ  - měřící a testovací centrum 

PDCA  - plánuj, udělej, zkontroluj, jednej  

PI  - procesní inženýr 

QPC  - zástupce sériové kvality 

SIPOC  - dodavatelé – vstupy – proces – výstupy - zákazníci  

TQM  - Total quality management 

UCL  - horní zásahová mez 

VOC  - hlas zákazníka 
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