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minovat množství prachu v zadní svítilně a zlepšení implementovat do sériové výroby.  

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 
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The diploma thesis deals with the use of Six Sigma methodology during the development 

phase of the rear lamp. It describes the process of solving the problem with this methodology 

and the subsequent improvement that comes out of it. The aim of this work was to avoid dust 
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1. Úvod 
 

Kvalita neboli jakost je vypovídající údaj o vlastnosti věci. Pochází z latinského slovíčka 

qualis. Kvalita je posuzována v souladu s požadavky zákazníka nebo standardy. Z vysoké 

kvality výrobku nebo služby vyplývá spokojený a vracející se zákazník. Z tohoto důvodu je 

kvalita a procesy s ní spojené velmi důležitá pro výrobce, potencionálně vlastníka služby.  

Z důvodů výše uvedených je nezbytné neustále zlepšování výrobních, vývojových pro-

cesů a nabízených služeb. Jednou z možnost je právě využívání metodiky Six Sigma a její 

metody DMAIC. Která se celosvětově využívá ve všech odvětvích průmyslu a služeb. 

Základní kámen metodiky Six Sigma byl položen ve společnosti Motorola. Přestala se 

posuzovat jen kvalita výrobku, ale přidalo se k tomu posuzování celého výrobního procesu 

a to v oblasti šesti směrodatných odchylek (6σ). Vše co je mimo těchto šest směrodatných 

odchylek je špatně. Six Sigma znamená úroveň kvality 3,4 chyb na milion příležitostí. Vyu-

žívání metodiky Six Sigma přináší ročně společnostem obrovské úspory. Využívají ji napří-

klad General Electric, Honeywell, Toshiba, Delphi, Continental, Goodyear, atd. 

Nejlukrativnějším místo, kde se školí Six Sigma je Motorola University. Současně se 

zde vyvíjejí nové nástroje a postupy řešení. Six Sigma má tři úrovně – Black Belt, Green 

Belt a Yellow Belt.  
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2. Nástroje kvality využívané v automobilovém prů-

myslu 
 

V rámci kvality se v automobilovém průmyslu využívá několik nástrojů, které slouží 

k jejímu zlepšení. 

 

2.1 5 Why 

V českém překladu nástroj kvality 5 Proč. Je jedním s nejjednodušších nástrojů, slouží-

cích k určení pravděpodobné příčin selhání. Proto je hojně používán v automobilovém prů-

myslu, ale čím dál tím více jej využívají i dodavatelé do automobilového průmyslu.  

Jak již z názvu vyplývá, k dopracování se k cíli nám pomůže si položit otázku proč? 

Nástroj se jmenuje 5 Proč, ovšem může se stát, že nám bude stačit, pro dopracování se 

k výsledku, zeptat se jen třikrát nebo čtyřikrát. Tento nástroj se dá využít jak pro detekci, 

tak pro výskyt.  

Pro lepší představu si uvedeme obecný příklad na výskyt: 

1. Proč není dostatečně velká vrstva lepidla v lepeném spoji? 

 Protože je ucpána lepící tryska. 

2. Proč je ucpána lepící tryska? 

 Protože je zanesena stěrka, o kterou se tryska po každém lepení otře. 

3. Proč je zanesena stěrka? 

 Protože nedochází k jejímu pravidelnému čištění. 

4. Proč nedochází k jejímu pravidelnému čištění? 

 Protože to není řádně stanoveno v plánu kontrol. 

5. Proč to není zavedeno v plánu kontrol? 

 Protože to technolog nezavedl do plánu kontrol. 

Z výše vytvořeného 5 Proč jsme zjistili, že se problém vyskytl kvůli selhání lidského 

faktoru. Následující kroky budou zavedení pravidelného čištění do plánu kontrol a alespoň 

dva až tři měsíce si pohlídat, jestli k tomu opravdu dochází. 

2.2 Ishikawa 

Ishikawa diagram neboli diagram rybí kosti se využívá k analýze výrobního procesu. 

Je to diagram příčin a následků, ve kterém se zabýváme hned několika faktory (příčinami), 
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které mohli za vzniklý problém (následek). Mezi hlavní faktory patří lidé, metody, stroje, 

materiál, měření a prostředí.  

Hlavu rybí kosti tvoří vzniklý problém. Kosti vedoucí od páteře jsou oblasti, ve který 

se problém může vyskytnout a vedlejší kosti jsou potencionální příčiny. Pro tvorbu Is-

hikawa diagramu je důležitá spolupráce celého pracovního týmu. Proto se při jeho tvorbě 

využívá brainstormingu. Pro vytvoření Ishikawa diagramu slouží různé softwary (program 

Minitab17 například), můžeme ovšem využít i excel, nebo se stále nejčastěji využívá oby-

čejná tužka a papír.  

V momentu, kdy cel tým již nenapadají žádné další příčiny, musí dojít k vyhodnocení. 

Většinou každý z týmu ohodnotí dané příčiny body. Po sečtení těchto bodů dostaneme pří-

činu nebo příčiny, kterými bychom se měli zabývat. 

Obrázek 2. 2. 1. Ischikawa diagram (vlastní zpracování) 

2.3 Is/Is not 

Pomocí otázek je a není, se opět snažíme definovat příčinu daného problému. Metoda 

Is/Is not slouží i jako vstupní nástroj pro metodiku Six Sigma, která bude podrobně roze-

brána v následujících kapitolách. 

Tento nástroj má čtyři základní okruhy na které se můžeme ptát je nebo není, a to co, 

kde, kdy a v jakém množství. 
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Tabulka 2. 3. 1. Vzor pro Is/Is not (školící materiály Varroc) 

 

2.4 8D 

8D report vznikl v roce 1987 ve společnosti FORD Motor Company. V praxi rozlišu-

jeme 8D report a G8D report. G8D je tak zvaný globální 8D report, který obsahuje navíc 

část D0, což je symptom.  

Logicky nemůže být

NENÍ

Kde poprvé 

pozorováno

Název zeměpisné lokality, 

kde tento objekt 

s problémem byl poprvé 

zjištěn – bod 

v procesu/životním cyklu 

atd.

Názvy ostatních lokalit, kde lze tento 

objekt zjistit (nalézt) bez problému

Kde jinde 

viděno 

Názvy všech ostatních míst 

v procesu a životním cyklu, 

kde byl problém zjištěn

Názvy podobných míst, kde se tento 

problém nikdy nevyskytl

Jaké chování 

potom

Popsat charakter dalšího 

výskytu vzhledem k času – 

dny, směny atd.

Popsat pomocí stejných jednotek, 

kdy se problém neobjevil

Rozsah Popsat velikost problému
Pomocí stejných jednotek měření 

popsat meze problému.

Vadných na 

objekt
Uvést počet vad na objekt

Uvést počet kterého by vady mohly 

dosáhnout, ale nedosáhly.

Trend
Uvést četnosti, trendy, 

charakter
Popsat, co by mohlo být, ale není.

Názvy objektů, které mají podobný 

tvar, složení nebo funkci, které by 

mohly mít stejný problém, ale nemají

Pojmenování problému:

CO?

Kde?

Kdy?

Jak 

velké?

Uvést počet, který by se byl mohl 

vyskytovat, ale nevyskytl se.

Uvést co by bylo mohlo být, ale není

Kdy se problém vzhledem 

k času poprvé objevil. Uvést 

dny, měsíce, roky atd.

Použije se stejná časová jednotka. 

Pomocí stejných jednotek popsat, 

kde tento problém se u objektu 

nevyskytoval

Na objektu by se problém mohl 

objevit, ale neobjevil

Na objektu se problém 

objevil

Názvy ostatních druhů problémů, 

kterým by tento objekt mohl být 

vystaven, ale není

Kde na objektu

Co vada

Kdy pozorováno 

poprvé

Kolik 

postižených

Uvést počet objektů, které 

mají problém. Uvést velikost 

problému v hodnotách 

procent, četnosti, rozměru, 

výtěžnosti atd.

Popis 

problému
JE

Co objekt

Název nedostatku nebo 

problému, který objekt má

Název objektu, který má 

stejný problém
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Hlavním cílem tohoto reportu je zlepšení kvality výroby, pomocí identifikace a zave-

dení trvalého nápravného opatření do procesu. 

8D report se používá u složitějších problémů, kde je nutno zapojit více lidí, popřípadě 

oddělení. Je to také hlavní podklad při komunikaci se zákazníkem či dodavatelem. Report 

obsahuje tyto podskupiny: 

a) D0  - Symptom 

Do D0 vyplníme veškeré informace, které máme od zákazníka, dealera, atd. 

Neznáme ještě příčinu, pouze vycházíme z informací, které nám jsou zaslány, 

například „Nefunkční DRL“. Dále je součástí tohoto bodu ERA (emergency re-

sponse action – nouzové opatření), ve které můžeme zavést třízení skladů, sta-

hování výrobků od zákazníka, ale také můžeme zastavit výrobu. ERA slouží 

hlavně jako ochrana zákazníka, před vznikem většího množství identických 

vad. 

 

b) D1 – Založení týmu 

Je důležité zvolit skupinu lidí, kteří se dobře orientují v procesu nebo mají zna-

losti o daném produktu, tudíž jsou odborníky v dané oblasti a tím pádem nám 

budou nápomocni v rychlém řešení problému. Každá skupina musí mít urče-

ného Championa, který dohlíží na ekonomickou stránku a dodržování termínu 

dokončení 8D a dále Team Leadera, který vede celý tým, svolává schůzky a za-

dává úkoly.  

 

c) D2 – Popis problému 

Podrobné vysvětlení co se stalo a s čím. Opět se ptáme na otázky co? Kde? 

Kdy? V Jakém množství? V rámci D2 je velkou výhodou používání nástroje 

Is/Is not, který nám pomůže lépe formulovat problém. 

 

d) D3 – Dočasné opatření, izolace problému 

Hlavním účelem je identifikace, ověření a zavedení jednoho nebo více ICA (in-

terim Containment Action – dočasné nápravné opatření). ICA má platnost do 

doby, než se zavede trvalé nápravné opatření. ICA musí být zavedeno maxi-

málně do 24 hodin od obdržení stížnosti. 
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e) D4 – Definování a ověření kořenové příčiny 

Kořenovou příčinu vždy hledáme jak pro výskyt, tak pro únik. V tomto bodě se 

často využívá 5 Proč nebo Ishikawa diagram. Námi nalezená příčina musí být i 

následně ověřená v reálných podmínkách kde mohla vzniknout. Nesmíme také 

zapomínat na to, že kořenová příčina nikdy nemusí být jen jedna.  

 

f) D5 – Výběr a ověření trvalého nápravného opatření 

Musíme definovat PCA (Permanent Containment Action – permanentní ná-

pravné opatření) pro výskyt a únik. PCA nemusí být jen jedno.  

 

g) D6 – Zavedení a ověření trvalého nápravného opatření 

Výběr PCA z D0 a jeho zavedení do procesu. Nemusí se vybrat jen jedno. Ná-

sledně se odstraní ICA a zavede se kontrola a monitorování námi zvoleného 

PCA. 

 

h) D7 – Preventivní opatření 

Akce, která chrání podobný produkt nebo proces před opakováním výskytu 

chyby. Spadá do toho aktualizace DFMEA, PFMEA, pracovních postupů, kon-

trolních plánů, atd. 

 

i) 8D – Poděkování týmu za spolupráci 

V rámci Varroc Lighting Systems s.r.o. je 8D report vypracováván v software VPRS 

(Varroc Problem Resolution System – Varroc systém pro řešení problémů). 

V tomto software se vystavují 8D reporty jak pro zákazníky tak reklamace dodavate-

lům, kteří zde vkládají jejich 8D reporty, Ischikawa diagramy a jiné. Je to lepší pro evi-

denci a přehlednost. Každý vedoucí nebo vyšší management hned vidí, co je řešeno 

v rámci reklamací, problémů na lince nebo během vývoje. 
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Obrázek 2. 4. 1. VPRS (vlastní tvorba) 

2.5 FMEA 

FMEA je zkratkou anglického Failure Mode and Effect Analysis, neboli analýza mož-

ných vad a jejich následků. Metoda slouží k vyhledávání nejkritičtějších a nejpravděpodob-

nějších chyb, které můžou na výrobku nebo v procesu vzniknout.  

Pro tvorbu jakékoli FMEA potřebujeme nějaké vstupní údaje. Nejčastěji se používají 

Boundary diagram, funkční strom, Scio matrix, zákaznické specifikace, atd. Ve Varroc 

Lighting Systems nejčastěji využíváme jako technický vstup BOM a tak zvaný rozložená 

pohled. Následně se jednotlivé komponenty vypíší do SCIO matice, kde se ohodnotí body 

1,3 a 9. Do FMEA pak přenášíme jen body ohodnoceny 3 a 9.  

Nejdůležitější vstupní data pro FMEA jsou Lessons learned, databáze reklamací, ben-

chmarkingové data, interní specifikace. 

Obrázek 2. 5. 1. Hlavička DFMEA (Výukové materiály Varroc) 

Obrázek 2. 5. 1. můžeme rozdělit na dvě části. Item / Function až RPN zahrnují sou-

časný stav a Recommended Action(s) až New RPN jsou naplánované změny. 
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Současný stav: 

a. Item / Function – V tomto sloupci se uvádí velké kategorie, kterými se musíme 

zabývat pro dodržení požadavků zákazníka. Jsou to například: přijatelný 

vzhled, distribuce světla a jiné. Pod každou tuto skupinu může následně spadat 

několik potenciálních vad. 

b. Potential Failure Mode – Přesně definujeme, co je s produktem špatně. Nege-

neruje světlo, generuje nedostatečné světlo, vzhledový defekt, atd. 

c. Potential Effects of Failure – Zde určujeme, jestli má defekt dopad na bezpeč-

nost, zákazníka, následnou montáž a jiné. Každá kategorie se ohodnotí na škále 

1 až 10 (např. Customer (6)) 

d. Severity – Závažnost defektu se hodnotí na škále od 1 do 10. Jednička se rovná 

žádný zjistitelný důsledek a desítka velmi vysoká klasifikace závažnosti s vel-

kým dopadem na bezpečný provoz vozidla. 

e. Class – Klasifikace se dělí na potenciálně kritické (YC) a potenciálně vý-

znamný (YS). YC je vždy, když je závažnost ohodnocena devítkou nebo desít-

kou. YS je tehdy, když závažnost je ohodnocena od 5 do 8 a výskyt na škále od 

4 do 10. 

f. Potential Cause(s) / Mechanism(s) of Failure – Přesný popis příčiny defektu. 

Nesprávné uchycení bezlu, špatné použití materiálu na sklo, atd. 

g. Occurence – Výskyt se opět hodnotí na škále od 0 po 10. Výskyt je vázána na 

PPK. 

h. Current Design Controls (P – prevention) – Kontrola, že jsou dodržovány 

schválené postupy, materiály a jiné součástky. (např. užívání zákazníkem 

schválených žárovek) 

i. Current Design Controls (D – detection) – Jak se ověřilo, že schválený postup, 

materiál nebo součástka jsou správné. Uvádí se životnostní testy na straně do-

davatele, funkční testy během DV testů a jiné. 

j. Detection – Detekce je opět na škále od 1 do 10, kde jedna znamená, že kon-

trola návrhu zjistí potenciální příčinu a deset přesně naopak. 

k. RPN (Risk Process Number) – je násobek závažnosti, výskytu a detekce. Pohy-

buje se v rozmezí od 1 do 1000. 
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Plánované změny: 

a. Recommended Action(s) – Změny, které musí být provedeny pro zlepšení 

stavu procesu, výrovbku. (Změna dodavatele, změna materiálu, atd.) 

b. Responsibility & Target Completion Date – Kdo je za danou změnu zodpo-

vědný a do kdy musí být provedena.  

c. Actions Taken – Uvedou se všechny zavedené změny. 

d. Severity, Occurence a Detection se obodují stejně jako v přední části tabulky. 

e. New RPN – Mělo by být menší než předchozí. 

 

2.6 Minitab 17 

Minitab 17 je statistický software nabízející širokou škálu nástrojů na kontrolu kvality, 

provádění statistických metod a plánování experimentů.  

Software využívají tisíce firem po celém světě nejen pro jeho snadné ovládání, ale 

hlavně pro komplexní pokrytí statistických nástrojů využívaných v metodice Six Sigma.  

Obrázek 2. 6. 1. Grafické zpracování dat (sken z příručky uživatele Minitab 17) 
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3. Definice metodiky Six Sigma a jednotlivých podkate-

gorií 
 

3.1 Define – Definování 

V této části metodiky Six Sigma se posbírají veškeré informace, které o daném pro-

blému máme.  

Úplně první stránkou v speciálním dokumentu, sestaveném pro řešení metodiky Six 

Sigma je obecné shrnutí. Na této stránce se kontaktní údaje na člověka, který celý projekt 

vede, jméno jeho přímého nadřízeného a kdy byl projekt zahájen a ukončen. 

Déle je na této stránce popis problému, který nastal a hlavně tak zvaný hlas zákazníka. 

To znamená, čeho chce zákazník, abychom dosáhli po vypracování této metodiky a hlavně 

výhody, které zlepšení přinese. Uvádí se zde, kdo všechno na programu pracuje a čeho se 

změny dotknout. Na této stránce je i zkrácená verze nástroje Is/Is not. Ve zkratce uvádíme, 

co, kde, kdy a v jakém množství. 

Na další stránce je podrobně vypracované Is/is not. Které nám slouží k lepšímu pocho-

pení a hlavně vymezení si problému. Další strana je pro grafické znázornění toho, co jsme 

se z Is/Is not dozvěděli. Většinou se využívá foto dokumentace nebo grafické znázornění. 

Poslední stranou k této části je stanovení týmu pro řešení problému. Zase by to měly 

být osoby, které o daném produktu nebo procesu ví nejvíce. Vždy by měl být do týmu za-

členěn i člověk, který má kvalifikaci Six Sigma Black Belt.  

3.2 Measure – Měření 

Tato kategorie je rozdělena do 5 na sebe navazujících částí. Vždy bychom měli vyplnit 

všechny, nebo alespoň popsat, proč některou vynecháváme. 

3.2.1 Zavedení dočasného nápravného opatření 

Je důležité v případech, kdy může proces stále generovat chybu, pro kterou je Six 

Sigma projekt řešen. Toto dočasné nápravné opatření by ovšem nemělo generovat další 

chyby. Proto si vždy zavedení takového opatření ověřujeme. 

3.2.2 Analýza systému měření (MSA) 

Musíme popsat měření, pomocí kterého budeme testovat. Ve zkratce popsat základní 

kritéria tohoto testování a hlavně systém vyhodnocování. 
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Tato část také obsahuje prvotní měření stávajícího stavu bez úprav. K vyhodnocování 

se využívá software Minitab17. 

3.2.3 Ishikawa diagram 

Tuto metodu jsme si již vysvětlili v předcházející kapitole. Pomůže nám najít místa, 

kde může ke vzniku chyby docházet a dále pomocí matice priorit si zvolit jedno nebo více 

kritických míst, kterými se musíme zabývat a zlepšit je. 

3.2.4 Mapa procesu 

Musíme zhodnotit celý proces a vyznačit, které oblasti se problém a následné vylep-

šení týká. 

3.2.5 Stanovení výchozí výkonosti  

Vyhodnotíme, v jak velkém množství se chyba vyskytuje například v rámci výrobního 

procesu. Nejlepším ukazatelem jen PPM – kolik je zasažených kusů z milionu vyrobených. 

Na konci každé kapitoly je shrnutí, ve kterém se na jednu stranu dají základní infor-

mace ze stránek předešlých. Slouží pro lepší a rychlejší orientaci v problému. 

3.3 Analyse – Analýza 

Kapitola analýza se rozděluje do čtyř podkapitol. 

3.3.1 Plán shromažďování údajů 

Většinou se využívá tabulka, která obsahuje změny nebo testy, které se budou prová-

dět. Dále zodpovědné osoby a data, do kterých musí být jednotlivé body splněny. 

Opět se zde provádí měření a pomocí software Minitab17 a hodnoty P-value zjišťu-

jeme normální rozdělení měřených hodnot. 

3.3.2 Sbírání dat 

Tato část se týká vyhledávání možných změn na produktu nebo procesu a jejich testo-

vání a vyhodnocování. 

3.3.3 Strom poruch 

Podobný princip jako Ishikawa diagram, ovšem, už víme, kde problém vzniká, takže se 

jen snažíme dostat hlouběji do problému. Opět je lepší vytvářet pomocí brainstormingu 

s týmem. 



21 
 

3.3.4 Vyhodnocení 

Jedná se o vyhodnocení plánu shromažďování údajů. Zkontrolujeme, zda byly plněny 

termíny a která varianta změny během sbírání dat měla největší účinnost. 

Opět na konci shrneme kapitolu do jedné stránky. 

3.4 Improve – Zlepšení 

Kapitola se již zabývá námi vybraným zlepšením a zavádění jej do výroby popřípadě 

vývoje. 

3.4.1 Výběr nejlepšího zlepšení z alternativních možností 

Zlepšení, které pro nás mělo nejlepší výsledek v předchozí kapitole (Sbírání dat).  

3.4.2 Budoucí stav procesu / designu 

Pomocí grafického znázornění ukážeme zavedení nápravného řešení. Může se jednat o 

aktualizovanou mapu procesu, snímek z konstrukčního programu Catia V5 a jiné. 

3.4.3 Časový plán zavádění nápravného řešení 

Pomocí časové osy ukážeme dobu, která je potřebná pro zavedení nápravného řešení. 

Musíme brát v úvahu změny CAD dat, změny nástrojů, atd. 

3.4.4 Hodnocení a zmírnění rizika 

Zde musíme ukázat, jak byly zjištěny, vyhodnoceny a zmírněny všechny druhy rizik a 

poruch, které mohli vzniknout v revidovaném procesu / designu. 

3.4.5 Měření aktuálního zlepšení 

Opětovně se provede měření, které bylo provedeno v části Analýza systému měření. 

Vyplní se dotazník, který se týká otázek záruky a financí. 

Opět na poslední stránce zhodnotíme celou kapitolu. 

3.5  Control – Kontrola 

Kapitola je opět rozdělena do pěti podkapitol. 

3.5.1 Plán kontrol 

Zavedená změna se musí zavést do Plánu kontrol na výrobní lince 

3.5.2 Aktualizace firemních znalostí prostřednictvím standardů 

První část obnáší definování, kterých oblastí nebo projektů se může zlepšení také týkat 

a bude výhodné jak pro nás, tak pro zákazníka. 
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Druhá část je zaměřena na aktualizace potřebné dokumentace, jako je FMEA, Lesson 

Learned, Guidelines a jiné. 

3.5.3 Vyhodnocení obchodní stránky nápravného řešení 

Jedná se o veškeré úspory po zavedení nápravného řešení, jak po stránce časové, tak 

finanční. 

3.5.4 Příprava plánu auditů 

Zavedené nápravné řešení se obvykle audituje po dobu tří až šesti měsíců po zavedení. 

Opět musíme určit kdo, a kdy bude opatření auditovat. 

Na konci této kapitoly se provede opět shrnutí a navíc se poděkuje týmu, který na pro-

jektu spolupracoval. 
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4.  Jaguar Land Rover a jeho specifické požadavky na 

testování zadních svítilen 
 

Každý zákazník má vystaveny specifikace, které musí každá lampa která je u nás vyro-

bena splňovat. Je jasné, že jiné nároky budou na přední světlomety a jiné na zadní svítilny.  

Ještě před zahájením vývojové fáze projektu si zákazník zvolí, kterými testy chce, aby 

svítilna nebo světlomet prošly. Následně inženýr kvality sestaví testovací plán, kterým 

musí jak první prototypový kus, tak první sériový kus projít. Ke každému testu musí být 

vystaven ze zkušebny protokol, který se předkládá zákazníkovi. 

Pro zadní svítilnu, pro kterou se v následujících kapitolách bude sestavovat Six Sigma 

byly zvoleny tyto test: 

1. Odolnost vůči vibracím 

Tento test se provádí během tří teplot: -40°C, 23°C a 50°C. Vibruje se ve třech osách 

při frekvenci 10 až 250 Hz. Testuje se jeden pár svítilen. 

 Šest hodin každá osa při teplotě 23°C 

 Jedna hodina při teplotě -40°C s tolerancí +/- 2°C – vertikální osa 

 Jedna hodina při teplotě 50°C s tolerancí +/- 2°C – svislá osa 

Po testu nesmí být na svítilně viditelné praskliny nebo ulomené části. Vzhledové i 

upevňovací části beze změn. 

Svítilna se také otestuje na těsnost, kde se ověří, že nedošlo k poškození, které není 

okem viditelné. Svítilna se natlakuje na 50 mbar a ponoří se pod vodu. Nesmí unikat žádné 

bubliny do 30 sekund po ponoření. 

2. Odolnost na teplotní cyklování 

Testuje se jeden pár svítilen. Před teplotním zatížením se změří fotometrie světelných 

funkcí. Dále se svítilna natlakuje na 50 mbar a po dobu 30 sekund se opět zkouší, jestli je 

těsná. 

Hlavní část tohoto testu trvá 70 hodin, kdy svítilna v klimatické komoře cykluje mezi – 

40 +/- 2°C až +50 +/- 2°C.  
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Vypnutá svítilna se schladí na -40°C. V momentě, kdy dosáhne této teploty, tak se za-

pnou světelné funkce. Brzdové světlo a zpátečka se co 5 minut vypnou a zapnou. Smě-

rovka nepřetržitě bliká a mlhovka svítí nepřetržitě.  

Po 2 hodinách se všechny světelné funkce vypnou a svítilna se ohřeje na +50°C a po 

dosažení této teploty se opět aktivují světelné funkce. Toto se opakuje 10 krát. 

Po cyklování nesmí být na svítilně žádné změny. Opět se změří fotometrie všech svě-

telných funkcí. 

Navíc se provádí tak zvaný nárazový test, kdy se z výšky 4 centimetrů pustí na sklo 

půl kilová kulička o průměru 19 milimetrů. Na skle nesmí vzniknout praskliny. 

Poslední částí je opět natlakování svítilny a kontrola úniku bublin. 

3. Odolnost vůči chemickým látkám 

Test se provádí na 11 párech zadních svítilen. Trvá 72 hodin při teplotě 23 +/- 4°C a 

vlhkosti 20-40%. Obvykle se volí 22-25%.  

Zadní svítilny se potřou chemickými látkami a po 72 hodinách se vyhodnotí jejich 

stav. Nesmí se na nich objevit žádné zhoršení povrchu, odlupování povlaku, praskliny, vy-

blednutí barev. 

Obrázek 4. 3. Chemické látky (výstřižek z testovacího protokolu Varroc) 
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4. Odolnost vůči tepelnému působení 

Tento test se skládá se 3 částí. První a poslední je měření fotometrie všech světelných 

funkcí před a po zatížení. 

Samotné testování má dvě podkategorie: 

a. Svítilny je uloženy volně při těchto podmínkách: 

 14 +/- 0,2 V 

 23 +/- 3°C 

 1 hodina 

 Brzdová a zpáteční funkce se opět co 5 minut vypínají a zapínají 

 Směrovka nepřetržitě bliká a mlhovka svítí nepřetržitě 

b. Svítilny v klimatické komoře: 

 Světelné funkce vypnuty 

 2 hodiny 

 70 +/- 3°C 

Kategorie b. simuluje převozní a skladovací podmínky např. během transportu na lo-

dích.  

Jako poslední se opět změří fotometrie. 

5. Odolnost vůči tlaku 

Testuje se vždy jeden pár při standardní teplotě 23 +/- 5°C. Síla vyvíjena na sklo je 

180N.  

Změny na skle můžou být maximálně 0,25 milimetrů po tomto zatížení. Obvykle 

se pohybují v rozmezí 0,02 až 0,05 milimetrů. 

 

6. Odolnost vůči nečistotám 

Svítilny jsou umístěny do prachové komory na 5 hodin. Každých 15 minut se uv-

nitř rozvíří prach na 15 sekund. 

Po vytažení z komory se naměří fotometrie a vyhodnotí se procentuální změna 

v intenzitě svícení. Fotometrie se nesmí změnit více jak o 10%. 
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7. Odolnost vůči rezonanci 

Každá část svítilny by měla být odolná vůči rezonanci větší jak 50 Hz.  

Na svítilny se umístí senzory, dva na sklo a jeden na housing. Svítilny jsou vysta-

veny frekvencím v rozmezí 10 až 500 Hz.  

 

8. Zhotovení svaru 

Jeden pár svítilen se natlakuje na 270 mbar během 10 sekund. Tuto hodnotu musí 

každá svítilna vydržet bez narušení svarového spoje. Po tomto testu se opět provede 

test na únik bublin.  

Tento test se provádí i na začátku každé směny na výrobních linkách, jako ověření 

robustnosti svarových spojů. 

 

9. Odolnost vůči vodě / kondenzační test 

Testuje se jeden pár, který musí absolvovat tři druhy testů.  

 

9.1. Integrita těsnění pod tlakem 

Svítilny se natlakují na 70 mbar na dobu ponoru 60 sekund. 

 

9.2. Nepropustnost ventilů 

Svítilny se umístí na hodinu do vodní komory, kde je v rozmezí 340° sprejo-

vána vodou pod tlakem 4 bar. Světelné funkce se vypínají na zapínají co 10 minut. 

Na začátku i konci se provede vodní test s natlakováním na 70 mbar. Není po-

volený žádný únik po dobu 60 sekund. 

 

9.3. Integrita těsnění po teplotních šocích 

Svítilny se umístí do teplotní komory na 1 hodinu při teplotě 50 +/- 2°C. Po 

vytažení se vloží do vodní komory, kde jsou po dobu 12 minut vystaveny vodě o 

tlaku 350kPa v rozmezí 350°. Nakonec se opět vloží do teplotní komory na 20 mi-

nut při teplotě 50 +/- 2°C. 

Na začátku i konci se opět provede vodní test při 70 mbar po dobu 60 sekund. 
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5. Návrh implementace Six Sigma metodiky 
 

V rámci mé práce pro dosažení certifikátu Six Sigma Green Belt jsem dostala za úkol 

vyřešit problém s prachem v zadní svítilně po vibračních zkouškách během vývojové fáze 

projektu.  

Školení zahrnovalo týdenní kurz v Anglii, následně rok na sesbírání dat a vypracování 

závěrečného projektu a splnění závěrečného testu. 

1) Definování 

V první řadě je potřeba říci, že prach není definován v žádné JLR specifikaci. Řešení 

vzniklého problému byla iniciativa lidí, kteří se podíleli na vývoji zadní svítilny a za-

městnanců JLR. 

 

V případě mého projektu byl hlas zákazníka: Viditelné části zadní svítilny bez pra-

chu a jiných defektů. Projekt byl zahájen 1. dubna 2017. 

 

Projekt byl definován jako Prach uvnitř zadní svítilny po vibračních zkouškách.  

 
Obrázek 5. 1. Is/Is not (vlastní tvorba) 
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Jak lze vyčíst z obrázku 5. 1., tento defekt se nám objevil pouze na jedné zadní sví-

tilně, jak na levé, tak na pravé straně. Defekt nemá vliv na funkci svítilny, ovlivňuje pouze 

její vzhled.  

Vyskytuje se jen na předních vzhledových částech. Jelikož se nejednalo o sériovou vý-

robu, prach se objevoval ve svítilně pouze po vibračních zkouškách na zkušebně ne na vo-

zidle a pouze ve výrobním závodě Nový Jičín. 

Poprvé byl vyhodnocen prach uvnitř v srpnu 2016, před tímto datem k výskytu nedo-

cházelo.  

K výskytu prachových částeček docházelo jak po evropských vibracích, tak po americ-

kých vibracích, vždy v rozmezí 5-10cm2. 

 

 
Obrázek 5. 2. příklad prachu na vzhledových částech (vlastní tvorba) 

 

Do týmu jsem si vybrala mou managerku Ing. Pištorovou Lucii, Six Sigma Black Belta 

Macíčkovou Zdenku, konstruktéra této zadní svítilny Polického Tomáše a testovacího in-

ženýra kvality Ing. Šebestu Jana. 

2) Měření 

a) Zavedení dočasného nápravného opatření 

V mém případě nešlo zavést dočasné nápravné opatření, jelikož se chyba za-

chytila ještě v průběhu vývojové fáze a neohrožovala tak výrobu a zákazníka. 
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b) Analýza systému měření  

Mé první měření obnášelo test s třiceti kusy zadní svítilny. Množství prachu 

uvnitř jsem změřila pomocí čtverečkovaného papíru. Vše co bylo pod 7cm2 bylo 

stanoveno jako OK a co nad jako NOK. K testu jsem si přivzala tři kolegy, kteří 

museli během dvou pokusů říct, jestli jim svítilna přijde NOK nebo OK.  

Vyhodnocovalo se, jestli mají v obou pokusech stejný výsledek a dokáží od-

hadnout, jestli je svítilna ještě OK nebo už je nepřijatelná. 

 

 

Obrázek 5. 2. 1. Vyhodnocení měření v Minitab17 (vlastní tvorba) 

 

c) Ishikawa diagram 

Během brainstormingu jsme našli tyto kritické oblasti: 

 

i) Materiál 

Využití špatného materiálu 

ii) Lidský faktor 

Špatná montáž 

Zkušební technik špatně uchytil svítilnu v přípravku během testován 
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iii) Stroj 

Rozbitý vibrační přístroj 

iv) Prostředí 

Nečistoty v prostředí 

v) Metoda 

Vibrační zkouška se neprováděla v souladu se specifikací zákazníka 

vi) Design 

Upevnění komponentů 

Nedodržení specifikace 

Vzdálenost mezi jednotlivými komponenty 

 

Následně jsem vytvořila matici, kde x-ový sloupec tvořily body z diagramu a y-ový 

sloupec body: makroskopický prach uvnitř, mikroskopický prach uvnitř a části materiálu 

uvnitř svítilny a každý s bodů jsem ohodnotila body 1,3 a 9, kde 1 znamená žádný nebo ve-

lice malý vliv a 9 přesný opak. 

Po sečtení výsledků z matice, mi vyšlo, že nejrizikovější je vzdálenost mezi kompo-

nenty. 

d) Mapa procesu 

 

Obrázek 5. 2. 2. Mapa procesu (vlastní tvorba) 
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V mapě procesu je vyznačeno, že se problém objevil během test ověření designu (DV).  

e) Stanovení výchozí výkonosti  

Ke stanovení PPM mi pomohlo makro v excelu od Black Belta, které ukázalo, 

že defekt by v sériové výrobě zasáhl 100% vyrobených kusů. 

3) Analýza 

a) Plán shromažďování údajů 

V první řadě jsem si nechala poslat prvotní analýzu u výpočtářů (CAE), které 

části svítilny jsou nejvíce zatěžované. Ukázalo se, že CAE analýza byla schopná 

předem určit, ve kterých místech bude docházet k největšímu zatěžování. 

 

V tabulce jsem naplánovala kontrolu Design FMEA a tyto testy s designovými 

změnami: 

i) Mezera mezi bezelem a filtrem zmenšena o 0,5 mm 

ii) Mezera mezi bezelem a filtrem zvětšena o 0,5 mm 

iii) Redukce komínku bezelu o 0,5 mm 

Původní vzdálenost mezi bezelem a filtrem je 0,5 mm. Další z testů bylo pře-

měření této mezery na 30 kusech, jestli jsou vyrobeny správně. Po měření bylo zjiš-

těno, že jde o normální rozdělení. 

 

Obrázek 5. 3. 1. Měření mezery mezi bezelem a filtrem (vlastní tvorba) 
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Během testování svítilen (vždy jednoho páru) jak s mezerou větší, tak menší o 

0,5 mm se ve svítilně stále objevoval prach v poměrně velkém množství. To samé i 

u páru, u kterého byl komínek bezelu zmenšen o 0,5 mm. 

Nakonec se testovala ještě jeden pár, u kterého se zmenšil komínek o 0,5, a zá-

roveň zvětšila mezera o 0,5 mm. 

V tomto posledním případě se prach ve svítilně výrazně redukoval na velikost, 

která byla i vyhovující pro zákazníka. 

 

Obrázek 5. 3. 2. Shrnutí testů (vlastní tvorba) 

4) Zlepšení 

Z předchozí kapitoly už víme, k jakým došlo změnám. Na začátku této kapitoly se 

veškeré změny shrnou.  

 

a) Časový plán zavádění nápravného řešení 

Zavedení změny trvalo celkově šestnáct dní. Musela jsem zahrnout změnu 

CAD dat (4 dny), Feasibility - Proveditelnostní studii (2 dny), Tooling - Změna ná-

strojů (týden), Trial run – zkušební běh linky (1 den), 3D měření (1 den). 
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b) Měření po nápravném opatření 

Pro toto měření bylo využito 15 svítilen z předchozího testování a 15 nových 

svítilen po úpravě. Opět jsem požádala tři kolegy o vyhodnocení, která kusy jsou 

podle nich OK a které NOK během dvou pokusů. I v tomto případě jsem vyhodno-

covala, zda jsou schopni správně odhalit OK a NOK kus. 

 

Obrázek 5. 4. 1. Opětovný test (vlastní tvorba) 

5) Kontrola 

a) Plán kontrol 

Jelikož jde o změnu ještě během vývojové fáze, nemusí být kontrol plán nijak 

měněn. V provozu je v každém kontrolním plánu zahrnuta vizuální kontrola na 

konci linky, která obnáší i kontrolu prachu uvnitř. 

 

b) Aktualizace firemních znalostí prostřednictvím standardů 

Všechny firemní dokumenty byly aktualizovány o zavedenou změnu k 27. čer-

venci 2017, tak ať se s nich může vycházet při vývoji budoucích projektů. Jedná se 

především o Lessons Learned a DFMEA. 
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c) Vyhodnocení obchodní stránky nápravného řešení 

Celkově bylo testováno 41 párů svítilen. Celkové náklady na toto testování či-

nily 42 142 GBR, což je v přepočtu cca 1,2 miliony CZK. Dále se musí započítat 

změna nástroje, která je 10 345 GBR (300 000 CZK). Takže konečná částka za ta-

kovou změnu je 52 487 GBR (1,5 miliónu CZK) 

 

Standardně se během DV testů testuje maximálně 5 párů svítilen, což vychází 

na 4310 GBR (150 000 CZK).  

 

d) Příprava plánu auditů 

V mém projektu jsem nastavila pravidelnou kontrolu jednoho páru ze sériové 

výroby na vibračním testu co rok. Nejbližší přetestování bude probíhat v červenci 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6. Vyhodnocení návrhu 
 

Vzhledem k množství prachu v posledním testovaném páru, který měl rozšířenu me-

zeru o 0,5 mm a redukovaný komínek o 0,5 mm, můžeme říci, že zavedené nápravné opat-

ření je účinné.  

Tento pár dostal schválení jak z naší strany, tak ze strany zákazníka. Doposud JLR ne-

měl v žádné specifikaci zohledněn prach. Pro nové projekty už bude pevně stanoveno, 

množství prachu, které může být na vzhledových částech po vibračních zkouškách. 

Prozatím se nevrátila ani jedna svítilna na tento defekt z provozu ani z 0 km, což je 

také dobrá zpráva, jelikož i v provozu na vozidle dochází k otřesům a tudíž by mohl prach 

vznikat i tam a nevzniká. 

 

Obrázek 6. 1. Množství prachu po zavedení změny (vlastní tvorba) 
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7. Závěr 
 

Podrobněji jsem rozebrala nejpoužívanější nástroje kvality v automobilovém prů-

myslu. Uvedla jsem i příklady, jak jsou tyto nástroje užívány v praxi.  

Velice podstatnou částí mé práce je kapitola zákaznické požadavky na testování zad-

ních svítilen. Zde jsem uvedla jednotlivé testy a jejich parametry, kterým musí každá sví-

tilna vyhovět, jinak se nedostane do sériové výroby. 

Podrobněji jsem se ovšem zabývala samotnou metodikou Six Sigma. Nejprve jsem ro-

zebrala jednotlivé kapitoly této metodiky a definovala všechny náležitosti, které musí obsa-

hovat. V další kapitole jsem již tuto metodiku aplikovala na konkrétní problém, který se 

v mém případě týkal prachu po vibračních zkouškách. 

Povedlo se mi zavést úspěšné řešení problému jak ve vývojovém, tak ve výrobním pro-

cesu. Všechny poznatky jsou evidovány, tudíž jsou použitelné pro budoucí projekty a vý-

vojáři ví, čemu se vyhnout, čož je hlavní myšlenka celé metodiky. 

Naučila jsem se pracovat s metodikou Six Sigma a softwarem Minitab 17. Obě věci 

jsou pro mě velkým přínosem v kariérním životě, a hlavně mi prohloubily znalosti v rámci 

kvality.  

Jako velký přínos beru i to, že jsem se naučila spolupracovat s větším týmem lidí a ko-

ordinovat tento tým, bez čehož práce v automotive není možná.  

Na základě mé práce jsem dosáhla certifikace Six Sigma Green Belt přímo v JLR. 

Tento certifikát má v České republice pouze pár inženýrů kvality, z tohoto pohledu pova-

žuji svou práci za úspěšnou. 
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