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Využití metodiky Six Sigma ve vývojové fázi projektu 

zaměřeného na eliminaci prachu po vibračních zkouškách v 

zadní svítilně. 

 

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Zadáním závěrečné práce (ZP) bylo vyřešit problém nevyhovujícího výsledku vibrační 

zkoušky  zadní svítilny ve fázi vývoje. Úkolem bylo eliminovat tvorbu prachu během 

vibračních zkoušek na pohledových dílech zadní svítilny. Prach vznikal třením 

jednotlivých dílů během vibrační zkoušky. Problém byl detekován při validačních 

testech ve fázi vývoje a bylo nutné tuto vadu odstranit před spuštěním sériové 

produkce. Projekt byl vybrán i pro získání certifikátu 6 Sigma Green belt.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Diplomantka Veronika Bartoňová byla součástí řešitelského týmu, zabývajícího se 

problémem s nevyhovujícím vzhledem svítilen po předepsaných testech. Materiály 

použité v práci byly přímo převzaty z praxe. Byli použité reálné výsledky z měření a 

testování v certifikované zkušebně během validačních testů. Použitá metoda pomohla 

diplomantce sesbírat data, přehledně je prezentovat a sdílet s týmem i se zákazníkem.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

První polovina práce má především popisný charakter, hlavní část praktické části tvoří 

rozsáhlá příloha, která dokumentuje jednotlivé kroky vedoucí k vyřešení problému. 

Forma zpacování je na dobré úrovni. Autorka místy používá hovorové výrazy, které 

snižují celkový dojem. 
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

ZP po formální stránce splňuje zadání. Rozsah kapitol je přiměřený danému tématu a 

oceňuji zejména detailní přehled zákaznických požadavků. Práce je strukturována 

logicky a přehledně. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1) Popište APQP a ve kterých fázích bychom měli detekovat problém s prašností?  

2)  Co je to způsobilost procesu a jaká bude chybovost pokud bude proces "5 sigma" 

místo "6 sigma"?  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Autorka splnila cíl práce, který si vymezila. Diplomová práce i rozsáhlá příloha svědčí 

o zodpovědném přístupu studenta ke svěřenému problému. Studentka prokázala 

schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi během vývoje produktu pro 

prémiového zákazníka. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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