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ABSTRAKT 

Téma diplomové práce: Zavádění metody Six Sigma na úseku pneu+autoservisní činnosti 

v maloobchodní divizi. 

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval implementací metody Six Sigma ve firmě 

PRO NORTH CZECH, a.s.. První kapitola je věnována představení firmy PRO NORTH, 

druhá kapitola se zabývá teorií matematické statistiky a Six Sigma metody. V třetí části 

popisuju výrobní proces firmy po rozšíření svých činností o maloobchodní divizi. Ve čtvrté 

části je popsána implementace. Implementaci jsem provedl v 5 krocích podle modelu 

DMAIC. Pátá kapitola se zabývá přínosem a porovnáním výsledků, v šesté kapitole jsou 

uvedeny další návrhy na zlepšení. 

Klíčová slova: Six Sigma, SIPOC, DMAIC 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 Diploma   thesis: Implementation of Six Sigma Methodology in a Tyre and Car 

Service of a Retail Division. 

 I am dealing with iplementation of Six Sigma Methodology in PRO NORTH 

CZCH, a.s. First charter is about the company PRO NORTH, second charter is about the 

theory of matematical statistics and Six Sigma Methodology. In third charter is described 

the industrial process after extending  to the retail division. The fourth charter is about 

implementation. I used the 5step model DMAIC to implement Six Sigma. The first charter 

is about contribution and comparison of results, the sixt charter is about propositions of 

improvements. 

Keywords: Six Sigma, SIPOC, DMAIC
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Tab. 0.1 Seznam použitých zkratek 

PNC PRO NORTH CZECH, a.s. 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

QMS Systém managementu jakosti 

EMS Enviromentální systém řízení 

BOZP Systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

VO Velkoobchodní divize 

MO Maloobchodní divize 

RVP MO Rozšířený výrobní proces maloobchodní divize 

RVP EK Rozšířený výrobní proces externího klienta 

RVP IK Rozšířený výrobní proces interního klienta 

SPZ Státní poznávací značka vozidla; registrační značka 

pneu Pneumatika, pneumatiky 

č.v. Číslo vzorku 

ks Kus, kusy 

DU Počet vadných jednotek 

DPU Počet vad na jednotku 

DPMO Počet vad na milion příleţitostí 

P Prodejce 

QP Plánovač jakosti 

Me Mechanik 
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1. Základní informace o firmě PRO NORTH CZECH, a.s. 

1.1. Historie 

Společnost PRO NORTH CZECH, a. s. (dále jen PNC) byla zaloţena v roce 1993. 

Jedná se o partnera nadnárodního koncernu BANDAG
®
 A. G., se kterým má uzavřenou 

frenčízovou smlouvu. Společnost se zabývá prodejem a výrobou studených protektorů pro 

nákladní automobily, přičemţ nabízí také komplexní systém péče o autopark s hlediska 

pneumatik (o tomto partnerovi se zmíním v části 1.2).  

Na přelomu let 1998 – 1999 firma PNC přešla z výrobkově orientovaného modelu na 

procesní obchodní model, orientovaný na zákazníka (mimo jiné jako jeden z poţadavků 

normy ISO 9001). PNC se stala průkopníkem poskytování komplexní péče v oblasti 

pneuhospodářství. Stěţejní činností není samotná výroba protektorů a jejich prodej, ale 

poskytování sluţeb provozovatelům nákladní a autobusové dopravy, které zahrnují plný 

servis a kompletní péči o pneumatiky spolu s odbornými konzultacemi, dodávku veškerého 

zboţí a materiálu, nastavení programů preventivní údrţby zaměřené na maximální vyuţití 

vozidla, plánování běţných kontrol, likvidaci odpadu, správu zásob a jiná doporučení 

pomáhající sníţit provozní náklady a zvýšit celkovou konkurenceschopnost zákazníků. 

Výsledkem takto úzké spolupráce jsou sluţby „šité na míru“ zákazníkovi (klientovi), které 

přispívají k jeho spokojenosti a loajalitě. 

V roce 2008 firma rozšířila svou působnost o auto a pneuservisní sluţby také pro 

osobní vozidla, a to jako frenčízový partner firmy BARUM (o tomto partnerovi se zmíním 

v části 1.3). 

K dnešnímu dni má firma PRO NORTH CZECH, a.s kromě sídla v Třinci další 

pobočky v Ostravě (velkoobchodní i maloobchodní divize), Jeseníku (VO), Olomouci 

(VO) a Petřvaldu (VO) a dále zajišťuje mobilní pneuservisní systém po celém 

Moravskoslezském a Olomouckém kraji a mimo tyto kraje má pro své zákazníky zajištěny 

smluvní partnery, coţ umoţňuje splnění poţadavků zákazníka téměř kdekoliv a kdykoliv. 

"Nikdo nikdy nekupuje produkt nebo sluţbu - kaţdý kupuje řešení svého problému." 

 

Obr. 1.1 – Logo společnosti 

 6 ;  7  
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1.1.1. Základní schéma pneumatiky a pojmy 

 

Obr. 1.2 Řez pneumatikou

Běhoun – ta část pneumatiky, která přichází do 

styku s vozovkou 

Bočnice – část pneumatiky mezi patkou a 

běhounem 

Dezén běhounu – vzorek na běhounu 

Hloubka běhounu – vzdálenost měřena blízko 

středu běhounu mezi základnou a vrcholkem 

běhounu 

Kordy – lanka, které tvoří vloţky pneumatik 

Koruna – část pneumatiky mezi dvěma bočními 

stranami běhounu 

Kostra dezénu – agresivní vzorek běhounu 

pouţívaný k zvýšení záběrové síly 

Kostra – jedna ze dvou základních částí 

pneumatiky 

Opravená pneumatika – jakákoliv píchlá, 

pořezaná nebo jinak poškozená pneumatika, jejíţ 

ţivotnost byla prodlouţena uvedením do 

provozuschopného stavu 

Patka – ukotvuje pneumatiku a je zformována tak, 

aby přesně lícovala na ráfek. Je z drátů 

vyrobených z oceli o vysoké pevnosti v tahu 

obalených a zesílených vloţkami. 

Rameno – vnější okraj běhounu 

Separace běhounu – uvolnění běhounu od kostry 

Vloţka – vrstva pogumovaného kordu se 

souběţnými vlákny 

Záplata – zpevňující materiál pouţívaný na 

zpevnění okolí defektu 

Zpětný ventil – jednosměrný ventil, který 

zabraňuje ztrátě tlaku 
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1.1.2. Značení pneumatik 

Nejlepší bude značení pneumatik popsat na konkrétním příkladu: 

195/65 R15 91 H. 

195…šířka pneumatiky v milimetrech (195mm) 

65…profilové číslo, vyjadřující poměr výšky pneumatiky k její šířce (195
.
0,65=126,75) 

R…radiální pneumatika (D – diagonální) 

15…průměr kola v palcích (15palců) 

91…váhový index (nosnost) pneumatiky 

H…rychlostní index (pro jakou maximální rychlost je pneumatika konstruována) 

 15 ;  17  

1.2. BANDAG 

Tato technologii protektorování byla vynalezena v USA Bernhardem Anthonem 

Nowakem. Od vynálezce ji v roce 1957 odkoupil Roy Carver a zaloţil firmu BANDAG
®
. 

Technologie firmy patří k nejstarším a také nejrozšířenějším na světě. Díky obrovským 

investicím do inovace a vývoje patří celá tato technologie k špičce v oblasti protektorování. 

Kaţdý nový výrobní závod je na začátku své existence několikrát prověřován techniky 

koncernu BANDAG
®
 A. G. a je hlídáno dodrţování stanovených výrobních postupů a 

systému zajištění kvality výroby. Tento proces stabilizace výroby je ukončen získáním 

certifikátu kvality BANDAG
®

 za splnění podmínek. Prověřování kvality výroby včetně 

zvládnutí nových strojů a postupů musí dealer dokazovat kaţdoročním opakováním 

certifikace kvality. PNC je nositelem tohoto certifikátu od roku 1995 (kaţdoročně). 

 

Obr. 1.3 – Logo společnosti BANDAG 

  13  
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1.3. Barum – síť BestDrive 

Síť BestDrive vznikla spojením prodejen Barum, Barum Centrum Praha a Pneubox. 

Společnost je stoprocentně vlastněna mateřskou firmou Barum Continental spol. s r. o. a je 

součástí nadnárodního koncernu Continental AG. 

 

Obr. 1.4 – Logo sítě BestDrive 

Tímto spojením byla vytvořena největší síť pneuservisů a rychlých autoservisů v 

ČR se silným zázemím výrobce pneumatik. Nová síť vyuţívá to nejlepší ze všech tří 

společností. BestDrive tvoří jednotnou síť více jak 70 vlastních prodejen a servisů ve 

ţlutomodrých barvách typických v minulosti pro síť Barum. Součástí sítě je i více jak 100 

franšízových prodejen a servisů, které taktéţ změnily své označení z Barum na BestDrive, 

a tím vznikl jasně identifikovatelný servisní koncept pro zákazníka, čítající aţ 180 

provozoven BestDrive. 

Firma PRO NORT CZECH, a.s. byla začleněna do sítě BestDrive v roce 2009. 

Pro větší představu ještě vysvětlím a rozeberu pojmy „pneuservisní“ a 

„autoservisní“ sluţby. Pneuservisní sluţby jsou takové sluţby, které se týkají pneumatiky 

jako hmotného výrobku (ať uţ vyrobeného v PNC jako studený protektor nebo nakoupené 

od dodavatele), který je v rámci této sluţby zákazníkovi poskytnut. Jedná se o úkony jako 

demontáţ kola z osy, mytí kol, demontáţ z ráfku, čistění osy, montáţ pneu nové na ráfek, 

vyváţení, huštění (vzduchem i inertním plynem), montáţ na osu, oprav pneu a další úkony, 

které souvisí s pneumatikami a péčí o ně, včetně uskladnění pneumatik. 

Sluţby autoservisní se dělí podle technologických částí vozidla na: 

 úkony týkající se geometrie vozu (kontrola, seřízení) 

 provozní kapaliny (výměna a kontrola motorového oleje a filtru, převodového 

oleje, testy a výměny brzdicí a chladicí kapaliny, výměna vzduchového a 

palivového filtru) 
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 klimatizace (dezinfekce, kontrola a jiné práce) 

 brzdy (test brzd, výměna komponent, povrchová úprava) 

 světla (kontrola světlometů, výměna ţárovek) 

 ostatní díly a činnosti (výměna výfuku, autodiagnostika a další sluţby) 

 5 ;  11  

1.4. Systém managementu jakosti 

V únoru 2004 proběhla recertifikace systému managementu jakosti pro výrobní proces 

(dále jen QMS) podle novelizované normy ISO 9000:2000 (namísto staré verze ISO 

9000:1995). V roce 2007 se firma rozhodla místo recertifikace výrobního procesu podle 

ISO 9000:2000 k zavedení integrovaného systému řízení, to znamená k certifikaci 

enviromentální systém řízení (EMS, norma ISO 14000), systém ochrany zdraví a 

bezpečnosti práce (BOZP, specifikace OHSAS 18000) a systému managementu jakosti 

(QMS, norma ISO 9000) pro celý výrobní proces a poskytování sluţeb jako jednoho 

systému (IMS – Integrovaný systém managementu). 

Vzhledem k souladu norem ISO řady 9000 a 14000 a k faktu, ţe mnohem efektivnější 

je směřovat od certifikací dílčích systémů k certifikacím komplexním (tzv. komplexní 

podniková integrace) a komplexnímu řízení podniku, byl tento krok ze strany PNC jen 

logickým důsledkem. 

V roce 2009 jsem se zúčastnil dozorového auditu, který proběhl podle novelizované 

normy ČSN OHSAS 18001:2008 a v září 2010 firmu čeká recertifikační audit, který bude 

posuzovat soulad s novelizovanou normou ISO 9001:2008. 

Kromě certifikací dle výše uvedených norem musí PNC nechat kaţdoročně prověřovat 

své výrobky (studené protektory) dle předpisu EHK č. 109. PNC je drţitelem osvědčení o 

homologaci VJOP, coţ znamená, ţe splňuje náročné poţadavky dle předpisu 108 resp. 109 

o homologaci pneumatik pro vozidla a jejich přípojná vozidla. 

V listopadu roku 2001 proběhl první konformitní technický audit dle předpisu EHK č. 

109 o homologaci výroby obnovených pneumatik a konformita s poţadavky je úspěšně 

prověřována kaţdoročně. 

  1 ;   7 ;   8 ;  10 ; [12] 

 



 
9 

 

1.5. Zadání projektu Six Sigma 

V roce 2008 firma zešířila pole své působnosti o auto a pneuservisní sluţby pro osobní 

automobily. V procesní mapě společnosti tudíţ přibyl další významný proces (tzv. 

rozšířený výrobní proces pro maloobchodní divizi – RVP MO), který je nutno popsat a 

standardizovat, aby dílčí procesy a činnosti probíhaly efektivně.  Aktualizace mapy 

procesů je rozebrána v kapitole 3.2. 

K 1. 10. 2009 převzala firma pobočku v Ostravě - Hulvákách. Tato prodejna je 

specifická tím, ţe na rozdíl od Třinecké pobočky, se zde provádí pouze pneuservisní úkony 

na flotile téměř 500 vozidel leasingových společností. Tato vozidla je nutno přezout 2x 

ročně (do 30. 10. na zimní pneumatiky a od 1. 4. na pneumatiky letní). Přezutí takového 

mnoţství aut v krátkém časovém úseku klade vysoké poţadavky na koordinaci dílčích 

procesů, na dodrţování předepsaných pravidel a také vysoké nároky na lidské zdroje 

v těchto procesech zapojené. 

Rozšířený výrobní proces pro maloobchodní divizi se bude nejlépe popisovat na 

příkladu ostravské pobočky, i kdyţ jsou zde poskytovány pouze pneuservisní sluţby na 

rozdíl od Třince (ta nabízí i sluţby autoservisní). U autoservisních sluţeb totiţ probíhá celý 

rozšířený výrobní proces analogicky jako u pneuservisních. 

Výběr konkrétního dílčího procesu pro implementaci metody Six Sigma je rozebrán ve 

fázi „Define“ (kapitola 4.2) 

  



 
10 

 

2. Teorie k Six Sigma 

2.1. Historie metody Six Sigma 

V 80. letech minulého století se firma Motorola potýkala s častými stíţnostmi a 

reklamacemi svých klientů, kteří, ačkoliv byli s produkty této firmy spokojeni, by přece jen 

uvítali ještě lepší kvalitu nabízených sluţeb. Dále zde byla skutečnost, ţe Motorola byla 

z trhu vytlačována konkurencí z Japonska. Firma Motorola na výše zmíněnou situaci 

zareagovala tak, ţe nastartovala dlouhodobý program pro zvyšování kvality – tzv. „Six 

Sigma Quality Program“. Cílem tohoto programu bylo a je zvyšování spokojenosti 

zákazníků eliminací chyb a odchylek produktů a procesů. 

Eliminace chyb a odchylek je zaloţena na znalosti procesů (známe vstupy a výstupy, 

dále jak proces probíhá „uvnitř“) a statistických nástrojů (a v podstatě nejen statistických, 

ale obecně se dá říct, ţe nástrojů managementu jakosti v aplikované podobě). 

Six Sigma je filozofie celopodnikového řízení zaloţená na detailní analýze procesů a 

přesných datech. Aby byla organizace na trhu úspěšná, musí si uvědomit důleţitost 

následujících čtyř faktorů: 

 kvalita 

 čas 

 náklady 

 inovace 

Obecně a zjednodušeně se dá říci, ţe moderní systémy managementu jakosti by měly 

usilovat o pokud moţno co nejlepší kvalitu, jako reakci na poţadavky zákazníků a to v co 

nejkratším čase, při vyuţití minimálních nákladů, na základě čehoţ posléze můţe své 

produkty a sluţby efektivně a účelně inovovat a tím se dostat o krok napřed před 

konkurenci. 

 17 ;  18 ;[19];  20 ;[21] 
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2.2. Principy Six Sigma 

Před zahájením veškerých aktivit Six Sigma je třeba si uvědomit, na jakých principech 

je tato metodika postavena. Těchto principů je šest a jejich uvědomění si nám lépe pomůţe 

pochopit celou podstatu Six Sigma. 

2.2.1. Ryzí zaměření na zákazníka 

Organizace by si měly uvědomit, ţe zákazník je ten, kdo rozhoduje o úspěchu či 

neúspěchu organizace na trhu. Snahou by mělo být snaţit se dobře identifikovat poţadavky 

zákazníka, porozumět jim a snaţit se je naplnit nebo dokonce předčit. Ovšem nemělo by se 

jednat o jednorázovou aktivitu! Poţadavky zákazníků se v čase dynamicky mění a je třeba 

si uvědomit, ţe to, co zákazník poţadoval včera, jej uţ zítra nemusí vůbec uspokojit, proto 

by se organizace při identifikaci poţadavků měly chovat dynamicky a flexibilně 

zohledňovat měnící se poţadavky. 

2.2.2. Řízení zaloţené na informacích a faktech 

Pokud manaţer při svých rozhodováních nechce „věštit z kouzelné koule“, měly by 

ho zajímat odpovědi na dvě základní otázky: 1. „Jaká data skutečně potřebuju?“ a 2. „Jak 

získaná data co nejlépe vyuţít?“. I přes to, ţe se v poslední době klade velký důraz na 

vývoj informačních systémů a existují moderní, výkonné počítače, jsou stále některá 

obchodní rozhodnutí zaloţena na úsudcích a předpokladech. Metoda Six Sigma začíná 

ujasněním si, jaké postupy jsou klíčové k posouzení obchodní výkonnosti, dále se provádí 

sběr a analýza dat vedoucí k pochopení klíčových proměnných a na závěr se výsledky 

optimalizují. 

2.2.3. Zaměření na procesy a jejich zlepšování 

Předmětem zájmu metody Six Sigma je zaměření na procesy. Vrcholové vedení a 

manaţeři by si měli uvědomit, ţe právě zvládnutí procesů zaručí jejich organizacím 

výhodu na konkurencí nabytém trhu. 

2.2.4. Proaktivní management 

Proaktivní přístup znamená snahu předstihovat události. V praxi proaktivní 

management znamená: definování ambiciózních cílů a jejich častá revize, stanovování 
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jasných priorit, zaměření se na prevenci problémů namísto jejich hlášení, tázání se, proč 

děláme to či ono místo spokojení se se slovy „takhle to prostě děláme“. 

2.2.5. Spolupráce bez hranic 

Hranicí je myšlena nepropojenost a otevřená konkurence mezi jednotlivými týmy 

v rámci organizace. Zlepšená spolupráce mezi týmy, mezi společnosti, mezi prodejci a 

zákazníky představuje velké moţnosti. Pokud si lidé uvědomí, jak právě jejich role zapadá 

do celku, uvědomí si moţnosti spolupráce a jak ji pomocí metody Six Sigma rozšiřovat. 

2.2.6. Honba za dokonalostí a tolerance neúspěchu 

Zní to sice nelogicky, ale opravdu tolerance neúspěchu k honbě za dokonalostí 

neodmyslitelně patří. Organizace se nemůţe ani přiblíţit vysoké výkonnosti, pokud 

nepřijde s novým nápadem a přístupem. Jenţe nové nápady a přístupy s sebou nesou určité 

riziko neúspěchu, proto Six Sigma zahrnuje i nástroje pro řízení rizik („kdyţ uţ máme 

selhat, tak ať to proběhne bezpečně“).  16  

2.3. Základní pojmy 

Rozsah souboru 

𝑛 =  𝑓𝑖        (1) 

Střední hodnota 

𝑥 =
 𝑥𝑖 ∙𝑓𝑖

 𝑓𝑖
=

 𝑥𝑖 ∙𝑓𝑖

𝑛
      (2) 

Rozptyl 

𝑠2 =
1

𝑛
∙   𝑥𝑖 − 𝑥  2 ∙ 𝑓𝑖 =

1

𝑛
∙  𝑥𝑖

2 ∙ 𝑓𝑖 − 𝑥 2   (3) 

Směrodatná odchylka 

𝑠 =  
  𝑥−𝑥  2

𝑛
        (4) 

Směrodatná výběrová odchylka 

𝑠𝑣 =  
  𝑥−𝑥  2

𝑛−1
       (5) 
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Variační koeficient 

𝑉𝑥 =
𝑠𝑥

𝑥 
        (6) 

Variační rozpětí 

𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛       (7) 

2.3.1. Normální rozdělení 

𝑋~𝑁 𝜇, 𝜎2 ↔ 𝑓 𝑥 =
1

𝜎∙ 2𝜋
∙ 𝑒

−
(𝑥−𝜇 )2

2𝜎2    (8) 

μ…střední hodnota 

σ…směrodatná odchylka 

f(x)…hustota pravděpodobnosti 

Grafem hustoty pravděpodobnosti je Gaussova křivka (obr. 2.1), která má typický 

„zvonový“ tvar, který závisí na parametrech μ a σ. Střední hodnota (μ) určuje polohu 

křivky, směrodatná odchylka (σ) její „štíhlost“. 

 

Obr. 2.1 – Gaussova křivka 

V mé práci budu dále potřebovat pojmy: 

jednotka…uzavřená poloţka, produkt nebo sluţba (např. odlitek) 

neshoda…neplnění poţadavku zákazníka (např. prasklina na odlitku) 

příležitost…potenciální moţnost vzniku neshody/několika neshod na jednotce 
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𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑒𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛ý𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑛𝑒𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛 ý𝑐ℎ  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘

𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑣š𝑒𝑐ℎ  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘  𝑛𝑎  𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢
    (9) 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢  𝐷𝑃𝑈 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑣𝑎𝑑  𝑛𝑎  𝑣š𝑒𝑐ℎ  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘 á𝑐ℎ  𝑛𝑎  𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘  𝑛𝑎  𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢
  (10) 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑝ří𝑙𝑒ž𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡  𝐷𝑃𝑂 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑣𝑎𝑑  𝑛𝑎  𝑣š𝑒𝑐ℎ  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘 á𝑐ℎ  𝑛𝑎  𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘  𝑛𝑎  𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 ∙𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑝ří𝑙𝑒ž𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡 í
 (11) 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑝ří𝑙𝑒ž𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡í  𝐷𝑃𝑀𝑂 = 𝐷𝑃𝑂 ∙ 106    (12) 

 

Tab. 2.1 – Počty neshodných jednotek pro normální rozdělení N(0,1) 

Situace 1: μ±1σ Situace 1: μ±2σ 

  
31,73% neshodných jednotek 4,55% neshodných jednotek 

  

Situace 1: μ±3σ Situace 1: μ±4σ 

  
0,227% neshodných jednotek 0,0063% neshodných jednotek 

  

Situace 1: μ±5σ Situace 1: μ±6σ 

  
0,000057% neshodných jednotek 0,000002% neshodných jednotek 

Pomocí konverzní tabulky (jako příloha A.8 v [16]) můţeme z hodnot DPMO určit tzv. 

sigma úroveň (hodnota sigma), která můţe slouţit k objektivnímu porovnávání výkonnosti 

procesů. 

 2 ;  3 ;  4 ;  7 ;  14 ; [16] 
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2.4. DMAIC a princip neustálého zlepšování 

Jeden ze základních principů managementu jakosti je princip neustálého zlepšování. 

Nejznámějším zachycením toho principu je Demingův PDCA cyklus, kde je neustálé 

zlepšování charakterizováno 4 kroky: PLAN – DO – CHECH – ACT (Plánuj – dělej – 

hodnoť výsledky – konej). Pro proces neustálého zlepšování lze však pouţít i jiný model, 

podobný modelu PDCA, který se jmenuje DMAIC a je charakterizován 5 kroky.  

 9 ;  16 ; [17] 

 

Obr. 2.2 – Porovnání modelů PDCA a DMAIC 

2.4.1. DEFINE – Definuj 

Fáze definování je na úplném začátku a rozhoduje o budoucím úspěchu projektu, 

jelikoţ ze špatného zadání nikdy nemůţe vzejít dobrý výsledek. 

Krok 1 – definování a výběr vhodného projektu 

Krok 2 – sestavení týmu a určení rolí členů týmu 

Krok 3 – mapování a popis procesu, identifikace slabého místa v procesu 

Krok 4 – zkoumání poţadavků zákazníka 

Doporučení pro fázi měření dle [16]: 

 vytvoření velkoryse koncipovaného systému sběru a vyuţití dat o trhu a 

zákaznících, naslouchání hlasu zákazníka (tvz. voice of customer – VOC) 
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 je zapotřebí věnovat stejnou pozornost obsluţným i výstupním poţadavkům 

 neuzavírat se novým poznatkům o tom, co zákazníci skutečně chtějí a ţádají, 

výsledky průzkumu se mohou lišit od našich dosavadních představ o tom, co 

zákazníci chtějí 

 formulování jasných, pozorovatelných a relevantních specifikací poţadavků 

 z nově získaných poţadavků okamţitě nevytvářet dogma, poţadavky zákazníků se 

můţou měnit velice rychle a organizace musí umět flexibilně reagovat i na změny 

v poţadavcích svých zákazníků 

SIPOC 

Pro mapování procesů a jejich vazeb na okolí vyuţívá metodika Six Sigma SIPOC 

Diagram. SIPOC je sloţenina z počátečních písmen anglických názvů znamenajících: 

 Dodavatelé – S (suppliers) 

 Vstupy – I (inputs) 

 Proces – P (process) 

 Výstupy – O (outputs) 

 Zákazníci – C (customers) 

Účelem SIPOC diagramu je zachycení důleţitých informací pro vyřešení Six Sigma 

projektu, ujasnění si hranic a rozsahu projekt a identifikace hlavních procesních kroků, 

výstupů, zákazníků, vstupů a dodavatelů. 

Při vytváření diagramu SIPOC se postupuje v těchto krocích: 

1. Pojmenování procesu, ujasnění si účelu procesu 

2. Rozloţení procesu na poţadovanou úroveň 

3. Určení počátku a konce procesů (definování hranic procesu) 

4. Identifikace, pojmenování a seřezaní hlavních kroků procesu 

5. Vytvoření seznamu klíčových výstupů a zákazníků 

6. Vytvoření seznamu klíčových vstupů a dodavatelů 
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Obr.2.3 – SIPOC Diagram 

 16 ;  19  

2.4.2. MEASURE – Měření současné stavu 

Fáze měření se zaměřuje na sběr relevantních dat a informací o stávajícím stavu 

procesu tak, aby bylo moţno změřit jeho aktuální výkonnost. Data by neměla být 

zkreslená, měla by být aktuální (včas) a měla by být kompletní. 

Doporučení pro fázi měření dle [16]: 

 zachování rovnováhy mezi výstupními měřeními a měřeními výstupů a procesů, 

kromě zlepšení celkové efektivity je zapotřebí sledovat i dopad na zákazníky a 

výsledný produkt či sluţbu 

 získaná měření by měla vézt ke zúţení problému, řešení by se mělo ubírat 

správným směrem 

 předvídání toho, co budeme chtít analyzovat a podle toho řídit cyklus sběru dat tak, 

abychom sbírali jen to, co nám pomůţe při hledání hlavní příčiny 

 věnování se pouze měření, o kterých jsme si jistí, ţe pouţijeme a dokončíme 

v rozumném časovém horizontu (týden aţ měsíc je akorát) 

Obecně by se dala fáze měření popsat ve 4 krocích. 

Krok 1 – stanovení sledované veličiny 

Krok 2 – identifikace zdroje dat 

Krok 3 – výběr vzorků 

Krok 4 – implementace měření (měření hodnot na výstupu) 
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Aby bylo moţno později porovnat a vyhodnotit přínos implementace navrhovaných 

zlepšení, je nutno zachytit současnou výkonnost procesu. 

 

Hodnocení způsobilosti procesů 

K vyjadřování výkonnosti procesů se můţe pouţít například hodnocení způsobilosti 

procesů pomocí indexů Cp a Cpk. 

Indexy způsobilosti porovnávají předepsanou maximální přípustnou míru 

variability, která je dána tolerančními mezemi, se skutečnou mírou variability vybraného 

znaku jakosti u statisticky zvládnutého procesu. 

Pro hodnocení způsobilosti na základě měřitelných znaků jakosti je vhodný 

následující postup: 

1. volba znaku jakosti 

2. analýza systému měření 

3. shromáţdění údajů 

4. posouzení statistické zvládnutosti procesu 

5. ověření normality dat pro hodnoty sledovaného znaku 

6. výpočet potřebných indexů způsobilosti 

Nejpouţívanějšími indexy způsobilosti procesů jsou indexy Cp a Cpk. 

index způsobilosti Cp 

Index Cp lze pouţít v případě, ţe máme oboustranné toleranční meze a posuzuje 

potenciální schopnost procesu zajistit, ţe sledovaná hodnota znaku jakosti bude leţet mezi 

tolerančními mezemi (posuzuje, zda se sledovaný znak „vejde“ mezi meze, nikoliv jestli se 

tam proces skutečně nachází – obr. 2.4). 

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
        (13) 

LSL…dolní toleranční mez 

USL…horní toleranční mez 

σ…směrodatná odchylka 
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index způsobilosti Cpk 

Index Cpk lze pouţít jak v případě, ţe máme oboustranné toleranční meze, ale také 

v případě, kdy máme pouze dolní nebo horní toleranční mez. Oproti indexu Cp tento index 

navíc zohledňuje polohu střední hodnoty procesu vůči tolerančním mezím. Hodnota indexu 

Cpk vyjadřuje poměr mezi vzdáleností střední hodnoty od bliţší toleranční meze a 

polovinou skutečné variability. 

𝐶𝑝𝑘 = min CpL ; CpU  = 𝑚𝑖𝑛  
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
;
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜎
    (14) 

kde CpL =
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
…index způsobilosti pro procesy, kde je stanovena pouze dolní toleranční 

mez 

CpU =
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜎
…index způsobilosti pro procesy, kde je stanovena pouze horní toleranční 

mez 

Grafické znázornění indexů způsobilosti 

Tab. 2.2 – Vliv polohy procesu na indexy Cp a Cpk 

Situace 1 – N(0,1) Situace 2 – N(0,1) 

  

Cp=1; Cpk=1 Cp=1; Cpk=0 (CpL=0; CpU=2) 

 2 ;  3 ; [14] 

2.4.3. ANALYSE – Analýza a zkoumání 

Fáze analýzy má za cíl najít příleţitosti ke zlepšování hledáním hlavních příčin 

problémů v procesu, hledáním úzkých míst, zkoumáním kroků procesu a analyzováním dat 

získaných z procesu během předchozí fáze (měření). 

Doporučení pro fázi analýzy dle [16]: 
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 analýza má za úkol pomoci přesvědčit o pozitivech a přínosem plynoucí ze změny, 

je zapotřebí vyhledávat údaje, které podpoří náš závěr, ţe je změna potřebná 

 být připraven měnit plány dle nově zjištěných informací 

 neanalyzovat kaţdý problém do nejmenších podrobností, na proces je zapotřebí se 

podívat z větší perspektivy 

Ishikawův diagram (diagram příčin a následků) 

Jedna z moţností analýzy vstupů je grafické zobrazení pomocí diagramu příčin a následků. 

Diagram příčin a následků umoţňuje zachytit veškeré příčiny, rozčleněné do logických 

podskupin, které se podílejí na analyzovaném následku. Výhodou tohoto nástroje, který byl 

poprvé pouţit v Japonsku (pan Kaoru Ishikawa, 1943), je, ţe musí být aplikován v týmu, 

dalším přínosem je systematický přístup k řešení problému. Výše zmíněné logické 

podskupiny obvykle bývají: 

1. materiál 

2. zařízení 

3. metody 

4. lidé 

5. prostředí 

Diagramu příčin a následků je znám také pod názvem „diagram rybí kosti“, protoţe 

svým tvarem připomíná rybí kost (obr. 2.4). 

 

Obr. 2.4 – Ishikawův diagram 

 3 ;  16 ;[22]; [23] 
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Plánování experimentů (DEO) 

Další metodou, vhodnou k analyzování vstupů, respektive závislosti výstupů na 

vstupech, je plánování experimentů. Teorii a vzorce k plánování experimentů jsem se 

rozhodl (zejména vzorce), popsat aţ v praktické části, protoţe se tato metodika nejlépe 

vysvětluje právě na praktických příkladech (vzhlede ke své náročnosti). K teoretickému 

popisu a aplikaci jsem vyuţil svých poznámek z přednášek a literaturu [2]. 

2.4.4. IMPROVE – Zlepšování 

Fáze zlepšování je zaměřena na sestavení nápadů na odstranění hlavní příčiny 

problému. Sestavení nápadů se dá nejefektivněji zajistit sestavením týmu a formou 

brainstormingu. Pomocí vhodných nástrojů se výběr řešení zúţí a pro výsledné navrţené 

řešení provede po formulaci řešení otestování řešení. Po ověření výsledků v praxi se řešení 

standardizuje a stává se nedílnou součástí praxe. Se zavedeným zlepšením by měli všichni 

členové týmu souhlasit. 

Pro fázi zlepšování existují doporučení (dle [16]): 

 je zapotřebí se soustředit a pohlédnout na proces v novém světle 

 snaha identifikovat, jaká pravidla a předpoklady jsou zavedeny ve stávajícím 

procesu a ptaní se, zda ještě tato pravidla platí, proč a jak je můţeme změnit 

 stanovení výkonnostních poţadavků, na jejich základě se provede finální analýza či 

zlepšení návrhu. 

 opakované upravování a vylepšování procesu spojené se shromaţďováním reakcí 

spolupracovníků 

 otestování procesu v v různých podmínkách (včetně v situaci, kdy je nadměrně 

zatíţen) 

 16 ;  17  

2.4.5. CONTROL – Kontrola a řízení 

Cílem této fáze je zavedení zlepšení, navrţených ve fázi zlepšování, do podnikové 

praxe. Projektový tým by měl předat kompetence k řízení provozu vlastníkovi procesu. 

Toto předání dá provést formou školení, kdy je vlastník procesu poučen: 

 o poţadavcích zákazníka 
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 jak zajistit a měřit procesy 

 co dělat v případě, kdy proces není pod kontrolou 

Změny a nově zavedené metody a postupy bychom měli dokumentovat. Dokumentace 

by však neměla komplikovat, měla by být jasná a vstřícná, měla by obsahovat instrukce 

pro případy nouze, měla by být stručná a po ruce těm, kteří ji potřebují ať uţ při obsluze, 

nebo pí řízení procesu a měla by mít nadefinován proces aktualizací a revizí. 

Doporučení pro fázi kontroly a řízení dle [16]: 

 existence kvalitní dokumentace jako podpory nového procesu 

 vyrovnaný soubor měření, který sleduje výkonnost procesu se zohledněním 

výsledků a odchylek 

 pravidelné podávání zpráv o měření, zejména grafickou formou tak, aby byly 

přehledné a jednoduché 

 vytvoření plánu odezvy pro případ nouzového stavu 

 sestavení mapy procesů 

 16 ;  17 ; [18] 

  



 
23 

 

3. Mapa výrobního procesu 

Organizace nadefinovala své procesy a rozdělila je do tří skupin podle toho, jakým 

způsobem se podílí na přidané hodnotě. Jejich vzájemná vazba je zobrazena na obr. 3.1: 

1. Procesy řídící 

2. Procesy hlavní 

3. Procesy podpůrné. 

 

Obr. 3.1 – Dělení procesů v PNC 

3.1. Mapa procesů před rozšířením působnosti 

Ve velkoobchodní divizi má firma PRO NORTH nadefinované dvě skupiny zákazníků: 

1. Externí zákazníci 

2. Interní zákazníci, 

kde externím zákazníkem je myšlen klient, který vyuţívá fleet programu, který je stavěn na 

míru právě danému konkrétnímu zákazníkovi (čili kaţdý externí klient má trochu odlišné 

podmínky v závislosti na velikosti a sloţení autoparku, formě a době spolupráce a dalších 

podmínkách, které byly mezi interním klientem a PNC nadefinovány a smluvně ujednány); 

interním zákazníkem je myšlen obchodně-technický zástupce, který si sám spravuje síť 

svých vlastních koncových zákazníků. Mapa procesů před rozšířením působnosti je 

zachycena na obr. 3.2 níţe. 
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Obr. 3.2 – Mapa procesů před rozšířením působnosti v MO divizi 

3.2. Aktualizovaná mapa procesů 

Zatímco poskytování sluţeb ve velkoobchodní divizi se týkalo plnění poţadavků 

klientů zejména v nákladním segmentu automobilového trhu, spuštěním maloobchodní 

divize firma rozšířila schopnost uspokojovat také zákazníky navíc i v osobním segmentu, 

jak uţ jsem uvedl v kapitole 1.3. 

Vzhledem k velké konkurenci zejména malých „garáţových“ servisů a dílen je kladen 

velký důraz na plnění poţadavků zákazníků tak, aby byli s poskytovanými sluţbami 

maximálně spokojeni a aby se stali vůči firmě PRO NORTH loajálními. Řízení, plánování 

a kontrolování procesů nadefinovaných v rámci RVP MO společně s měřením a analýzou 

údajů o dílčích procesech je oporou při maximalizaci stupně plnění poţadavků klientů. 

Všechny tři procesy, nadefinované firmou PNC jako hlavní, lze rozdělit na 9 dílčích 

procesů. Hlavní procesy pro externího a interního klienta (RVP EK, RVP IK) byly 

popsány jiţ dříve diplomantem Patrikem Vraspírem, mým úkolem ve firmě bylo popsat 

RVP MO. 

Rozšířený výrobní proces maloobchodní divize (viz obr. 3.3) vychází ze struktury RVP 

EK a RVP IK, čili je taky členěn do na sebe navazujících devíti procesů. Celá struktura 

zachycuje celý proces uţ od obchodních činností (identifikace poţadavků zákazníka, 

tvorba zakázky…), přes samotný výrobní proces (a jemu předcházející předvýrobní a 

navazující povýrobní proces) aţ po konečné vyúčtování zakázky. [11] 
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Obr. 3.3 – Aktualizovaná mapa procesů  

3.3. Povýrobní proces a vazby na něj 

Povýrobní proces je realizován mechanikem a prodejcem v 5 krocích, jejichţ pořadí je 

závazné. Celý povýrobní proces je zachycen pomocí SIPOC diagramu na obr. 3.4. 

Povýrobní proces, respektive některé výstupy z něj, zásadním způsobem ovlivňují další 

procesy, zejména potom předvýrobní proces při zopakování celého cyklu. Pro lepší 

pochopení vše objasním na konkrétním příkladu – správně popsaná a uloţená kola včetně 

správně vyplněného dokladu při přezouvání vozidla na jaře jsou předpokladem pro rychlé 

nalezení těchto kol při přezouvání na podzim a dle dokladu lze plánovat případnou výměnu 

sjetých pneumatik a nákup nových ve stejném rozměru a dezénu, oprava poškozených 

pneumatik atd. 

Povýrobní 

proces

Vyplnění 

zakázky

Vyplnění 

skladištního 

listu

Mytí kol Popsání kol
Příprava kol k 

expedici

mechanik
sundaná kola

zakázka

skladištní list

Pneu k expedici

zakázka

externí zákazník

prodejce

plánovač jakosti

S I P O C

 

Obr. 3.4 – Povýrobní proces znázorněný pomocí diagramu SIPOC 

Dodavatelem pro tento proces je „mechanik“, který demontoval kola z auta 

v rámci výrobního procesu. 
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Vstupy jsou „sundaná kola“ (demontovaná v rámci výrobního procesu) a prázdná 

„zakázka“ (prázdnou zakázku sice mechanik obdrţí uţ v předvýrobním procesu jako 

zadání úkolu, ovšem vyplňuje ji dle skutečnosti aţ v rámci povýrobního procesu). 

Výstupy jsou vyplněný „skladištní list“ (vyplňují se údaje o kolech, která byla 

v rámci výrobního procesu demontovaná; o klientovi a vozidle), vyplněná „zakázka“ (na 

základě které se účtuje částka za sluţby související s demontáţí kol k uloţení a montáţí kol 

na vozidlo) a demontované „pneumatiky připravené k expedici“ (pneumatiky musí být 

řádně označeny mastnou křídou, viz obr. 3.5). 

Zákazníky jsou „externí zákazník“ (který obdrţí 1 výtisk skladištního listu), 

„prodejce“ (který obdrţí vyplněnou zakázku, podle které provádí vyúčtování; vyplněný 

skladištní list, který zaloţí do fyzické evidence) a „plánovač jakosti“ (který údaje ze 

skladištních listů navádí do elektronické evidence, se kterou pracuje mimo jiné v rámci 

předvýrobního procesu; dále kontroluje věcnou správnost a kompletnost skladištního listu 

a případné nesrovnalosti komunikuje s prodejcem). [16] 

 

Obr. 3.5 – Ukázka správně označeného kola 
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4. Implementace Six Sigma 

4.1. Historie Six Sigma v PRO NORTHu 

Firma PRO NORTH má zkušenosti s jedním projektem Six Sigma, který byl řešen 

formou diplomové práce Patrikem Vraspírem v roce 2008. Projekt byl zaměřen na 

velkoobchodní činnost firmy, konkrétně je jednalo o RVP EK, kde byl vybrán výrobní 

proces a implementace metody Six Sigma proběhla na úseku „vybrušování koster“.  

Pro implementaci byl vyuţit pětifázový model DMAIC, v jehoţ první fázi byl 

vrcholovým vedením definován projekt, který by měl odstranit problém, se kterým se 

firma delší dobu potýkala – vysokou zmetkovitost na výstupu z úseku vybrušování koster. 

Proces byl zmapován a popsán pomocí diagramu SIPOC. 

V druhé fázi projektu byly potřeby transformovány do kvantifikovatelných výstupů, 

byl sestaven plán sběru vzorků a proveden výběr 120 vzorků, které byly následně 

analyzovány vyuţitím metriky Six Sigma. Výpočtem byla stanovena hodnota Sigma 1,49.  

Ve třetí fázi byly identifikovány příčiny, které ovlivňují vznik výbrusu, který nesplňuje 

předpis normy. Významné příčiny (určeny Paretovým pravidlem 80/20) byly přiřazeny 

dvěma oblastem – stáří kostry a lidskému faktoru. 

Ve fázi zlepšování bylo vyuţito plánování experimentů. Tato fáze exaktními výpočty 

potvrdila dlouholeté zkušenosti zaměstnanců firmy, byl sestaven model, pomocí kterého 

lze do budoucna predikovat počet výbrusů na kostře. Závěrem fáze byly navrţeny aktivity, 

které by měly přispět k eliminaci problémů s vysokou zmetkovitostí na výstupu z procesu 

vybrušování. 

Poslední fáze, fáze řízení a kontroly, byla zaměřena na zajištění aktivit zlepšování tak, 

aby měly trvalý charakter a aby byl přínos hodnocen systematicky. [17] 

4.2. Six Sigma a podpora vrcholového vedení PNC 

Vrcholové vedení organizace chápe metodu Six Sigma jako filozofii, která staví na 

znalosti procesů a statistických metod. Implementace metody v praxi je dále umoţněna 

díky tomu, ţe si vedení zakládá na uvědomění si důleţitosti následujících přístupů a 

principů: 
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 systémový přístup k řešení problémů a řízení organizace 

 procesní přístup a zaměření se na procesy 

 rozhodování na základě fakt (vyuţití statistických metod) 

 neustálé zlepšování (hledání slabých míst a jejich eliminace, u problematických 

procesů tvorba úzkých míst a řízení jejich logistiky) 

 projektové řízení (kaţdý úspěšně vyřešený a dokončený projekt má přínos v rovině 

inovace, jakosti, času a nákladů) 

 16 ;  18  

4.3. DMAIC 

Pro implementaci metody Six Sigma ve firmě PRO NORTH jsem se rozhodl vyuţít 

modelu DMAIC jakoţto model, který podporuje neustálé zlepšování. Kroky toho to 

modelu se mi jeví logické, navíc nemusí probíhat za sebou, ale některé fáze dokonce 

mohou probíhat souběţně a celý cyklus modelu se můţe několikrát zopakovat. 

4.3.1. DEFINE – Definuj 

Krok 1 – definování a výběr vhodného projektu 

Jako projekt vhodný k implementaci Six Sigma byl vybrán rozšířený výrobní proces 

maloobchodní divize, jelikoţ tento proces nově vznikl při rozšíření působnosti firmy o 

maloobchodní činnost a je zapotřebí tento proces efektivně řídit. 

Krok 2 – sestavení týmu a určení rolí členů týmu 

Členové týmu a jejich role jsou uvedeny v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 – Zapojení členů týmu v RVP MO 

Procesy RVP MO Člen týmu, který se daného kroku účastní 

1 Prodejce 

2 Plánovač jakosti; mechanik 

3 Mechanik 

4 Předvýrobní proces Mechanik 

5 Výrobní proces Mechanik 

6 Povýrobní proces Mechanik, prodejce 

7 Mechanik 

8 Plánovač jakosti, mechanik 

9 Prodejce 

 

Krok 3 – mapování a popis procesu, identifikace slabého místa v procesu 

Proces byl zmapován a popsán v kapitole 3. 
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Slabým místem v RVP MO bylo určeno vyplňování tzv. „skladištního listu“, které 

je realizováno jako jeden z kroků procesu č. 6 – povýrobní proces. V tomto procesu 

mechanik a prodejce vyplňují skladištní list (prodejce vyplňuje ţlutě označenou část, 

mechanik zeleně označenou část na obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 – Skladištní list 

Právě při vyplňování skladištního listu můţou vzniknout chyby, které můţou 

zásadním způsobem ovlivnit efektivní chod navazujících procesů (jako chyba se myslí 

údaj, který neodpovídá skutečnosti nebo chybějící údaj). Důsledky některých chyb se 

můţou projevit okamţitě, jiné za cca půl roku a s těmito důsledky má PNC uţ i praktické 

zkušenosti a odstraňování chyb, respektive jejich řešení pro firmu znamená náklady navíc. 

Důsledky chyb jsou uvedeny v tab. 4.3. „Významný“ důsledek bude zohledněn v dalších 

výpočtech, „nevýznamný“ nikoliv, jelikoţ jeho vliv nezpůsobí organizaci ani externímu 

zákazníkovi škodu (posuzování se děje interně v organizaci). 
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Tab. 4.2 – SIPOC 
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Dodatečný dovoz uloţených pneumatik ze skladu na pobočku, hledání uloţených 

pneumatik ve skladu, telefonáty – to vše jsou pro firmu náklady navíc, kterých by nebylo 

zapotřebí, pokud by byly všechny skladištní listy bez chyby. 

Tab. 4.3 – Dopady chyb v skladištním listu na zákazníky 

Číslo 

chyby 
Název pole 

Dopad na zákazníka 

Chybějící údaj Chybný údaj 

1 Číslo skladištního list významný významný 

2 Klient* významný významný 

3 SPZ významný významný 

4 Vozidlo nevýznamný nevýznamný 

5-8 Značka (pneu) významný významný 

9-12 Rozměr (pneu) významný významný 

13-16 DOT (pneu) významný významný 

17-20 Hloubka dezénu (pneu) významný významný 

21-24 Počet (pneu) významný významný 

25 Typ (ráfky) významný významný 

26 Počet (ráfky) významný významný 

27 Poznámka nevýznamný nevýznamný 
*klientem je myšlen vlastník vozidla 

Krok 4 – zkoumání požadavků zákazníka  

V tab. 4.2 je uvedeno, ţe zákazníky procesu vyplňování skladištního listu jsou zákazník 

(myšleno klient, který si nechává přezout auto), prodejce a plánovač jakosti. Poţadavky 

zákazníků jsou rozebrány v tab. 4.3, respektive v textu pod ní. 
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Tab. 4.4 – Poţadavky zákazníků 

Zákazník Poţadavky 

Externí zákazník 

(klient) 

správné číslo skladištního listu 

správná SPZ 

čitelnost údajů 

přehlednost dokladu 

Prodejce 
správnost vyplněných polí dokladů 

přístup ke všem dokladům fyzicky 

Plánovač kvality 

kompletně vyplněná pole dokladu 

správně vyplněná pole dokladu 

přístup k všem dokladům v elektronické podobě 

Externí zákazník (klient) 

Při následující výměně si na základě skladištního listu vyţádá uloţená kola, proto 

musí mít správné číslo skladištního listu a dále alespoň správnou SPZ. 

Prodejce 

Klient prodejci většinou telefonicky dopředu hlásí číslo skladištního listu/SPZ, 

prodejce klienta objedná na stanovený termín a na základě čísla skladištního listu/SPZ si 

objednává dovoz uloţených pneu z centrálního skladu. Dále podle pole „hloubka dezénu“ 

rozhoduje, zda se pneumatiky nazují, nebo je třeba zajistit pneumatiky nové (ty se posléze 

objednávají dle polí „značka“, „rozměr“ a „počet (pneu)“. 

Plánovač jakosti 

Na základě správně vyplněných skladištních listů provádí navádění údajů do 

elektronické evidence v programu Microsoft Access 2007, která slouţí k: 

1. Evidenci majetku zákazníka 

2. Plánování objednávky a nákupu nových pneumatik 

3. Plánování vyuţití lidských zdrojů 

4. Plánování vyuţití technického a technologického zabezpečení 

5. Jiným analýzám 

Efektivní plánování se neobejde bez kvalitní evidence dat (princip rozhodování na 

základě fakt), a právě proto, ţe na proces „vyplňování skladištního listu“ přímo navazují 

procesy plánování, je na místě věnování zvýšené pozornosti tomuto procesu. Důkazy byly 

předloţeny v krocích 2 aţ 4. 
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4.3.2. MEASURE – Měření současné stavu 

Krok 1 – stanovení sledované veličiny 

Jak uţ jsem uvedl dříve, výstupem z procesu „vyplňování skladištního listu“ je vypsaný 

skladištní list, který ovlivňuje jakost následujících procesů, proto vhodným kritériem pro 

vyhodnocení výkonnosti procesu byly určeny tyto 3 klíčové ukazatele: 

1. podíl chybných skladištních listů (%DU), kde jako chybný skladištní list je 

povaţován takový doklad, který obsahuje 1 a více chyb v polích, která byla určena 

jako významná v tab. 4.3. 

2. počet chyb na jednom skladištním listu (DPU) 

3. určení počtu chyb na milion příleţitostí (DPMO, následný přepočet na sigma 

úroveň) 

Krok 2 – identifikace zdroje dat 

Jako vhodný zdroj dat byla určena fyzická evidence všech dokladů, která je uloţena 

v pořadači na pobočce v Ostravě. Kaţdá sezona má svůj vlastní pořadač, kde jsou zaloţeny 

všechny vydané skladištní listy. Alternativním zdrojem můţou být třetí výtisky dokladu (1. 

výtisk je v pořadači v Ostravě, 2. dostal externí zákazník), který se přikládá 

k pneumatikám při převozu z pobočky v Ostravě do Tyres Management Logistic Centra 

v Třinci (centrální sklad). 

Krok 3 – výběr vzorků 

Do evidence bylo během sezony podzim 2009 (uloţení letních kol před zimou) navedeno 

467 dokladů. Ke kontrole byl určen náhodný výběr o rozsahu n=48 dokladů. Doklady byly 

vybrány pomocí pseudonáhodného generátoru čísel v Microsoft Excelu. Pro následné 

měření jsem si připravil tabulku, kde v prvním sloupci je číslo vzorku (č. v.), další sloupce 

jsou označeny písmeny A aţ G, kde kaţdé písmeno zastupuje typ chyby ve skladištním 

listu, legenda je: 

A. Chybí/špatně navedené jméno klienta 

B. Špatný/neúplný rozměr 

C. Chybí dezén pneumatiky 

D. Špatná SPZ 

E. Špatné číslo skladištního listu 

F. Chybí typ ráfků 

G. Špatný počet pneu 
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Krok 4 – implementace měření 

Měření probíhalo tak, ţe jsem si pořídil kopie všech 48 vybraných vzorků skladištních listů 

a originály vrátil. Tyto kopie jsem poté jednu po druhé kontroloval a chyby jsem označil 

přímo do kopie oranţovým zvýrazňovačem (viz obr. 4.2). Kaţdou takto označenou chybu 

jsem zároveň zaznamenal do předem připravené tabulky (tab. 4.5). 

 

Obr. 4.2 – Označená chyba ve skladištním listu 

Tab. 4.5 – Záznam počtu neshod u jednotlivých vzorků podle typů chyb 

č.v. A B C D E F G   č.v. A B C D E F G 

1     1           25     1         

2                 26               

3                 27         1     

4     1 1         28               

5                 29     1         

6   1             30               

7                 31               

8     1           32     1         

9                 33     1         

10     1 1         34               

11                 35               

12                 36   1       1   

13 1   1           37               

14                 38               

15           1     39               

16                 40               

17                 41     1         

18     1           42               

19                 43               

20                 44               

21     1           45               

22     1           46               

23                 47     1       1 

24                 48               

Vyhodnocení provedeného měření uvedu jako součást kroku ANALYSE. 
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4.3.3. ANALYSE – Analýza a zkoumání 

Fázi analyzování jsem si pro lepší přehled rozdělil do následujících 4 logicky 

následujících kroků. 

Krok 1 – vyhodnocení měření z předchozí fáze 

Klíčový ukazatel číslo 1: %DU 

Bylo kontrolováno 48 dokladů, zcela bezchybných bylo 30 dokladů, zbylých 18 

dokladů (coţ odpovídá pro další výpočty 18 neshodným jednotkám) obsahovalo alespoň 

jednu chybu. V 5 případech se na jednom dokladu objevily dokonce 2 chyby, coţ je 

povaţováno za závaţné pochybení. Celkový počet všech chyb je 23. 

Podíl neshodných jednotek podle vzorce (9)…𝐷𝑈 =
18

48
= 0,375 

%DU = DU ∙ 100 = 37,5% 

Takto vysoká hodnota %DU v praxi znamená, ţe aţ třetina dokladů můţe být chybná. 

Klíčový ukazatel číslo 2: DPU 

Podle vzorce (10)…𝐷𝑃𝑈 =
23

48
= 0,4792 

Klíčový ukazatel číslo 3: DPMO 

Podle vzorce (11) jsem si stanoval počet vad na příleţitost (DPO). Počet příleţitostí ke 

vzniku chyby na jednom dokladu je 25. Z vypočteného DPO jsem si dle vzorce (12) 

následně vypočetl počet vad na milion příleţitostí (DPMO). 

𝐷𝑃𝑂 =
23

48 ∙ 25
= 0,019167 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0,019167 ∙ 106 = 19167 

Tato hodnota DPMO představuje sigma úroveň mezi 3,5 a 3,625. 

 16  

Krok 2 – analýza vstupů 

V tab. 4.2 jsou jako vstupy do procesu vyplňování skladištního listu definovány 

„informace o pneumatice a ráfcích“ a „informace o klientovi a vozidle“. Vzhledem k tomu, 
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ţe tyto informace jsou správné vţdy (informace o pneumatice je vylisována z výroby 

přímo na pneumatice a u ráfku se poznamenává, zda jde o hliníkový nebo plechový ráfek; 

informace o klientovi jsou dány v malém technickém průkaze, který je externí zákazník 

povinen předloţit), je třeba si v dané situaci pomoci tak, ţe jako vstupy budeme uvaţovat 

samotného dodavatele v tomto procese, čili mechanika (který informace o pneu a ráfcích 

přepisuje do skladištního listu) a prodejce (který do skladištního listu přepisuje údaje – 

informace o klientovi a vozidle - z technického průkazu). Zjednodušení této situace je 

znázorněno na obr. 4.3. 

Vyplnění 

skladištního 

listu

mechanik

prodejce
prodejce

externí zákazník

plánovač jakosti
 

Obr. 4.3 – Vstupy 

Jelikoţ mechanik i prodejce jsou lidské zdroje, budu uvaţovat faktory, které 

ovlivňují jejich práci, pro oba stejné. Ty to faktory, včetně úrovní, jsou v tab. 4.7. U 

faktoru „vytíţenost“ byla hodnota 13 aut/den vybrána na základě následující úvahy: 

„U jakého počtu aut denně se začíná výrazněji projevovat vyšší chybovost?“ 

Odpověď na tuto otázku jsem se pokusil hledat tak, ţe jsem si sestrojil tabulku, do 

které jsem zaznamenával podíl neshodných skladištních listů v závislosti na počtu aut, 

která byla v daný den obslouţena. První sloupec tabulky prezentuje vytíţenost (jednotkou 

je počet aut/den), v druhém sloupci je počet chybných dokladů, v třetím sloupci počet 

dokladů, které byly vydány v den s vytíţeností danou prvním sloupcem (zjednodušeně 

řečeno počet kontrolovaných dokladů) a čtvrtý sloupec vyjadřuje podíl chybných dokladů 

(%DU). Hodnoty jsem zaznamenal do tabulky (tab. 4.6), na základě které jsem poté 

sestrojil graf (obr. 4.4). Bohuţel se některé počty klientů za den nevyskytly, tyto řádky jsou 

vyšrafovány. 
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Tab. 4.6 – Podíl chybných dokladů v závislosti na vytíţenosti 

Klientů 
za den 

Počet 
chybných 
dokladů 

Kontrolováno 
dokladů 

DU% 

1 1 18 6% 

2 1 20 5% 

3 0 3 0% 

4 1 4 25% 

5 0 5 0% 

6 
   

7 1 14 7% 

8 
   

9 
   

10 1 10 10% 

11 5 22 23% 

12 3 12 25% 

13 27 52 52% 

14 7 14 50% 

15 20 45 44% 

16 8 16 50% 

17 6 17 35% 

18 8 18 44% 

19 
   

20 32 60 53% 

21 9 21 43% 

22 26 42 62% 

23 7 23 30% 

24 
   

25 23 50 46% 

 

Obr. 4.4 - Podíl chybných dokladů v závislosti na vytíženosti 
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Tab. 4.7 – Přehled faktorů 

Název faktoru Horní úroveň Dolní úroveň 

Vytíţenost Méně neţ 13 13 a více 

Praxe Méně neţ půl roku Půl roku a více 

Morálka Dobrá Špatná 

Školení Ano Ne 

Firemní kultura ve firmě vyţaduje dobrou pracovní morálku a se zaměstnanci, kteří 

jí nedisponovali, byl rozvázán pracovní poměr. Proto předpokládám, ţe pracovní morálka 

je u všech zaměstnanců dobrá a tento faktor v dalších výpočtech vynechám. Faktor 

„školení“ budu muset v dalších výpočtech také vynechat, protoţe ţádné školení týkající se 

procesu vyplňování skladištního listu při zahájení provozu v Ostravě (říjen 2009) 

neproběhlo. 

Pro další výpočty tedy budu pracovat s faktory: 

1. vytíţenost (F1), kde horní úrovní je méně neţ 13 aut denně a dolní úrovní 13 a více 

aut denně (počet aut závisí na tom, zda je „sezóna“ či nikoli, sezónou se v PNC 

rozumí období přezouvání, viz obr. 4.4, která je spojena se změnou počtu 

pneumatik na skladě) 

2. praxe (F2), kde dolní úrovní je praxe kratší neţ půl roku, horní úrovní je praxe 

v délce půl roku a více. 

 

Obr. 4.4 – Zobrazení sezóny v průběhu roku 

Krok 3 – hledání vazby mezi vstupy a výstupy 

Vzhledem k tomu, ţe prodejce je přímým nadřízeným mechanika a skladištní list tiskne a 

předává zákazníkovi právě prodejce, budu v dalších výpočtech uvaţovat tak, ţe pokud se 

vyskytla chyba v poli vyplněném mechanikem, měl prodejce povinnost tuto chybu 

zaregistrovat a před vystavením skladištního listu tuto chybu opravit. Proto provedu 

plánovaný experiment pouze jedenkrát a to pro prodejce. Tento experiment by měl pomoct 
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identifikovat vazbu mezi vstupy (úrovně faktorů) a výstupy (počet chybných skladištních 

listů). Vzhledem k malému počtu faktorů a velkému mnoţství dat, která mám k dispozici, 

jsem zvolil úplný faktorový plán, který bude vypadat následovně (v tab. 4.7 jsou pouţity 

kódované proměnné, kde faktor na dolní úrovni je zastoupen znaménkem mínus a na horní 

úrovni znaménkem plus, Y představuje sloupec pro zapisování výsledků pokusů): 

Tab. 4.7 – Úplný faktorový plán experimentu pro dva faktory 

pokus č. F1 F2 Y 

1 + +  

2 - +  

3 + -  

4 - -  

V evidenci všech skladištních listů jsem si vyhledal vţdy tři, které splňovaly 

podmínky kaţdého pokusu. Tabulku 4.7 jsem ještě doplnil o sloupec F1F2, který 

představuje interakci faktorů F1 a F2. 

Tab. 4.8 – Plánovaný experiment 

pokus č. F1 F2 F1F2 Y 𝒀  

1 + + + 0; 0; 0 0,000 

2 - + - 1; 1; 0 0,667 

3 + - - 0; 1; 0 0,333 

4 - - + 1; 1; 2 1,333 

Y…počty chyb v kontrolovaných dokladech 

Y …průměr z hodnot Y 

Y = 0,583 

Krok 4 – identifikace slabých míst 

K identifikaci slabých míst jsem vyuţil výpočet a testování efektů faktorů a jejich 

interakcí. Z tab. 4.7 jsem pomocí znaménkové metody vypočítal jednotlivé efekty. Obr. 4.5 

zobrazuje hodnoty Y  zobrazené v rozích čtverce. Na ose x je vynesena dolní a horní úroveň 

faktoru F1, na osu y dolní a horní úroveň faktoru F2. Z obrázku je patrné, ţe Y  je 

minimální v situaci, kdy jsou oba faktory na horní úrovni (to v praxi znamená, ţe na 

skladištním listu nejsou ţádné chyby, pokud byl vyplněn při četnosti aut denně menší neţ 

13 pracovníkem s praxí delší neţ 1 rok). 
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Obr. 4.5 – Hodnoty 𝐘  

 

Obr. 4.6 – Závislost Y na faktoru F1 pro různé úrovně faktoru F2 

 

Obr. 4.7 – Závislost Y na faktoru F2 pro různé úrovně faktoru F1 
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𝑒𝑓 𝐹1 =
  +0 + −0,667 + +0,333 + −1,333  

2
 ;  𝑒𝑓 𝐹1 = − 0,833 

𝑒𝑓 𝐹2 =
[ +0 + +0,667 + −0,333 + −1,333 ]

2
;  𝑒𝑓 𝐹2 = − 0,5 

𝑒𝑓 𝐹1𝐹2 =
[ +0 + −0,667 + −0,333 +(+1,333)]

2
; 𝑒𝑓 𝐹1𝐹2 = 0,167 

kde ef(Fi)…efekt faktoru nebo efekt interakce faktorů 

Pro další výpočty jsem potřeboval vypočítat rozptyly v i-tém pokusu (𝑠𝑖
2). Rozptyly 

jsem vypočítal pomocí vzorce (4) jako druhou mocninu věrodatné odchylky: 

𝑠1
2 = 0; 𝑠2

2 = 0,222; 𝑠3
2 = 0,222; 𝑠4

2 = 0,222. 

Rozptyl odhadu efektu, který je stejný pro všechny faktory, se vypočítá následovně: 

𝑠𝑒
2 =

4∙𝜎2

𝑛
        (15) 

kde 𝜎2…rozptyl Y 

n…celkový počet pokusů včetně opakování. 

U pokusů s opakováním se 𝜎2 odhadne pomocí s
2
 (čili 𝜎2 = 𝑠2), pro kterou platí vztah 

𝑠2 =
𝜈1 ∙𝑠1

2+⋯+𝜈𝑘 ∙𝑠𝑘
2

𝜈1+⋯+𝜈𝑘
      (16) 

kde 𝜈𝑖 = 𝑛𝑖 − 1; ni…počet opakování v i-tém pokusu. V našem případě bude i nabývat 

hodnot od 1 do 4 a hodnota s
2
 se vypočítá následovně: 

𝑠2 =
𝜈1∙𝑠1

2+𝜈2∙𝑠2
2+𝜈3∙𝑠3

2+𝜈4∙𝑠4
2

𝜈1+𝜈2+𝜈3+𝜈4
, 

po dosazení: 

𝑠2 =
2∙0+2∙0,222+2∙0,222+2∙0,222

2+2+2+2
= 0,1665. 

Hodnotu s
2
 nyní dosadím do vzorce (15): 

𝑠𝑒
2 =

4∙0,1665

12
= 0,0555. 
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Vzhledem k tomu, ţe díky výše uvedeným výpočtům znám všechny potřebné 

údaje, můţu přistoupit k testování významnosti efektů. Testování se provádí ve 4 krocích 

jako u všech ostatních testování hypotéz. 

1. Stanovení hypotézy 

Nulová hypotéza H0: efekt faktoru je bezvýznamný 

Alternativní hypotéza H1: efekt faktoru je významný 

2. Výpočet testovacího kritéria t 

Testovací kritérium se vypočte jako podíl efektu a směrodatné odchylky odhadu efektu. 

𝑡 =
𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡

𝑠𝑒
       (17) 

Hodnoty t pro jednotlivé faktory jsou uvedeny v tabulce 4.8. 

Tab. 4.8 – Hodnoty t 

Efekt Hodnota efektu t 

F1 -0,8333 -3,5373 

F2 -0,5 -2,1224 

F1F2 0,1667 0,7075 

3. Nalezení kritické hodnoty k 

Pro nalezení kritické hodnoty „k“ jsem zvolil aplikaci znalostí získaných v předmětu 

„Počítačová podpora managementu jakosti“ a tuto hodnotu jsem nalezl v programu 

Microsoft Excel pomocí vhodné statistické funkce („TINV(prst; volnost)“). 

𝑘 = 𝑡𝑛1+⋯+𝑛𝑘−𝑛(𝛼)     (18) 

kde n1…nk…počtu opakování pokusů (v mém případě byl pokus opakován vţdy 3krát a 

„k“ nabývá hodnot 1 aţ 4) 

n…počet pokus bez opakování (v mém případě n=4) 

Hodnota testovacího kritéria tedy bude 

𝑡3+3+3+3−4 0,05 = 2,306004 

(v Excelu: „TINV(0,05; 8)“). 
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4. Potvrzení nebo zamítnutí nulové hypotézy 

Test významnosti faktorů se vyhodnocuje podle následujícího vzorce: 

 𝑡𝑖 > 𝑡𝑛1+⋯+𝑛𝑘−𝑛(𝛼) .     (19) 

Pokud platí výše uvedená nerovnost, zamítá se nulová hypotéza, čili můţeme tvrdit, 

ţe efekt faktoru je významný. Vyhodnocení vypočítaných hodnot je uvedeno níţe 

v tabulce 4.7. 

Tab. 4.7- Vyhodnocení testu 

Efekt Hodnota |ti| Nerovnost Významný 

F1 3,5373 t1>t8(0,05) ANO 

F2 2,1224 t2< t8(0,05) NE 

F1F2 0,7075 t3< t8(0,05) NE 

Jako významný efekt faktoru z testu vzešel efekt faktoru F1 (četnost aut denně), 

efekt faktoru F2 (praxe) a efekt interakce faktorů F1F2 vyšly jako nevýznamné. [2] 

Přehled chyb podle typu 

Nejčastěji se vyskytující chybou je „chybějící dezén“. Praktický důsledek této 

chyby se projeví při tvorbě objednávky pneumatik na další sezónu, která jako podklad 

vyuţívá četnosti jednotlivých pneumatik podle rozměru, výrobce a dezénu. 

Tab. 4.8 – Přehled počtu chyb v dokladech 

chyba kód počet podíl 

chybí/špatně uvedený klient A 1 4% 

špatný/neúplný rozměr pneu B 2 9% 

chybí dezén C 14 61% 

špatná SPZ D 2 9% 

špatné číslo skladištního listu E 1 4% 

chybí typ ráfků F 2 9% 

špatný počet pneu G 1 4% 
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Obr. 4.8 – Grafické zobrazení počtu chyb pro jednotlivé typy chyb 

Pro fázi zlepšení bude třeba se zaměřit na faktor „vytíţenost“, který je významný. 

To, ţe faktor praxe vyšel jako nevýznamný, si ve firmě vysvětlujeme tak, ţe během 

největšího vytíţení s velkou četností aut denně (toto období trvá vţdy minimálně měsíc – 

viz obr. 4.4) je i člověk bez praxe nucen se rychle zorientovat v procesu vyplňování 

skladištního listu a usuzujeme, ţe tuto praxi získá velice rychle. Pro přesnější vyjádření 

doby, podle které by se dalo rozdělit, zda uţ má daný člověk praxi či ještě nikoliv, 

neexistují zatím ţádné podklady, ovšem do budoucna by stálo za to se pokusit tuto dobu 

kvantifikovat. Dalším podnětem pro zlepšování je fakt čitelný z obr. 4.8 - nejčastějším 

typem chyby je chybějící dezén. 

4.3.4. IMPROVE - zlepšování 

Fázi zlepšování jsem si rozdělil do dvou kroků, které se váţou k závěru předchozí 

fáze, která poukázala na jeden často se vyskytující typ chyby a v druhém kroku se budu 

zabývat hledání optimální úrovně faktoru s významným efektem. 

Krok 1 – často se vyskytující chyba 

Pro odstranění chyby, která se na chybných skladištních listech opakovala často, bylo 

zorganizováno školení, kterého se zúčastnil kompletní personál obsluhující pobočku 

v Ostravě, které se implementace Six Sigma týkala (2 prodejci, 2 mechanici, hlavní 

vedoucí). Školení se týkalo následujících bodů: 
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1. vysvětlení principů Six Sigma 

2. vysvětlení, kdo je zákazník, jaké má poţadavky a jakým způsobem kaţdý jedinec 

zapojený v RVP MO ovlivňuje míru plnění poţadavků zákazníků (nejen externích, 

ale i interních) 

3. vysvětlení důsledků jednotlivých typů chyb ve skladištních listech včetně finanční 

kalkulace spojené s nápravnými opatřeními 

4. nutnosti kontroly skladištního listu po vyplnění před vystavením a předáním 

zákazníkům 

Krok 2 – optimalizace faktoru s významným efektem 

Vzhledem k tomu, ţe počet aut denně je závislý na tom, zda je zrovna období přezouvání 

(v PNC nazýváno sezóna, viz obr. 4.4), doporučoval bych na vybrané měsíce zdvojnásobit 

posílit celý tým tak, aby v dnech, kdy je četnost aut větší neţ 13, byla vytíţenost a tudíţ i 

nároky kladené na lidské zdroje zapojené do RVP MO, menší. 

Celá fáze zlepšování je provázena standardizací pracovních postupů jak pro 

prodejní personál, tak i pro servisní personál (mechaniky) a tato standardizace má do 

budoucna zajistit stabilitu výstupů ze všech procesů RVP MO. 

4.3.5. CONTROL – kontrola a řízení 

Fáze kontrolování a řízení má za cíl zajistit trvalý charakter zlepšení, navrţených, 

vybraných a zavedených v předchozí fázi. Tato fáze je v PNC realizována plánovačem 

jakosti, který kaţdý nově vystavený skladištní list kontroluje a případné nesrovnalosti 

okamţitě telefonicky řeší s prodejcem. K posouzení účinnosti zavedených změn bylo 

zkontrolováno trojnásobné mnoţství dokladů oproti prvnímu měření. 

Výsledky opakovaného měření po přijetí navrţených zlepšení do praxe vzešly 

z měření, kdy bylo ke kontrole vybráno 152 dokladů, z nichţ bylo zcela bez chyby 149 

dokladů, celkový počet chyb byl 3 (čili jeden chybný doklad obsahoval právě jednu 

chybu). 

Podíl chybných skladištních listů (%DU): 

𝐷𝑈 =
3

152
∙ 100 = 1,975% 
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Tato hodnota v praxi znamená, ţe 2 ze 100 dokladů jsou chybné. 

Podíl chyb na jeden skladištní list (DPU): 

𝐷𝑃𝑈 =
3

152
= 0,01975 

Počet chyb na milion příleţitostí (DPMO): 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
3

152 ∙ 25
∙ 106 = 789,5 

Tato hodnota DPMO představuje sigma úroveň mezi 4,625 a 4,75. [16; 17] 
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5. Přínos 

Přínosy, které implementace Six Sigma v maloobchodní divizi společnosti PRO 

NORTH CZECH, a.s., měla, by se daly shrnout a popsat v následujících čtyřech bodech. 

1. popsání procesu, který ještě neměl pevně stanovená pravidla a postupy 

(integrování do celopodnikového procesního přístupu) 

Nově vzniklý proces (RVP MO) byl popsán a začleněn do mapy procesů 

společnosti, v rámci RVP MO byly popsány dílčí procesy (definování zákazníků, výstupů, 

dodavatelů a vstupů pomocí diagramu SIPOC) a byla nastavena pravidla a postupy, která 

mají za úkol lépe pochopit, kdo je zákazníkem, jaké má poţadavky a jakým způsobem 

můţeme pomocí řízení vstupních veličin ovlivnit výstupy z procesu. 

2. zlepšení komunikace mezi Třincem (sídlo společnosti, centrální sklad) a Ostravou 

(pobočka) 

Byly definovány postupy pro předávání poţadavků externích zákazníků mezi 

pobočkou v Ostravě a Třincem, dále byl navrţen postup pro řešení problémů spojených 

nejen se špatně vyplněnými skladištními listy. 

3. zvýšení efektivity vybraného procesu 

Nejvýstiţnější a nejlepší ukázka bude na konkrétních výsledcích, kdy porovnám 

výsledky z měření před implementací metody Six Sigma s výsledky po zavedení přijatých 

zlepšení do praxe. 

Tab. 5.1 – Vyhodnocení přínosu 

Ukazatel Hodnota před Hodnota po 

%DU 37,5% 1,974% 

DPU 0,4792 0,02 

DPMO 19167 789,5 

4. snížení nákladů spojených s řešením problémů, které byly způsobeny chybami 

Následující jednoduchá úvaha je logická – méně chyb znamená menší náklady na 

nápravná opatření a rychlejší plnění poţadavků zákazníků. 
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6. Návrh dalších zlepšení 

Návrh dalších zlepšení by se měl zaměřit na tyto tři oblasti: 

1. přidání kontrolní mechanismu do procesu vyplňování skladištního listu 

Prodejce před vytištěním by měl kontrolovat údaje, které vyplnil mechanik, jak 

po stránce úplnosti, tak i po stránce logické správnosti a případné nejasnosti by měly 

být okamţitě komunikovány, vyjasněny a případně odstraněny. 

2. opakovat měření průběžně a častěji 

Pro efektivní řízení procesu je zapotřebí provádět opakované měření častěji a 

s výsledky by se mělo pracovat. Jakýkoliv nárůst hodnot klíčových ukazatelů by měl 

být povaţován za signál, ţe s procesem je něco v nepořádku a je třeba do procesu 

zakročit. 

3. sklad jako „knihovna“ pneumatik 

Vzhledem k tomu, ţe hlavní sídlo společnosti je zároveň i centrálním skladem, 

který je koncipován na obrovské mnoţství pneumatik, je moţno tento sklad chápat jako 

„knihovnu“ pneumatik, kde jsou a do budoucna i nadále budou ukládány pneumatiky 

zákazníků. Skladování tak velkého počtu pneumatik (které jsou majetkem zákazníka), 

s sebou přináší vysoké poţadavky jak na správnost vyplňování dokladů, tak i dále na 

řádnou identifikaci pneumatik a dokonalou synchronizaci spojenou se skladovým 

hospodářstvím. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce byla implementace metody Six Sigma v maloobchodní 

divizi firmy PRO NORTH CZECH, a.s.. 

V první kapitole své práce jsem představil firmu PRO NORTH, její historii, partnery a 

systém managementu jakosti. 

V druhé kapitole jsem se věnoval historii a teoretickým podkladům metody Six Sigma 

a matematické statistiky a principům Six Sigma. Závěrem této kapitoly jsem zpracoval 

teorii k modelu DMAIC. 

Třetí kapitola je věnována mapování výrobního procesu, kdy jsem popsal mapu 

procesů společnosti před rozšířením působnosti o maloobchodní divizi a mapu procesů 

včetně rozšířeného výrobního procesu pro maloobchodní divizi. Pozornost je věnována i 

povýrobnímu procesu a vazbám na něj. 

Čtvrtá kapitola začíná zmínkou  o historii metody Six Sigma v PRO NORTH, která 

byla implementována v roce 2008 ve velkoobchodní divizi. Pro implementaci metody Six 

Sigma jsem vyuţil pětikrokový model DMAIC. Ve fázi definování jsem představil 

povýrobní proces a popsal stav, v jakém se nachází, byl vybrán konkrétní úsek (vyplňování 

skladištního listu) a pomocí diagramu SIPOC určeni zákazníci, výstupy, vstupy a 

dodavatelé. Fáze měření byla zaměřena na výběr vhodných ukazatelů a bylo provedeno 

měření. Výsledky měření jsem analyzoval ve fázi analýzy a zkoumání, v rámci této fáze 

jsem vyuţil metodu plánování experimentů. Fáze zlepšování je zaměřena na návrhy, které 

vzešly z fáze analýzy a pomohly nebo (některé z nich) by mohly pomoci zvýšit efektivitu 

povýrobního procesu, respektive při opakování výrobního cyklu pozitivně ovlivní 

předvýrobní fázi a veškeré aktivity plánování. Fáze kontroly a řízení je zaměřena na 

ukotvení vybraných přijatých zlepšení do praxe a následným opakovaným měřením byly 

získány nové hodnoty klíčových ukazatelů. 

V páté kapitole uvádím konkrétní přínosy zavedení metody Six Sigma v maloobchodní 

divizi pro firmu PRO NORTH, kde za zmínku stojí sníţení podílu chybně vyplněných 

skladištních listů z 37,5% na necelá 2%, podíl chyb na jednotku byl sníţen z hodnoty 

0,4792 na hodnotu 0,02 a ukazatel DPMO byl sníţen z cca 19000 na necelých 800. 

Kapitola šestá je věnována návrhu dalších moţných zlepšení.  
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