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ANOTACE 

Jelikoţ se situace na trhu neustále mění a vyvíjí, je cílem většiny firem získání strategické 

výhody oproti konkurenci. Tuto strategickou výhodu lze jednoznačně získat pomocí metod 

neustálého zlepšování. V této práci jsou předloţeny moţnosti vyuţití strategie Six Sigma na 

vybraných úsecích organizace. V práci je na jednotlivých řešených projektech ukázán postup 

při řešení Six Sigma projektů a implementace Six Sigma v organizaci. Zároveň je ukázáno 

jakým způsobem byly překonány nejzávaţnější problémy při řešení a zavádění Six Sigma 

v organizaci, coţ vedlo k pozměnění standardní metodiky zavádění a řešení Six Sigma 

projektů.  

 

Klíčová slova 

Six Sigma, Definuj – Měř – Analyzuj – Zlepši – Kontroluj, projekt, Balanced Scorecard, 

plastový výlisek 

 

 

ANNOTATION 

The market situation is continuously changing therefore main target of companies is to obtain 

strategic advantage against their competitors. The strategic advantage can be definitely 

reached by methods of continuous improvement. In this papers are introduced possibilities of 

Six Sigma strategy application at selected departments an Organization. In separate projects is 

shown progress in solving of Six Sigma projects and implementation of Six Sigma in 

organization. Simultaneously is shown how were main problems overcome (during the 

solving and implementation of Six Sigma in organization) which lead to changes in standard 

methodology of Six Sigma implementation and projects leading. 

 

Key Words 

Six Sigma, Define – Measure – Analyse – Improve – Control, project, Balanced Scorecard, 

plastic part 
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ÚVOD  

 

Uspět v podmínkách globálního trhu vyţaduje neustálé zlepšování a zvyšování kvality.        

Ve snaze zvyšovat úroveň kvality výrobků či sluţeb se organizace orientují na známé přístupy 

a metodiky zejména z oblasti řízení kvality, projektové řízení a realizační procesy. K tomu je 

třeba soustředit se na zlepšování všech podnikových procesů vyuţíváním účinnějších metod a 

nástrojů. Existuje celá řada metod zlepšování, jednou z nich je i strategie Six Sigma. V mnoha 

publikacích je zavádění Six Sigma teoreticky velice dobře zpracováno. Chybí však bliţší 

informace o reálném průběhu a následném vyhodnocení úspěšné implementace Six Sigma. 

Méně často se v literatuře setkáme s reálnými Six Sigma projekty nebo informacemi o 

neúspěších či problémech při praktickém zavádění v organizaci. Z hlediska přístupu 

nezaujatého pozorovatele, pak můţe dojít k chybnému zdání, ţe metodika Six Sigma, je 

rozhodně účinný nástroj na řešení problémů s kvalitou vhodným na sniţování nákladů 

z nekvality a variability výroby, či velice uţitečným nástrojem pro transformaci organizace, 

avšak funkčním jen v učebnicích a nadnárodních společnostech, které mají dostatek zdrojů 

k pokrytí počáteční fáze zavádění. Opak je pravdou. Six Sigma je pro všechny, kteří se snaţí 

zlepšit postavení organizace v dynamickém prostředí trhu.  
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Hlavním cílem disertační práce je prověření moţnosti a realizace vyuţití strategie Six Sigma 

na vybraných úsecích organizace. Práce se však nezaměřuje pouze na implementaci v jedné 

části organizace, ale skrze celou organizaci – konkrétně tři výrobní jednotky organizace. 

Závod Plasty v Bruntále, závod Nástroje v Bruntále a závod Plasty Tachov. Z toho důvodu 

jsou cíle disertační práce a doporučení disertační práce rozděleny mezi tyto závody. Níţe jsou 

uvedeny jednotlivé cíle související s problémy organizace pocházejícími, ať jiţ jako u prvního 

cíle z reklamace nebo v případě dalších projektů z přezkoumání vedením.  

 

1. Vyřešit problém se vznikem reklamace. 

Nalézt prokazatelnou úsporu v procesu výroby a v zamezení opětovného vzniku problému. 

Pro řešený projekt bude zpracováno zadání Six Sigma projektu, analýza problému dle 

metodologie DMAIC (Definuj – Měř – Analyzuj – Zlepši – Kontroluj), hodnocení stavu 

problému po Six Sigma analýze a srovnání s původním stavem. Předloţen potenciál 

prokazatelných úspor z řešeného projektu. 

 2. Pro jednotlivé Six Sigma týmy vyspecifikovat společně s vedením organizace Six 

Sigma projekty a vyřešit je. 

Pro splnění cíle bude nutné na základě analýzy podniku stanovit důvody problémů zejména 

v oblasti automotive výroby. Definování projektů Six Sigma v oblasti Automotive. Analýza 

problému dle metodologie DMAIC. Hodnocení stavu problému po Six Sigma analýze a 

srovnání s původním stavem. Předloţen potenciál prokazatelných úspor z řešených projektů. 

Do října 2012 předloţit vedení společnosti průběţné výsledky řešených projektů a zhodnotit 

stav jednotlivých projektů. 

3. Na základě výsledků řešených projektů navrhnout další oblasti zlepšování na závodě 

Plasty a Tachov. 

4. Na základě analýzy závodu Nástroje navrhnout oblasti zavádění Six Sigma i pro 

závod Nástroje. 

5. Vytvořit obecnější metodiku pro zavedení Six Sigma na dalších úsecích organizace. 
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1. Vyřešit problém se vznikem reklamace. 

O realizaci prvního Six Sigma projektu: Rám, rozhodlo několik faktorů: 

- Sám zákazník, neboť chtěl znát příčinu problému a nápravná opatření jak jí odstranit. 

- Zákazník chtěl skokovou změnu, buď vše bude dle poţadavků, nebo bude ještě větší 

problém. 

- Interní výrobní důvody, kdy ve své podstatě všichni tvrdili, ţe to není jejich chyba, na 

druhou stranu všichni chtěli vědět čí je to vina. 

- Interní důvody, kdy bylo nutné zjistit, kde nastal problém a odstranit jej. 

- Zainteresovanost vedení, které poţadovalo bliţší informace a hlavně řešení problému. 

- Nikdo nevěděl, co problém způsobuje a jak jej odstranit. 

Zákazníkem byly reklamovány výlisky neodpovídající výkresové dokumentaci v hodnotě cca 

27 tis. €. Výlisky se kroutí a neodpovídají povoleným tolerancím v měřících bodech. Cílem 

Six Sigma projektu bylo objasnit v které části procesu výroby výlisku nastala chyba. Proces 

výroby výlisku zahrnuje jak konstrukci lisovacího nástroje, dochlazovacích přípravků, 

měřícího přípravku (léry), ale i vlastní výrobní proces, tedy lisování a chlazení na 

dochlazovacím přípravku. Oddělením vstupu od výstupu, prověřením procesu dle DMAIC 

metodologie, byla zjištěna kořenová příčina, která vedla ke vzniku reklamace. V souvislosti 

s výrobou bylo identifikováno porušení technologického postupu a špatné skladování výlisků. 

Byly ověřeny optimální parametry procesu lisování. V rámci Six Sigma projektu bylo pouţito 

korelační analýzy k vyhodnocení měření a ověření tézí o vzniku problému. 

 

Závěr 

Zamezením opětovnému vzniku reklamace bylo uspořeno cca 37 tis. €,viz. tabulka 1. 

Nejdůleţitější však je, ţe došlo ke sníţení reklamací z 2% na teoretických 0%, neboť 

zákazník jiţ v průběhu realizace projektu a od ukončení Six Sigma projektu v březnu 2012 

nereklamoval jediný kus na kroucení a deformace výlisku. Největším problémem před 

realizací projektu bylo přesvědčit vedení o důvěře k Six Sigma. 

Tabulka 1. Potenciální dosaţené úspory získané řešením projektu. 

Reklamace v (%) počet výlisků za rok (ks) Reklamace (€) 

v roce 2010 2 36000 7200 

v roce 2011 6 48000 28800 

po projektu 2012 0 60000 0 

Snížením reklamací bylo vůči předcházejícím létům dosaženo úspory: 36000€ 
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2. Pro jednotlivé Six Sigma týmy vyspecifikovat společně 

s vedením organizace Six Sigma projekty a vyřešit je. 

Koncem prvního kvartálu roku 2012 došlo k významným vlivům, které ve společnosti Alfa 

Plastik zamezili implementaci zlepšovacích programů. Celá společnost byla nucena urgentně 

řešit „podstatnější“ otázky. Z toho důvodu bylo zavádění odsunuto. Situace se změnila v 

listopadu 2012, kdy ve společnosti zavanul „nový vítr“ a organizace se zaměřila na projektové 

řízení, úspory, zefektivňování výroby. V souvislosti s tím byly hledány jak úspory v oblastech 

nejen výrobních, ale i moţnosti zlepšení vztahů se zákazníky. Tato změna se definitivně 

projevila i ve volbě projektů, jejichţ realizace měla tyto oblasti společnosti zlepšit. Byly 

definovány dva druhy projektů. Jednak projekty, jejichţ řešení bylo známo, avšak bylo nutno 

definovat a dodrţet náklady a časový rámec projektů (tyto projekty však nejsou předmětem 

této práce např. projekt týkající se úspor energií), jednak Six Sigma projekty. Z přezkoumání 

vedením vyplynula nutnost řešit zejména otázky spokojenosti zákazníka – reklamací či 

výsledky externích auditů. Zainteresovanost vedení na realizaci obou druhů projektů byla více 

neţ obrovská, neboť projekty samotné a pokroky v projektech byly prezentovány a 

diskutovány kaţdý týden na pravidelných poradách vedení.  

 

2.1. Pokračování Six Sigma Projektu: Rám 

V souvislosti s řešeným Six Sigma projektem Rám, byla prováděna analýza pouţití jiných 

druhů materiálu neţ stanoveného typu materiálu. Zákazníkem byl stanovený typ materiálu od 

výrobce Crastin. Výrobcem materiálu byly doporučeny i další materiály, jejichţ testování 

proběhlo, avšak neúspěšně. Za účelem nalezení příčiny deformací rámu (viz. 1.cíl Disertační 

práce) proběhlo několik diskusí s dodavateli materiálu, z nichţ jedna vedla k odzkoušení 

materiálu od dodavatele Saxaplast. Pro tento projekt nebylo vypsáno zadání projektu, neboť 

cílem bylo odzkoušení dalšího materiálu – tedy nebyly naplněny podmínky pro start Six 

Sigma projektu. Ve své podstatě, jde o rozšíření části: Měř – Analyzuj – Zlepši předchozího 

projektu, Rám. Po lisování z nového materiálu Saxaplast byly měřeny rozměry výlisků a 

porovnány s nejlepšími naměřenými hodnotami, kterých bylo v minulosti dosaţeno. Lze 

konstatovat, ţe pro výrobu výlisku je moţno pouţít oba materiály bez vlivu na kvalitu výroby. 

Z procesního hlediska, je pro zákazníka důleţité, ţe u plastu je nereálné eliminovat změnu 

rozměru plastového komponentu po jeho zahřátí a schladnutí, nicméně pro zákazníka je toto 

nejideálnější stav, který muţe nastat. Proto by měl být co nejstabilnější výlisek vztaţeno 

k různým teplotním podmínkám. Jinak řečeno, čím víc bude výlisek konstantní a nebude se 
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měnit (tvarem i rozměrem), tím lépe procesně ve vztahu výlisku k sendviči stropu. Za tímto 

účelem byla provedena deformačně – teplotní analýza výlisku.  

 

Deformačně – teplotní analýza výlisku 

 Výlisky jak z materiálu Crastin, tak i z materiálu Saxaplast byly u zákazníka zahřáty ve 

formě na procesní teplotu a následně z formy vyjmuty a okamţitě byla přeměřena jejich 

deformace. Deformační pole výlisků z Crastinu i ze Saxaplastu se za tepla i za studena mění. 

Crastin za studena, ale i za tepla vykazuje více přechodů mezi kladnými, nulovými a 

zápornými odchylkami vůči léře a tedy formě, tyto změny pak způsobují zkroucení a 

deformace. Situace s přechody mezi hodnotami je patrná i u Saxaplastu, avšak přechodů je 

méně a Saxaplast za tepla se dokonce blíţí ideálnímu tvaru, přestoţe né s nulovou odchylkou. 

Ideální tvar je s nulovou odchylkou od léry. Je – li však odchylka ve většině měřících bodů 

stejného znaménka, jako je tomu u Saxaplast za tepla, pak lze konstatovat, ţe výlisek stejným 

způsobem kopíruje tvar formy ve všech místech. 

 

Rozměrová stabilita výlisku 

Zákazníka nejvíce zajímají výsledky měření ve 24 bodech na výlisku, proto je kaţdá dodávka 

uvolněna jejich přeměřením. Rozměr je v pořádku, je – li odchylka v bodě +/- 1,5 mm. 

Z tohoto pohledu bylo provedeno hodnocení stability rozměrů v měřících bodech, jak pro 

materiál Crastin, tak i Saxaplast. Na základě kritéria (  pak OK, , pak 

NOK), lze konstatovat, ţe výlisky ze Saxaplastu jsou rozměrově stabilnější. Z posouzení 

rozměrové stability, lze rovněţ odvodit body, které je nutno dále sledovat a body, u kterých 

by mohlo dojít k zrušení měření.  Sledováním NOK bodů, dle kterých bude probíhat 

uvolňování výroby, bude zaručeno další zlepšování. U OK bodu bylo prokázáno, ţe rozměr je 

nezávislý na pouţitém materiálu (Saxaplast vs. Crastin) a  zaručuje opakovatelnost 

výroby. 

 

Závěr 

V souvislosti s prvním Six Sigma projektem byl řešen ideální materiál, který by splňoval 

poţadavky zákazníka na deformaci a kroucení výlisku. Bohuţel se jej během prvního Six 

Sigma projektu (Rám) nepodařilo nalézt. S dodavatelem a výrobcem materiálu byla nalezena 

a poté odzkoušena nová kompozice materiálu, která splňovala poţadavky zákazníka. Navíc 

vylisované produkty vykazovaly stabilnější chování jak při měření, tak i v reálném procesu 
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zákazníka. Z čehoţ vyplývala moţnost omezit počet měření na polovinu. Významnější úsporu 

je však moţno generovat pouţitím nového materiálu, který je vůči původnímu levnější. Výše 

této úspory z realizace Six Sigma projektu do doby ukončení sériové výroby je sumarizována 

v tabulce 2. 

Tabulka 2. Potenciální dosaţené úspory získané řešením projektu. 

Počet měřících bodů  Cas na měření/měsíc  Mzda Náklady Ročně 

(počet) (h/měsíc) (Kč/h) (Kč/měsíc) v (Kč) v (€) 

24 26,67 80 2134 25603 1067 

12 13,4 80 1072 12864 536 

úspora nákladů z redukce počtu měřících bodů do konce projektu, tj. 2, 5 let: 4 007 € 

Název Cena  Váha výlisku 
Náklady na 

výlisek Roční náklad na výlisky 

(text) (€/kg) (kg) (€) (60000ks/rok) 

Crastin 3,258 1,6 5,2128 312768 

Saxaplast 3,05 1,6 4,88 292800 

úspora nákladů/rok: 0,208 0 0,3328 19968 

úspora nákladů do konce projektu ve 2015 tj. 2,5 let: 49 920 € 

Suma úspor do konce projektu ve 2015, tj. 2,5 let: 53 927 € 

 

 

2.2. Six Sigma projekt: Outer Bezel a Inner Bezel 

V průběhu roku 2012 opakovaně reklamoval zákazník dodané kusy Outer Bezel na posekané 

díly a znečistěných kusů. Následovala standardní reakce dodavatele automobilového 

průmyslu – 8D report: Okamţité opatření – třízení u dodavatele, odběratele i koncového 

zákazníka. Krátkodobé opatření – zavedení zdi jakosti. Analýza příčin vzniku neshody, vše 

řešeno v rámci QRQC porad s výrobou. Ke znečistění dílů dojde při neúplném vyčistění 

násypky lisu a během procesu lisování při usazování materiálu v lisu, tento proces nejde úplně 

odstranit. Ohledně kořenové příčiny problému s posekanými kusy se bohuţel kořenovou 

příčinu problému nepodařilo odhalit. Z toho důvodu musela stále probíhat zeď jakosti, jak u 

dodavatele, tak i odběratele, coţ sebou neslo značné náklady. Z toho důvodu byl na problém 

vypsán Six Sigma projekt. U výlisku Inner Bezel zákazník reklamoval rozměry výlisku. 

Standardním postupem bylo zjištěno, ţe příčina vady byl vadný PPAP dílu z konce roku 

2011, na základě, kterého měl zákazník upraven svůj sériový proces. V úvahu připadalo buď 

vyrobit nový lisovací nástroj v ceně přibliţně 28 tis. €, včetně uhrazení nákladů na nový 

PPAP u zákazníka cca 3 tis €, i tak uhrazení nákladů na reklamaci broušení stropu a třízení, 

celkem tedy 55 tis. € nebo modifikaci střihacího nástroje u zákazníka v ceně 17 tis. € a 

uhrazení nákladů na reklamaci broušení stropu a třízení, celkem tedy 39 tis. €. Po upravení 

střihacího nástroje u zákazníka je dodávaný výlisek v pořádku. Přestoţe oboustranné 
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dokazování a prokazování viny či neviny zabralo skoro celý rok 2012, nesplňovala reklamace 

výlisku Inner Bezel kritéria k vypsání Six Sigma projektu.  

 

Definuj 

Nespokojenost zákazníka s dodávanými výlisky Outer Bezel. Opakovaný výskyt posekaných 

výlisků. Zákazník uplatnil reklamaci v hodnotě 11 tis. €. SIPOC analýza procesu výroby, 

ukázala, ţe k opětovnému výskytu reklamace mohlo dojít selháním lisařky nebo 

naplánováním vícestrojového provozu a opětovně selháním lisařky při balení výlisků. Lisařka 

proto byla poučena o vzniku problému.  

 

Měř a Analyzuj 

V projektovém týmu za pomocí výroby probíhaly paralelně několikeré úlohy. Během analýzy 

projektové dokumentace byl zjištěn rozdíl mezi plánovaným – otestovaným balením výlisku, 

kdy kaţdý výlisek má svou přihrádku a uţívaným balením. Provedený transportní audit 

nepotvrdil domněnku, ţe k poškození hran výlisku – posekání, dochází při transportu výlisku. 

Přestoţe se provádí vstupní kontrola materiálu jen co do mnoţství a porovnáním 

předepsaných parametrů s parametry dodané šarţe na dodaném listu kvality byl tento vliv 

materiálu na seklé hrany výlisku projektovým týmem zamítnut, protoţe materiál byl od 

počátku lisování dodáván stejným dodavatelem. Jednoduchou kontrolou lisovacího nástroje 

nebyly zjištěny ţádné nedostatky v dělící rovině lisovacího nástroje, které by způsobovali 

seklé hrany výlisků. Kontrolou záznamů o uvolnění výroby a vzorků z uvolnění výroby byl 

rovněţ eliminován vliv špatného uvolnění kontrolou kvality při rozjezdu výroby výlisku, 

avšak při kontrole kontrolního plánu pro sériovou výrobu bylo zjištěno, ţe kontrola kvality 

neprováděla v pravidelných intervalech kontrolu vzhledu výlisku, ta by případné vzhledové 

vady výlisku měla odhalit. Kontrola byla poučena o své chybě. Toto však rovněţ nebyla 

kořenová příčina vzniku sekanců na hraně výlisku. 

Důsledná kontrola nastavení procesních parametrů v záznamech obsluhy neobjevila ţádné 

porušení předepsaných hodnot při rozjezdech výroby. Z toho důvodu byl zahájen test, při 

kterém bylo prokázáno, ţe: 

A) Při zvýšení rychlosti vyhazování výlisku z lisovacího nástroje dochází k „vystřelení“ 

výlisků, které následně naráţejí do protilehlé strany lisovacího nástroje, čímţ vznikají na 

povrchu výlisku vrypy a na hranách výlisku sekance. 

B) Protoţe má výlisek právě na hranách tzv. ostřiny (tvar výlisku přechází do ostré hrany) 

dochází při pádu výlisku na rovnou podloţku k jejich nárazu jednak o měkkou podloţku, ale 
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hlavně o „ťukání“ výlisku o sebe. Právě ťukáním výlisku o sebe lze generovat seklé hrany 

výlisku. 

C) Lze li generovat seklé hrany ťukáním výlisku o sebe, pak i práce s výlisky (např. i zeď 

jakosti) můţe mít vliv na výskyt seklých hran.  

Při práci s výlisky (na zdi jakosti) bylo zjištěno, ţe seklé hrany vzniklé způsobem B a C, lze 

opravit zarovnáním hrany ostrým předmětem. 

 

Zlepši 

Jakmile byla známy příčiny vzniku vady seklé hrany byly poučeni operátoři o nutnosti 

rozjezdu a nastavování výroby dle procesních parametrů a tyto nesmějí upravovat. Tím, lze 

omezit, avšak nikoliv úplně vymítit vznik vady dle způsobu A. Pro omezení a snad i eliminaci 

vzniku vady dle způsobu B, byl pod lis umístěn místo rovné dopadové plochy skluz, na který 

jeden výlisek dopadá dříve druhý o chvíli později. Ideální by byl skluz kuţelový, který by 

úplně zabránil ťukání výlisku. Toto však není technologicky moţné, protoţe by nebylo jak 

bezpečně odebírat výlisky z opačné strany lisu.  

 

Návratnost a Kontroluj 

Bohuţel i přes umístění skluzu dojde k ťukání výlisku o sebe a vada není eliminována. 

Moţným zdůvodněním proč nedošlo ke sníţení interních neshod na uvedenou vadu sekance 

na hraně výlisku bylo zavedení zdi jakosti (100% kontroly) zvýšení objemu výroby, resp. 

zvýšení odvolávek zákazníka – toto však nebylo dále analyzováno, neboť vedením 

společnosti bylo rozhodnuto neplýtvat nadále zdroji na odstranění příčiny této interní vady 

výlisků. Důvodem pro toto rozhodnutí byl fakt, příčina vzniku vady A byla známa, ţe byl 

nalezen způsob jak opravit výlisky, které vykazují vadu B a C. Investice do odstranění vady B 

by znamenalo investovat do: 

1. Kuţelovitého skluzu, avšak odebírání výlisku by vyţadovalo porušovat pravidla 

bezpečnosti práce a prodluţovalo výrobní cyklus, kdyby obsluha musela zastavovat a 

ručně odebírat výlisky z činné části lisu. 

2. Jednou z dalších myšlenek, bylo pouţití chapadla – manipulátoru, pro vyjímání výlisku. 

Omezujícím faktorem byl malý typ lisu, který je standardně pro tento výlisek pouţíván, 

tento typ není opatřen ramenem pro připoutání manipulátoru. Dále by se musel např. 

interně manipulátor vyrobit. Při pouţití manipulátoru je taktéţ třeba pouţít 

dopravníkového pásu – ten by buď musel být vyroben, nebo pouţit od většího lisu. 

Odejímáním výlisků manipulátorem by se rozhodně vyřešila interní zmetkovitost dílu, 
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alespoň co deformací a škrábanců – tedy sekanců na hranách výlisku. Rozhodně by však 

došlo k prodlouţení cyklu a tedy navýšení ceny výlisku. Další moţností bylo přesunout 

lisování tohoto výlisku na větší lis opatřený ramenem a pouze výroba manipulátoru.           

I přesto by došlo k navýšení ceny výlisku. Tabulka 3, sumarizuje nezbytné náklady, které 

by bylo třeba vynaloţit na výše popsané změny.  

Tabulka 3. Sumář nezbytných nákladů na pouţití manipulátoru pro vyjímání výlisku 

manipulátorem ze stávajícího lisu nebo z většího lisu. 

 
Teoretické náklady (Kč) 

Stavající lis 
 

Manipulátor 30000 

Rameno 100000 

Dopravník 20000 

Cana výlisku po prodloužení cyklu o 2 s 8 

Nový PPAP 12000 

SUMA: 162008 

Větší lis 
 

Manipulátor 30000 

Cena výlisku po prodloužení cyklu o 2s 9 

Nový PPAP 12000 

SUMA: 42009 

 

Na výlisky je doposud uvalena zeď jakosti, která měsíčně spotřebuje náklady (3 člověkodny) 

na 2 pracovnice tedy cca 7 tis. Kč (ročně 84 tis. Kč). Jako s mimořádným nákladem pro 

případ reklamace u zákazníka (kdy by selhala zeď jakosti) je kalkulováno s 10 tis Kč za 

třízení. Návratnost investice do Stávajícího lisu by byla i po započtení všech aktuálních 

interních neshod za rok 2013 daných výlisků 1,5 aţ 2 roky. Lisování tohoto výlisku bude 

pravděpodobně ukončeno počátkem roku 2014. Návratnost investice do Většího lisu by byla 

po odečtení všech interních neshod za rok 2013 výlisků do ½ roku, bohuţel kapacity na 

větším lise jsou plně vytíţeny.  

 

Závěr 

Z přezkoumání vedením respektive opět z reklamace a nemoţnosti běţnou analýzou odhalit 

příčiny vzniku vady bylo nutno otevřít Six Sigma projekt. Na základě provedeného testu bylo 

identifikováno několik způsobů vzniku vady seklé hrany na výlisku. Byl zjištěn způsob jak 

některé výlisky s touto vadou opravit. Na výlisek byla nastavena 100% kontrola, tak zákazník 

dostává jen dobré výlisky, coţ je však jeden z běţných způsobů ochrany zákazníka. Byly 

navrţeny metody jak vadu úplně eliminovat, zrušit 100% kontrolu a opravy výlisku. Náklady 
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na trvalé odstranění vady však byly vysoké vzhledem k návratnosti. Six Sigma projekt byl 

zastaven a bylo dále pokračováno ve 100% kontrole výlisků, i v jejich opravách. Samozřejmě 

zůstává otázkou, nakolik stoprocentní je 100% kontrola a nehrozí dodání vadných výlisků 

zákazníkovi. Bylo tedy zajištěno, ţe jsou k zákazníkovi expedovány dobré výlisky. Vada se 

jiţ k zákazníkovi nedostane a nehrozí reklamace, z tohoto pohledu bylo uspořeno (266 tis. Kč 

– náklady na zeď jakosti a opravy výlisků, tj. 266 tis. Kč – 84 tis. = 182 tis. Kč.) 182 tis. Kč, 

přibliţně 7 tis. €. Interně však nadále jsou vyráběny výlisky s vadou, kterou je nutno opravit. 

Z pohledu zákazníka tedy došlo k odstranění vady, z interního pohledu došlo ke zlepšení 

z důvodu moţnosti vady opravovat, avšak z pohledu trvalého zlepšování mělo dojít 

k odstranění kořenové příčiny, teoreticky i za cenu investice, která se nemusí vrátit.  

Zde se otevírá otázka finanční návratnosti Six Sigma projektů a potaţmo projektů trvalého 

zlepšování. Podobně můţe Six Sigma projekt narazit na nemoţnost zlepšení z důvodů 

technických nebo bezpečnostních, i tyto důvody jsou naznačeny při řešení tohoto Six Sigma 

projektu. Porovnáme – li procesní přístup zlepšování zaloţený na ISO 9001 (PDCA), který 

řeší zlepšování procesů, má za cíl spokojenost zákazníka (coţ je mimo jiné i základ 

standardního řešení reklamací zákazníka např. pomocí 8D reportu), ale neřeší finanční stránku 

zlepšování, pak metodika Six Sigma se zabývá rovněţ zlepšováním procesů, avšak se 

zaměřením na finanční efektivitu [1]. Projekty, resp. proces zlepšování jsou u Six Sigma 

vybrány vzhledem k poţadavkům zákazníka. Nově připravovaná norma ČSN ISO 13053 – 1: 

2013 – nové vydání české verze metodiky Six Sigma obdobně jako tato práce připouští fakt, 

ţe existují situace, kdy další zlepšování procesů jiţ není moţné nebo ekonomicky nevýhodné. 

Dále připravované navazující normy ČSN ISO 13053 – 1, 2 řeší právě situace nevýhodnosti 

nebo nemoţnosti dalšího zlepšování (např. pomocí Six Sigma – DFSS, re – engineringem) 

[1]. Obecně lze shrnout, ţe jakmile daný produkt, proces, provoz uţ nelze ekonomicky 

zlepšovat v dané podobě, provede se inovace a zlepšovací proces je znovu odstartován [2]. 

Six Sigma metodika, respektive ekonomické hodnocení Six Sigma DMAIC procesu můţe být 

vyuţito i jako měřítko nutnosti inovovat produkt, proces, provoz.  

Six Sigma projekt Outer a Inner Bezel rovněţ poukazuje na pozměněnou strukturu DIMAC 

procesu. U tohoto Six Sigma projektu došlo k DMAIRC – kde písmeno R značí návratnost (z 

angl. Return). Tedy před fázi C byla řešena fáze R – Návratnost moţných řešení navrţených 

ve fázi A – Analyzuj a I – Zlepši. Standardně je ve své podstatě finanční stránka Six Sigma 

projektu řešena ve fázi D – Definuj, kdy jsou definovány nutné zdroje k realizaci projektu a 

potencionální finanční výhody plynoucí z realizace projektu. Následně je finanční stránka Six 

Sigma projektu řešena aţ ve fázi C – Kontroluj, kde je hodnocen celý projekt včetně jeho 
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finančního přínosu. U realizovaných Six Sigma projektů by mělo docházet k pravidelnému 

prověřování projektů po jednotlivých ukončených etapách (DMAIC), včetně ekonomického 

hodnocení jiţ spotřebovaných zdrojů. Bohuţel u reálných Six Sigma projektů k tomu 

nedochází a tak se stane, ţe je třeba ţádat i o další finanční zdroje nebo dochází 

k prodluţování projektů, coţ se nemusí zamlouvat vedení společnosti ani zákazníkovi. 

Prodluţování a prodraţování Six Sigma projektu jde zároveň proti řízení projektů a tedy 

splnění cílů projektu [3]. Z finančního hlediska je tedy výhodné pozměnit standardně uţívaný 

model DMAIC na striktně realizovaný DMAIRC. 

 

2.3. Six Sigma projekt: Centralizace na závodě Tachov 

Řešení problému, který je dále popsán nemusí všem zastáncům Six Sigma metodiky připadat 

jako případ pro Six Sigma, avšak příčiny a důvody změny v chování zákazníka nebyly známy 

a nebylo známo ani řešení vzniklé situace. Vše vykrystalizovalo při diskusích vedení se 

zákazníkem a při pozdějších diskusích manaţera závodu se zákazníkem. Proto jsou fáze 

Definuj – Měř a Analyzuj „jen“ popisem. Zcela jistě se zde otvírá prostor pro definici a 

způsob měření pocitů zákazníka. 

 

Definuj – Měř – Analyzuj 

Koncem roku 2012 vyslovil zákazník obavu nad stabilitou společnosti, stavem závodu 

Tachov. Zákazníkovi byl dán slib, ţe stav závodu Tachov se do 4 měsíců zlepší. Proč však 

zákazník přišel před koncem roku s tím, ţe není spokojen? Co se dělo v závodě Tachov? Při 

diskusích se zákazníkem bylo zjištěno, ţe předchozí majitel přislíbil zákazníkovi modernizaci 

závodu, ke které nikdy nedošlo. Tím, ţe koncem roku 2012 došlo ke změně majitele 

společnosti, pokládal zákazník slib za nesplněný a z toho důvodu apeloval na nového majitele. 

Navíc zákazník nabyl dojmu, ţe vedení, sídlící v Bruntále nemůţe chápat problémy se 

kterými, se zákazník potýká v Tachovském závodě. Nedošlo by li ke zlepšení, hrozila ztráta 

zákazníka a teoreticky i postupné uzavírání závodu.  

 

Zlepši 

Brainstormingem projektového týmu a poté diskusí s vedením společnosti byl sestaven 

jednoduchý dynamický model projektu schopný neustálého zlepšování, znázorněný na obr.1.   
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Obr.1. Dynamický model projektu neustálého zlepšování. 

 

Analýzou toku materiálu s přihlédnutím k omezením projektu  

- Financování změny musí být provedeno maximálně odprodejem stávajících 

nepotřebných zařízení.  

- Ţádné bourání stávajících budov ani stavba nové haly. 

- Při změně stavu podniku nesmí být ohroţeny dodávky zákazníkovi co do mnoţství, a 

co do kvality, 

došlo k vytvoření budoucího layout strojů a zařízení. Z důvodu odprodeje některých zařízení 

bylo nutno vyřešit, jakým způsobem lze na některých menších lisech (lisy s niţší tonáţí např. 

800t) vyrábět výlisky z lisovacích nástrojů určených pro větší lisy (lisy s vyšší tonáţí 1000t), 

aniţ by došlo k ovlivnění ţivotnosti lisu nebo lisovacího nástroje. Tento problém vyřešili 

zaměstnanci velice jednoduchým, avšak efektivním zlepšovacím návrhem. Zároveň byl 

projekt Centralizace na závodě Tachov přerozdělen na dílčí jednotky – samostatné projekty a 

vedením společně s projektovým vedoucím bylo rozhodnuto, které podprojekty musí být 

v čase stanovaném pro projekt Centralizace na závodě Tachov realizovány. Samotnou 

realizaci projektu a změn v uspořádání závodu, lze chápat jako motivační faktor jak pro 

zákazníka, tak pro zaměstnance, avšak jedna z největších motivací z pohledu vnímání 

zákazníka, ale i zaměstnanců, proběhla v novém uspořádání řízení závodu Tachov.  Závod 

Tachov podléhal vedení z Bruntálu, kdy Výrobní ředitel v Bruntále rozhodoval o dění 

v závodě Plasty (Bruntál) i o dění v závodě Tachov. V tachovském závodě pomáhal 

s vedením manaţer závodu s omezenými rozhodovacími pravomocemi, z toho důvodu došlo 

ke změně organizační struktury a závod Tachov se stal samostatnou výrobní jednotkou 
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podléhající napřímo generálnímu řediteli, mající vlastního výrobního ředitele. Stará struktura 

CEO – Production Manager – Plant Leader byla nahrazena přímou odpovědností a přímým 

rozhodováním CEO – Plant Manager. O závodě, jeho zaměstnancích, ale i o problémech 

zákazníka bylo najednou rozhodováno přímo v Tachově. 

Ruku v ruce s dokončováním jednotlivých fází projektu byly pro kaţdé pracoviště 

vypracovány karty 5S a vizualizovaný výsledky výkonnosti pracoviště.  

 

Kontroluj 

Six Sigma projekt Centralizace na závodě Tachov byl ukončen před návštěvou zákazníka, dle 

projektového zadání. Závěrem, lze shrnout, ţe zákazník byl zachován, snad i spokojen se 

změnou, která se v závodě Tachov udála. Celková úspora plynoucí z realizace projektu byla 

0,2 mil Kč/měsíčně. Jak však bylo naznačeno v dynamickém modelu obr. 1, tento projekt je 

nekončící a brzy budou realizovány nové nápady na uspořádání prostoru závodu Tachov, 

avšak za jiných omezení neţ je tomu v zadání projektu. 

 

Závěr 

V tomto případě šlo o velmi rizikový projekt, na jehoţ úspěšnosti závisela budoucnost 

jednoho ze závodů. Neúspěch hrozil odchodem jednoho z nejvýznamnějších zákazníků dané 

organizace, neboť nedošlo k naplnění slibu daného zákazníkovi, respektive zákazník si nebyl 

jistý stabilitou společnosti. Vlastní realizace Six Sigma projektu byla vedením velice 

podporována a kontrolována, avšak omezující podmínky projektu byly velmi svazující. Na 

druhou stranu například vedly ke zlepšovacím návrhům ze strany zaměstnanců, které realizaci 

projektu umoţnili.  Six Sigma projekt byl velice rozsáhlý, avšak čas jeho realizace byl velmi 

omezený, proto bylo nutno rozdělit jednotlivé úlohy na podprojekty. Nejnáročnější podprojekt 

Optimalizace layoutů byl realizován s vyuţitím projektového formátu projektového řízení. 

V souvislosti s realizací Six Sigma projektu došlo k motivaci zaměstnanců a přesunu řízení 

z centrály v Bruntále přímo do závodu Tachov. V rámci Six Sigma projektu byla pouţita 

vizualizace, metodika 5s a VSM pro optimalizaci layoutu. Nejdůleţitějším přínosem realizace 

bylo zachování zákazníka, avšak nemalý přínos měla i úspora na energiích 0,2 mil 

Kč/měsíčně, tedy přibliţně 96 tis €/ročně. Oproti ostatním v této práci uvedeným projektům 

vyţadoval projekt Centralizace na závodě Tachov trvalou přítomnost vedoucího Six Sigma 

projektu v Tachově, po celou dobu projektu a 100% řízení jen tohoto projektu a závodu 

Tachov. Porovnáme – li vedoucího projektu s hierarchickou strukturou projektu Six Sigma 

byl vedoucí projektu v tomto případě černým páskem (BB – černý pásek ze Six Sigma 
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terminologie) a bylo nutno si jej pro závod Tachov najmout ze závodu Bruntál. Z uvedeného 

tedy plyne, ţe jedná – li se o rozsáhlý Six Sigma projekt, tvořený mnoha podprojekty nebo o 

Six Sigma projekt se strategickým významem, pak je nutné zaměstnat BB, resp. projektového 

vedoucího na 100 % pouze realizací projektu. Ostatní Six Sigma projekty uvedené v této práci 

vyţadovali přítomnost BB či vedoucího projektu ze zhruba 25 – 50%. Coţ při jednom 

stoprocentně zaměstnaném BB odpovídá 2 – 4 řešeným projektům ve stejném čase. Při 

standardní Six Sigma implementaci nevede projekty BB, ale vedou je GB (zelený pásek ze 

Six Sigma terminologie), přičemţ BB operuje jako poradce, trenér a spojka mezi vedením a 

GB. Z toho důvodu je důleţité, aby vedení organizace mělo důvěru k BB. Ohledně práce BB 

na 100% úvazek na Six Sigma projektech nebo zaměstnání BB řešícího svou práci a 

v případech vedení projektů jak práci, tak projekty je důleţité zváţit jaký přínos je od Six 

Sigma projektů očekáván, protoţe vzhledem k vytíţení BB bude pravděpodobně docházet 

k prodluţování a tím prodraţování projektů. Obdobně lze dedukovat pro GB. S rostoucím 

mnoţství GB v organizaci bude růst i mnoţství realizovaných projektů. Je třeba mít na 

paměti, ţe nelze přehltit organizaci a BB a GB projekty. Mohlo by dojít k tomu, ţe GB ani 

BB nebudou mít čas projekty řešit ať jiţ z důvodu mnoha projektových schůzek nebo 

přidělením na další projekty. Toto však musí vedení organizace vţdy zhodnotit samo. 

 

2.4. Zlepšení výsledku externích auditů 

V podstatě jde o teoretický projekt, pro jehoţ realizaci bude třeba delšího časového rámce. 

Přínosem pro společnost a pro zákazníka je zejména získaná důvěra v partnera schopného 

dodávat kvalitní produkci a tím omezovat náklady zákazníka.  

 

Definuj 

Proč je rozptyl ve výsledku auditů? Pro jednoho dodavatele nevyhovujeme a u dalšího 

dodavatele dosahujeme minimálně průměrného výsledku. Výsledek D a B u automotive 

zákazníků. Průměrně tedy vychází C - dodavatel nevhodný pro dodávání do automobilového 

průmyslu. 

Projekt bere v úvahu profesionalitu externích auditorů, tudíţ vliv na rozptyl výsledků má 

pouze auditovaná společnost, pakliţe osoby přítomné auditu jsou stejné. Kritické parametry 

ovlivňující výsledek auditu a vnímání zákazníka musí být nalezeny! Cílem tohoto projektu je 

dosahovat stabilních výsledků z externích auditů, jak je uvedeno v zadání projetu v tabulce E1 

v příloze E. V projektovém týmu byly definovány moţné kroky ke zlepšení externích auditů 

obr.2. 
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Obr.2. Kroky ke externích auditů definované projektovým týmem. 

 

Měř 

Rozborem jednotlivých kroků, a měřením jejich aktuální výkonnosti či výsledku, lze provést 

analýzu a definovat parametry, které mají vliv na výsledek externích auditů. Kaţdý audit, ať 

interní nebo externí, sestává z vlastního auditu a následně definování otázek či oblastí, které 

mají být zlepšeny a po nějakém čase kontrolou, zda zlepšení byla realizována, či nikoliv. 

Veškerá zlepšení mimo zlepšení vyţadujících investici, byla průběţně realizována, 

v uvedených termínech splněna, některá jsou ještě v realizaci. Jak interní, tak i zejména 

externí audity doporučují upravit layouty pracovišť, 5S na pracovištích, skladování a 

expedici. Rovněţ se dotýkají i úpravy či opravy budov a jejich stavu. Rozdíl mezi auditem, 

jehoţ výsledkem bylo D a auditem s výsledkem hodnocení B bylo zejména to, ţe audit D 

identifikoval jak chyby v poddimenzování investic, systémové chyby, ale i chyby týkající se 

procesů a interních předpisů. U auditu s hodnocením B byly chyby zejména v oblasti 

ergonomie pracoviště – TPM, 5S nikoliv systémové chyby, či neplnění procesních 

poţadavků. Pro splnění cíle zadaného projektem bude tedy důleţité i dokončit a napravit 

všechna zjištění z interních auditů. Školení k auditům probíhají jak interně v rámci interních 

auditů, či v rámci interních školení, tak i školení externími, tuto oblast lze buď zintenzivnit 

nebo nalézt lepšího jak interního, tak i externího dodavatele školení. Školení k auditům má 
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však za výsledek „jen“ proškolení pracovníků, jak správně odpovídat na kladené otázky – 

v některých případech i toto není na škodu, avšak toto nebylo identifikováno jako zdroj 

rozdílu ve výsledcích auditů. Ohledně dalšího doporučení z obr. 2, přípravy na audit dva 

týdny před vlastním auditem, bohuţel né vţdy je moţné realizovat přípravu na audit dříve, 

neboť načasování auditu není tak dlouho dopředu známo. Z toho důvodu je nutno, aby vše 

denně bylo jako při realizaci auditu, tedy: pořádek na pracovištích, uklizené pracovní 

pomůcky, pracovní instrukce na svém místě, boxy na neshody, v podstatě nejde o nic jiného, 

neţ o důsledné dodrţování layoutu pracoviště a 5S. V neposlední řadě má vliv na výsledek 

externích auditů i trvalé zlepšování ve společnosti, zároveň však výsledky externích               

(i interních, certifikačních, atd.) auditů mohou slouţit jako zdroje pro trvalé zlepšování. Za 

účelem generování projektů pro trvalé zlepšování byl vytvořen a popsán postup trvalého 

zlepšování ve společnosti (obr. 3), s názvem: „Our way of improvement“ – naše cesta ke 

zlepšení. 

 

Obr.3. Schéma Our way of improvement – Naše cesta ke zlepšení. 

 

Analyzuj 

V souvislosti se získáním nového zákazníka, byl proveden externí zákaznický audit. Tento 

zákaznický audit měl za cíl jednak získat nového zákazníka, a tím i realizaci daného 

výrobního projektu. Zároveň však poskytl moţnost nezávisle si ověřit, zda jsou z pohledu 

zákazníka zjištění z předcházejících auditů napravena a poskytnout zpětnou vazbu o 
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moţnostech dalších zlepšení. Před vlastním auditem bylo provedeno samohodnocení, tedy: 

JAK SE VIDÍME? Samotný audit odpovídánamotázku: JAK NÁS VIDÍ ZÁKAZNÍK? 

Porovnáním samohodnocení s hodnocením zákazníka si definujeme oblasti: KDE SE 

LIŠÍME? Celkově je vidění APB z interního pohledu celkem ve shodě s pohledem zákazníka 

interní pohled 89%, zákazníkův náhled 88%. Důleţité však je identifikovat největší problémy 

z pohledu zákazníka a další prostor pro zlepšení procesů v APB. Identifikované rozdíly    

(obr. 4.) je nutno podrobit bliţšímu zkoumání. 

 
 

Obr. 4. Rozdíly ve vidění APB z interního pohledu a z pohledu zákazníka STANT. 

 

V některých ohledech je interní vnímání APB optimistické (např. co se týče Workplace 

Organization) v jiných ohledech nás zákazník vnímá lépe neţ interní hodnocení (např. 

v Quality in Station nebo v Purchasing & Engineering). Rozdíl mezi interním vnímáním a 

vnímáním zákazníka, lze nejlépe vyhodnotit jednoduchým vztahem, 

 (1) 

který lze znázornit (obr. 5). Kladné hodnoty na obrázku 5 svědčí o podceňování se, kdeţto 

záporné hodnoty souvisí s přeceněním vlastního stavu.  
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Obr. 5. Podceňování se a přeceňování se v hodnocení procesů, dle vztahu (1). 

 

Nulové procesy na ose y znamenají, ţe zákazníkovo i naše hodnocení bylo s ohledem 

k danému procesu totoţné, neříká však, zda je proces dobrý nebo špatný. Nejhorším procesem 

z pohledu zákazníka je Workplace Organization, shodou okolností je to i proces ve kterém se 

nejvíce liší interní hodnocení a hodnocení zákazníkem (- 20%), viz. obr. 5. Zhodnotit tento 

proces lze na základě otázek z auditu. Největšího rozdílu bylo dosaţeno u otázek:  

- Zda layouty optimalizují materiálový tok a pouţití plochy výroby  

- Jestli jsou plochy adekvátně čisté (a osvětlené) 

- Zda jsou na pracovišti pouţity jen věci, které jsou nezbytně nutné (5S) 

Jedním z pochybných procesů z pohledu zákazníka, ale rovněţ i interního pohledu je 

Materiál. Rozdíl mezi hodnocením zákazníkem a interním hodnocením je – 8%, stejně jako u 

Environmentu. Zhodnotit proces Materiál a Environment lze na základě otázek z auditu. 

Největšího rozdílu u Materiálu bylo dosaţeno u otázek:  

- Dodrţování FIFO 

- Značení kontejnerů a balících boxů 

Jako velmi znepokojující je externí i interní vnímání skladovacího systému jak vstupních 

materiálů, tak i expedice. Co se týče největšího problému a zároveň největšího rozdílu 

v otázkách Environmentu, tak ten lze jednoznačně spatřovat v nečistotách a olejových 

zbytcích, které se vyskytují na výrobě, v podstatě jde problém zjednodušit na stav podlah a 

stav strojů – údrţba. 
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Zlepši 

Výše provedená analýza se soustředila jen na body, které byly nejvíce v rozporu 

s hodnocením zákazníka, zákazníkem nejhůře vnímaných problémů a zároveň v rozporu 

s interním hodnocením. Vyřešení těchto bodů nám pomůţe se dostat alespoň o pár bodu výše 

k cílové metě. 

 

Co je třeba zlepšit a kde začít? 

Problémů, které vidí zákazník je mnoho, například výsledky zákaznických auditů a jejich 

nápravná opatření (za rok 2012 – výsledky auditu D a B), která je třeba vyhotovit. Níţe 

uvedené body (tab. 4) se prolínají s body z nápravných opatření a lze je chápat jako to 

nejnutnější co je třeba v dané chvíli udělat. 

 

Tabulka 4. Co je třeba zlepšit a návrh jak to udělat. 

CO? JAK? 

Potencionální projekty pro Six 

Sigma, Lean Sigma, Lean 

management 

Optimalizace materiálových toků a 

pouţití plochy výroby  VSM, 5S  

Čistota a osvětlení na pracovišti 5S,  

Metody vizuální evidence sklady, 

výroba 5S 

Dodrţování FIFO 5S (Kanban) 

Značení kontejnerů a balících boxů 5S 

Systém skladů jak vstupních materiálů, 

tak i expedice 5S 

Nečistotách a olejových zbytcích – 

strojů a stav podlah Údrţba strojů a oprava podlah a 5S 

 

Návratnost a Kontroluj 

Z pohledu projektového vedoucího je nutné před fázi kontroluj zapojit rozhodovací fázi – 

Návratnost, kde bude zhodnocena finanční návratnost potenciální investice do realizace 

navrhovaných zlepšení z tabulky 4. Vedením organizace však bylo rozhodnuto realizovat 

všechny z navrhovaných zlepšení, neboť je to strategicky důleţité. Fázi C – kontroluj pak lze 

zrealizovat a vyhodnotit aţ po realizaci „projektů“ z tabulky 4. Tyto projekty posunou 

vnímání zákazníka o značný kus kupředu. Lze předvídat, ţe zároveň budou generovat úsporu, 

ať jiţ času (např. na dohledávání balících boxů), tak i financí (např. optimalizací 

materiálových toků). V současné chvíli jiţ probíhá jejich realizace, plánované ukončení je 

počátkem roku 2014. 
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Závěr 

Cílem tohoto Six Sigma projektu je zlepšit výsledky z auditů, tím zároveň přesvědčit 

zákazníky o solidnosti a důvěře v organizaci a produkty organizace. Tento Six Sigma projekt 

je zpracován zejména na teoretické bázi, přestoţe došlo k jeho teoretickému ověření na 

konkrétním auditu. Six Sigma projekt zatím není dokončen, neboť chybí ještě vlastní 

realizace doporučených zlepšení z fáze I – zlepši a Six Sigma projektové fáze C – Kontroluj. 

U tohoto Six Sigma projektu je ovšem velice důleţité provedení i fáze R – tedy zhodnocení 

návratnosti moţných řešení kvůli omezeným finančním zdrojům, které mohou být realizaci 

projektu přiděleny. Z hlediska ekonomického, z hlediska trvalého zlepšování, resp. z hlediska 

splnění očekávání zákazníka, lze teoreticky uţít metody vícekriteriálního manaţerského 

rozhodování [4] pro rozhodnutí, které z uvedených zlepšení realizovat a které nikoliv. 

V tomto případě, však bylo vedením společnosti rozhodnuto o realizaci všech navrhovaných 

zlepšený, neboť je to strategicky důleţité. V současné době tedy probíhá realizace 

jednotlivých zlepšení. Přestoţe Six Sigma projekt nebyl ještě dokončen, vedl k ujednocení 

metodiky trvalého zlepšování ve společnosti a definoval slabá místa v organizaci z pohledu 

zákazníka. Z teoretického hlediska Six Sigma projekt poukázal na nutnost provádět, 

porovnávat a vyhodnocovat samoaudity s audity externími a tím zlepšovat vnímání 

organizace zákazníkem, a naplňovat principy trvalého zlepšování. 

 

 

3. Na základě výsledků řešených projektů navrhnout další 

oblasti zlepšování na závodě Plasty a Tachov. 

 

Důvodem pro tato doporučení je vytvořit si „zásobník“ potencionálních Six Sigma projektů, 

které je moţno řešit. O uvolnění Six Sigma projektu ze zásobníku rozhodne vedení organizace 

dle významu pro organizaci a zákazníka, resp. kritičnosti potencionálního Six Sigma projektu, 

jeho přínosech a návaznosti na strategii organizace. Zdroje Six Sigma projektů mohou být 

různé jak externí – např. audity zákazníka, reklamace tak i interní – vlastní interní audity, aj. 

Jeden z realizovaných Six Sigma projektů (Zlepšení výsledků externích auditů) vedl 

k vytvoření schématu trvalého zlepšování v organizaci, tedy i zdrojů generování potenciálních 

Six Sigma projektů. Moţná témata pro Six Sigma projekty, lze získat i brainstormingem v Six 

Sigma projektovém týmu, na výrobních poradách či jiných schůzkách. 
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3.1. Doporučení pro závod Plasty  

Doporučení pro další Six Sigma projekt, který by měl být realizován závodem Plasty, vyplývá 

z řešeného Six Sigma projektu Outer a Inner Bezel, kde byla sledována interní neshodovost. 

Pakliţe mám externí neshodovost, tedy reklamace zákazníka, ty souvisí s vlastní výrobou 

v dané organizaci, omezením, či zrušením vlastní interní neshodovosti, sníţím zároveň 

pravděpodobnost dodání vadného kusu zákazníkovi. 

 

Analýza interních neshod  

Přestoţe je ztráta z interních neshod přibliţně rovnoměrně zastoupena jak v ostatních 

produktech, tak i ve výliscích pro automotive je práce zaměřena na automotive výrobu. Stejné 

principy, uplatnění moţných řešení však mohou být pouţity i pro ostatní oblasti. Pro účely 

této práce lze konstatovat, ţe interní neshodovost souvisí zejména s automotive výrobou. 

Paretův diagram (obr.6) znázorňuje výlisky mající nejzávaţnější vliv na interní neshodovost. 

 

 
 

Obr. 6. Nejzávaţnější interní neshody v odváděcích cenách za rok 2012. 

 

Shrnutí nejčastějších příčin interních vad za rok 2012 je uvedeno v tabulce 5. Vadami, 

kterými by se měl závod Plasty zabývat jsou výlisky z rozjezdu výroby, nedotečené výlisky, 

nevyhovující barva, jiné povrchové vady a vady potisku. Vrátíme – li se zpět k obr. 6 a 
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zaměření této práce na oblast automotive, současně s přihlédnutím k faktu, ţe výlisek Inner 

Lid LL Titan Schwarz a výlisek Stossleiste Seitlich, jiţ nejsou v organizaci produkovány, pak 

by cílem Six Sigma projektů pro závod Plasty mělo být sníţení interní neshodovosti u výlisků 

Fender cabside L2 LH + RH, KIA WINDOW, Display Frame GID w/o Flexiride, opěrka 

VLOVO LH + RH. Realizací těchto projektů by mohlo dojít k úspoře přibliţně 690 tis. 

Kč/ročně, budou – li u kaţdého z těchto výlisků odstraněny vady způsobující 80% ztrát. 

Samozřejmě je moţné rozšířit Six Sigma projekt i o ostatní výlisky nejen automotive výrobu, 

pak úspora z realizace projektu bude mnohem vyšší viz. tabulka 5.  

Tabulka 5. Náklady na interní neshody za rok 2012 dle příčin. 

příčina neshody  
neshodné 

kusy  
ztráta v ODC 

% ztrát 
(ODC) 

%  ztrát 
nápočet  

1 Výlisky z rozjíždění výroby 32 137 1 372 887 33,77 33,77 

2 Nedotečený výlisek 27 092 857 462 21,09 54,86 

14 Nevyhovující barva-probarvení 8 974 443 638 10,91 65,77 

13 Jiné povrchové vady 12 863 391 510 9,63 75,40 

20 Vada potisku 3 810 201 845 4,96 80,36 

10 Zalisované nečistoty 5 747 123 088 3,03 83,39 

5 Deformace 4 413 107 444 2,64 86,03 

8 Škrábance 5 781 100 234 2,47 88,50 

22 Výlisky pro pracovníky OŘJ 2 423 94 347 2,32 90,82 

6 Vtaženiny 3 605 75 792 1,86 92,68 

3 Prasklý výlisek 1 604 62 174 1,53 94,21 

16 Nevyhovující hmotnost 886 44 888 1,10 95,32 

21 Výlisky ze zkoušení 514 43 469 1,07 96,39 

4 Přetoky 1 155 42 085 1,04 97,42 

7 Spáleniny 1 071 27 076 0,67 98,09 

9 Proběleniny 1 047 16 851 0,41 98,50 

17 Nevyhovující rozměr 154 15 348 0,38 98,88 

15 Poškozené - zatečené zálisky 359 14 680 0,36 99,24 

11 Stříbrný povrch 431 14 653 0,36 99,60 

18 Netěsní s protikusem 308 8 329 0,20 99,81 

19 Vadný svár 213 7 864 0,19 100,00 

celkem za rok 2012 : 114 587 4 065 665 
   

 

3.2. Doporučení pro závod Tachov 

Vybrat další oblast pro následující zlepšování v závodě Tachov nebylo nikterak jednoduché. 

Přesto v souvislosti s jiţ realizovaným Six Sigma projektem Centralizace na závodě Tachov 

doporučuji pokračovat dle dynamického modelu obr. 1, konkrétně realizací projektů 

optimalizace procesů. Důvodem pro analýzu procesů je pokles v jednom z klíčových 

ukazatelů zavedených a sledovaných na závodě Tachov. 
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V závodě Tachov je jako jeden z klíčových ukazatelů vyhodnocován ukazatel Celková 

efektivita zařízení OEE – Overall Equipment Efficienci. Celkovou efektivitu zařízení lze 

stanovit jako [5]: 

OEE = vyuţití x výkon x kvalita x 100, (2) 

resp. přesněji: 

OEE = B/A x D/C x F/E x 100 (%), (3) 

Kde A je plánovaný čas pro výrobu, B je skutečná čas výroby, C je očekávaný výkon, D 

skutečný výkon, E očekávaná kvalita, F skutečná kvalita. Rozdíl mezi plánem a očekáváním 

je prostoj nebo ztráta, jak je uvedeno na obr.7. Na základě vztahů 2 a 3 je v manaţerském 

informačním systému vypočtena hodnota OEE pro kaţdý vstřikovací lis. Kontingenční 

tabulka 6 ukazuje výsledky OEE po pro jednotlivé lisy po měsících za devět měsíců roku 

2013. Vychází – li  OEE větší neţ 80%, potom buď patříte k nejlepším firmám světa, nebo 

pravděpodobně pouţíváte ve výpočtu poměrně benevolentní stanovení plánovaného času pro 

výrobu A [5]. Nicméně, z tabulky 6 je patrný pokles v OEE. 

 

Obr.7. Význam jednotlivých písmen a význam prostoje a ztráty [5]. 

 

Za předpokladu, ţe jedním z klíčových cílů společnosti je Celková efektivita zařízení 80%, 

pak oficiální Six Sigma projekt vypsaný pro závod Tachov můţe znít: Zajištění 80% OEE 

v kaţdém měsíci na kaţdém stroji. Jiţ z tohoto názvu s porovnáním s výsledky OEE tabulka 

6, je patrné, ţe projekt bude soustředěn na redukci variability jak v měsíci, tak na stoji. 

K redukci variability můţe být dle vztahu (2) vyuţito, sníţení interní neshodovosti, zvýšení 

výkonu, zvýšení vyuţití stroje. Konkrétní řešení, analýzy a výběr metod pouţitých například 

pro sníţení prostojů budou obsahem následujícího Six Sigma projektu, pakliţe dojde vedením 

společnosti k jeho odsouhlasení. 
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Troufám si tvrdit, ţe například analýzou prostojů či OEE, jak v závodě Tachov, Plasty 

Bruntál, ale i v závodě Nástroje a vypsáním Six Sigma projektů zaměřených na tuto oblast lze 

uspořit značnou spoustu peněz, zvýšit efektivitu výroby a teoreticky dosáhnout sníţení ceny 

zákazníkovi, tedy zvýšení konkurenceschopnosti. Řešení Six Sigma projektů přináší zisk 

z realizace projektů, podporuje učení se v organizaci, zlepšuje interní procesy, napomáhá 

zvýšení konkurenceschopnosti, tedy lepší trţní pozici, ale hlavně v dobrém slova smyslu 

slouţí zákazníkovi, neboť vytváří přidanou hodnotu zákazníkovi ve smyslu sníţení variability 

v dosahování poţadavků zákazníka. 

 

Tabulka 6. Výsledky OEE po pro jednotlivé lisy po měsících za devět měsíců roku 2013. 

OEE (%) Měsíc                   

Stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkový součet 

9 100,61  75,16  76,72  50,38  0,00  0,00  61,01  91,86  87,65  82,46  

12 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60,43  95,34  96,89  

13 87,25  0,00  83,86  85,78  83,46  95,78  92,02  78,68  83,99  89,29  

14 77,47  77,14  84,00  75,19  39,53  71,96  64,57  64,76  64,86  70,38  

19 96,98  84,80  87,82  78,62  100,79  0,00  0,00  91,70  0,00  88,25  

21 90,33  91,82  92,23  94,46  14,21  22,76  89,37  72,09  92,78  84,13  

37 98,52  0,00  0,00  0,00  92,01  96,66  97,02  100,05  97,91  98,08  

38 79,59  82,06  70,11  74,72  59,74  80,18  75,30  67,18  66,44  74,83  

40 90,50  86,93  82,37  100,84  42,32  77,61  87,71  74,45  83,92  83,22  

43 95,90  0,00  99,65  82,82  94,60  64,24  0,00  0,00  0,00  59,77  

101 86,23  86,22  84,94  75,38  39,39  76,66  78,57  70,05  79,11  75,27  

103 82,06  81,60  85,21  85,36  86,43  75,61  82,14  72,54  56,18  80,49  

104 99,10  85,99  85,65  85,69  68,50  82,08  76,66  88,29  91,98  84,80  

105 82,45  88,87  76,04  81,65  75,44  78,66  54,30  71,54  85,62  79,33  

108 95,11  94,51  66,39  78,51  72,89  40,51  31,31  41,31  93,72  74,02  

110 99,71  94,51  90,32  93,21  87,39  96,12  102,55  92,04  98,16  93,50  

111 95,77  95,97  92,20  95,14  73,91  72,35  94,82  72,44  96,52  90,47  

113 90,42  90,22  89,15  87,91  47,55  73,35  0,00  90,57  80,60  83,02  

114 93,77  70,24  92,91  77,37  90,55  66,34  0,00  92,58  82,67  82,28  

117 0,00  0,00  82,25  0,00  0,00  49,44  0,00  0,00  0,00  92,16  

Celkový součet 90,67  87,66  84,66  83,09  70,00  78,38  73,33  70,53  79,07  82,03  
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4. Na základě analýzy závodu Nástroje navrhnout oblasti 

zavádění Six Sigma i pro závod Nástroje. 

 

Z pohledu zákazníka hodnoceného v Přezkoumání vedením, lze z dlouhodobého hlediska u 

závodu Nástroje identifikovat následující oblasti, který by stály za zlepšení: 

1. Shoda cenových relací.  

2. Kvalita nástrojů po dobu jejich ţivotnosti. 

3. Komunikace v průběhu zakázek.  

První dvě uvedené oblasti spolu úzce souvisí, protoţe o ceně rozhoduje kvalita a termín 

realizace zakázky. Ohledně komunikace v rámci zakázek, lze doporučit poměrně četná 

školení, kde si i jednotlivý projektový vedoucí odzkouší, zvládání stresových, či kritických 

situací, ve své podstatě jde o oblast, kterou lze vycvičit. Nedostatečná komunikace je mimo 

jiné jednou z častých chyb projektového řízení, ale i řízení obecně [3]. Pro posouzení shody 

cenových relací a kvality nástrojů je třeba hlubší analýzy. Nejlépe se poohlédnout, jaké ceny 

má a jak to dělá konkurence a nejlépe konkurence, která je doporučována zákazníky, tedy po 

výrobcích lisovacích nástrojů v portugalsku a v číně. Z toho důvodu byl vybrán projekt na 

výrobu lisovacích nástrojů, na kterém bylo provedeno porovnání s konkurencí. 

 

Analýza konkurenčních výrobců lisovacích nástrojů  

Pro zvýšení konkurenceschopnosti a z důvodů zjištění situace na trhu výrobců forem pro 

vstřikování plastů byla provedena analýza porovnání cen a termínu dodání vstřikovacích 

nástrojů. U jednotlivých portugalských firem (PRIFER, SOMEMA, SOCEM, GECO) byla 

poptána cenová nabídka na výrobu forem. Poptány byly i firmy v Číně (fa KTM), cenově a 

termínově se čínská nabídka rozcházela jak vůči nabídkám APB, tak i portugalské 

konkurence. Z toho důvodu v závěru uvádím jen pár informací o ceně a rychlosti čínského 

výrobce. Pro porovnání slouţila nabídka, která byla vypracována pro projekt W222. Obsahem 

nabídky měla být cena a termín na výrobu 22 forem. 

 

Porovnání nabídek 

Pro účely srovnání s konkurencí bylo nutné převézt vícekriteriální rozhodování na 

jednokriteriální rozhodování, kde se rozhoduje jen na základě ceny [4]. Za tímto účelem byla 

provedena analýza nabídek pomocí teorie ekvivalentních výměn [4] (cena – dodací termín). 
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Dle teorie ekvivalentních výměn byly nástroje naceněné APB ve většině případů dvakrát 

draţší neţ konkurenční nabídky. Důvodem mohla být i jiná technická koncepce nástroje. 

Z toho důvodu byly dále analyzovány technické koncepty nástrojů. 

 

Analýza technické koncepce nástrojů 

Ze všech nabídek k jednotlivým nástrojům byly vyspecifikovány nástroje váţící do 3t, 6t a 

nad 6t dle kalkulace APB. U těchto skupin byl vybrán typický představitel, pro nějţ se 

provedlo porovnání konceptu s nejlepší nabídkou konkurence. V případě nástroje pro 2. 

Armrest carrier V rear LHS+RHS byla na první pohled odlišná váha nástroje (APB 9t vs. 

5t). APB navrhuje vloţkovanou variantu nástroje, kdeţto konkurence pravděpodobně hodlá 

pracovat s monolitem. Odlišná cena výroby v APB versus konkurence velice dobře 

koresponduje s pracností, která je v případě APB dvounásobná, coţ má v důsledku 2x efekt na 

konečnou cenu. U nástroje 6. Hutze innenteil LHD byla situace obdobná. Váha nástroje 

navrţeného APB je dvounásobná oproti konkurenci (APB 4,2 t vs. 2,6t). APB verze 

uvaţovala o vloţkované variantě nástroje, kdeţto konkurence pravděpodobně o monolitu 

s banánovými rozvody. Cena za materiál byla pro variantu konkurence i APB přibliţně stejná. 

Cena výroby nástroje byla oproti konkurenci o 1/3 vyšší coţ korespondovalo i se stejným 

přírůstkem pracnosti. Celková cena nástroje pak byla o 1/3 vyšší neţ nabídka konkurenční 

nástrojárny. Porovnání nástroje 19. Life vest storage front LHS nebylo moţno provést, 

protoţe konkurenční nabídky neobsahovali dostatečné detaily. Z toho důvodu byla do variant 

do 3t, do 6t, nad 6t zařazena nabídka na formu do 3,5t. U tohoto nástroje 21. Abdeckung I 

tafel LHD byla váha nástroje nabídnuta APB i konkurencí velice podobná (APB 3,5t vs. 3,4t). 

Co se týče markantního rozdílu v porovnání s konkurencí, ten byl nalezen jen u ceny výroby a 

pracnosti. Cena výroby i pracnost je o 1/3 vyšší v porovnání s konkurencí. Navíc konkurence 

nabízí hydraulický paket, kdeţto APB jen mechanický.  

 

Analýza pracnosti versus cena nástroje 

Porovnání pomoci teorie ekvivalentních výměn značně znevýhodňuje APB navíc přesně 

neodpovídá skutečnosti. Z toho důvodu bylo nutné provést porovnání na základě pracností 

spojenou s výrobou nástrojů pro typické představitele skupiny tab. 7. 
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Tabulka 7. Porovnání cen na základě pracnosti a ceny nástroje. 

Číslo dílu 
Cena 

konkurence 
(€) 

Pracnost 
konkurence 

(h) 

Cena/Pracnost 
konkurence 

(€/h) 

Cena 
APB 
(€) 

Pracnost 
APB (h) 

Cena/Pracnost 
APB (€/h) 

2. Armrest carrier V rear LHS+RHS 107643 1480 73 191000 3195 60 

6.Hutze innenteil LHD 78000 1200 65 108000 1777 61 

19.Life vest storage front LHS 58800 - - 82200 1489 55 

21.Abdeckung I tafel LHD 128400 2230 58 187900 3662 51 

 

 

Závěr a doporučení pro závod Nástroje 

Na základě analýzy cen a dodacích termínu (analýza ekvivalentních výměn) jednoznačně 

vyplynulo, že APB má cca o 1/3 až o 1/2 vyšší ceny oproti konkurenci. Navíc vyšší cena 

nesouvisí s kratším časem výroby. (to můţe být ovlivněno zmetkovitostí, vyuţíváním 

provozních časů stroje vs. prostoje).  Stalo by za zváţení, zda nejít na ceny konkurence a dát 

je např. o 20% vyšší. Za stávající situace se závod Nástroje stává nekonkurence schopný. Six 

Sigma projekt by se tedy měl soustředit na analýzu provozních časů strojů, prostoje 

Analýza cen a pracností nabídek na výrobu lisovacích nástrojů ukázala, že ABP má vůči 

konkurenci nižší „sazby“. Vyšší celková cena lisovacích nástrojů souvisí s delšími 

výrobními časy, které mohou být zapříčiněny zastaralým strojním parkem. (řešením 

samozřejmě není ihned nákup nového strojního zařízení, které by bylo produktivnější, ale jde 

o to soustředit Six Sigma analýzu na stojní časy, moţná je chyba v plánování na stroje) 

Důleţité je si všimnout, ţe konkurenční nabídky v případě 1. kola výběrového řízení 

uvažuji o vstřikovacích nástrojích monolitického charakteru, což má významný vliv jak 

na cenu, tak i dodací termín. (zde je otázkou, co se stane, pokud konkurence postoupí do 

dalšího kola výběrového řízení – zda kompletně přehodnotí termín i technický koncept 

nástroje?). Zde velice věřím v odbornost Alfa Plastiku. Z toho důvodu hodlám tvrdit, ţe tam 

kde má být pouţitá jiná neţ monolitická koncepce lisovacího nástroji (tedy vloţky) pouţijí a 

není to bezúčelné. Navíc pokud dodavatel přijde v dalším kole výběrového řízení s jiným 

draţším konceptem, pak stejně dojde k jeho vyřazení nebo posléze na výrobě lisovacího 

nástroje prodělá. Zároveň klame od počátku zákazníka, coţ je mnohem horší. Tento závěr 

rovněţ souvisí s produktivitou a efektivním vyuţitím potenciálu stojů a pracovníků. 

Informace od čínského výrobce vstřikovacích nástrojů, ceny jsou opravdu bezkonkurenční 

aţ 7x niţší neţ ceny APB a aţ 3x kratší dodací termín v porovnání s APB, avšak z vlastní 

zkušenosti by mne zajímala kvalita nástrojů. 
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5. Vytvořit obecnější metodiku pro zavedení Six Sigma na 

dalších úsecích organizace. 

 

Metodika Six Sigma slouţí k optimalizování a stabilizaci podnikových procesů sníţením 

variability výrobních procesů [6]. Základem ke sníţení variability procesů je sníţení počtu 

vad daného produktu a udrţení procesu výroby produktu v tolerančních mezích. Pro 

optimalizaci, stabilizaci a sníţení variability pouţívá metodika Six Sigma řadu nástrojů 

z aplikované statistiky, týmové práce a projektového řízení [7]. Velký důraz je také kladen na 

poţadavky zákazníka. Uspořádání Six Sigma projektu se obvykle opírá o strukturu DMAIC 

(Define, Measure, Analyse, Improve, Control), která slouţí k zlepšování stávajících procesů a 

produktů nebo o strukturu DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify), také známou 

jako DFSS (Design For Six Sigma), která je převáţně vyuţívána pro zavádění nových 

produktů nebo nových výrobních procesů [8]. Oproti jiným metodám zlepšování kvality jako 

jsou TQM, Zero Defect a Kaizen se metodika Six Sigma více soustřeďuje na kvantifikování 

finanční návratnosti projektů pomocí měřitelných charakteristik [9]. K úspěšnému vyřešení 

projektu přispívá jednak hierarchická infrastruktura Six Sigma týmu, jehoţ členové jsou 

odborníci z různých oblastí podniku, dále pak skutečnost, ţe kaţdý člen týmu má přesně 

definovanou roli a zodpovědnost za přidělený úkol a samozřejmě velká podpora projektu ze 

strany managementu. V neposlední řadě se metodika Six Sigma soustřeďuje na jasném a 

statistickými metodami podloţeném rozhodování na základě dat [10]. Tato metodika se však 

nehodí k řešení všech problémů vyskytujících se v organizaci. Někdy je z časového a 

ekonomického hlediska lepší pouţít jinou metodu zlepšování kvality a z toho plynoucích 

zdrojů úspor [6]. Standardní Six Sigma projekt trvá nejméně tři měsíce a zavedení této 

metodiky si vyţaduje nemalou finanční podporu. Nelze si však myslet, ţe po vyřešení 

několika problému automaticky výnosy přerostou náklady a organizace uţ nemusí dále 

investovat do zavádění Six Sigma. Skutečnost je opačná. V počátečním stádiu zavádění Six 

Sigmy v organizaci jsou náklady vyšší neţ výnosy, ale s kaţdým dalším úspěšně vyřešeným 

projektem se tato situace výrazně mění ve prospěch výnosů [11]. Hlavní náklady na zavedení 

Six Sigmy v organizaci tvoří školení jednotlivých členů Six Sigma týmu. Úspěšnost metody 

Six Sigma v organizaci nesouvisí jen s jejím zavedením, ale hlavně se změnou chápání a 

přístupu zaměstnanců k problémům. Six Sigma se tak stává podnikovou kulturou. Existují tři 

druhy organizací, v nichţ je Six Sigma zavedeno. Výhody a nevýhody těchto organizací [12] 



33 

 

a souvisí zejména s přístupem organizace k Six Sigma. Organizace lze pak rozdělit dle těchto 

přístupů na organizaci, 

a) kde jsou všichni TOP manaţeři i manaţeři na střední úrovni proškoleni ze Six Sigma,  

b) inţenýrskou organizaci, ve které jsou proškoleni takřka všichni inţenýři, 

c) organizaci, kde jsou proškoleni jen někteří lidé a jednotlivé Six Sigma projekty jsou 

víceméně vedeny neformálními vedoucími.  

Nelze přesně říci, který z těchto přístupů je nejlepší, to si musí vedení kaţdé organizace, která 

hodlá Six Sigma implementovat zváţit samo. Hlavním hlediskem budou zejména náklady, 

které souvisí se zavedením Six Sigma. Lze se domnívat, ţe přístup k zavádění a finanční 

náklady na zavedení Six Sigma [12, 13, 14] se budou lišit i s velikosti organizace, která Six 

Sigma implementuje. Není však důleţité, jak velká organizace je, ale důleţité jsou strategické 

záměry managementu, resp. ve které části organizace a v jakém rozsahu bude Six Sigma 

implementována. Domnívám se, ţe právě přístup managementu společnosti k zavádění Six 

Sigma je jedním ze základů úspěšné implementace Six Sigma, ale i úspěšného ukončení 

jednotlivých Six Sigma projektů. Důvodem pro tuto domněnku je skutečnost, ţe pokud 

nebudou managementem společnosti odsouhlaseny správné zlepšovací projekty, nebudou se 

Six Sigma týmy zabývat pro společnost prioritními problémy a z toho důvodu nebudou mít 

Six Sigma týmy dostatečnou podporu managementu organizace při realizaci a řešení 

jednotlivých projektů. Při realizaci projektů se lze dopustit několika základních chyb. Jsou – li 

projekty mlhavě zadány, není – li znám jejich nynější stav, jsou – li zadány příliš všeobecně, 

je – li známo řešení, můţe dojít k dílčím zlepšením, ale nelze nikdy dosáhnout průlomového 

zlepšení, o které Six Sigma usiluje [15]. Vedení – management společnosti, pak jiţ nebude 

hodlat investovat finance do projektů, které nepřinesou „očekávané“ slibované výsledky. 

Kaţdý Six Sigma projekt je uţ při svém zadání a následně po ukončení hodnocen i 

z finančního hlediska. Náklady na realizaci projektu by tedy neměli převyšovat zisk 

z projektu, leda za předpokladu, ţe řešení projektu je jinak důleţité pro vedení společnosti. 

Nesprávným přístupem k jednotlivým fázím Six Sigma projektu (DMAIC), kdy nejsou plně 

dokončeny jednotlivé fáze projektu a dochází k jejich přeskakování, můţe dojít k přehlédnutí 

podstatných skutečností, či chybné interpretaci výsledků a tím v lepším případě ke zpoţdění 

projektu, v horším pak ke zvyšování nákladů na projekt, či k jeho neúspěšnému dokončení. 

Kaţdá fáze DMAIC [6, 16, 17], procesu vyţaduje pouţití určitých statistických nástrojů, na 

jejichţ základě je rozhodováno o řešeném problému. Z průzkumu [18] vyplývá, ţe třemi 

nejčastěji poţívanými nástroji v Six Sigma projektech jsou, SPC – statistická regulace 

procesu, CED – matice příčin a následků, DOE – Design of experiment. Informace o běţně 
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pouţívaných statistických nástrojích lze nalézt v [18, 19, 20]. Je doporučováno [16], aby 

docházelo k představení výsledků po kaţdé ukončené fázi DMAIC procesu. Důvodem je, ţe 

vedení společnosti je pravidelně informováno o stavu Six Sigma projektů a můţe případně 

zasáhnout, ubírají li se Six Sigma projekty jiným směrem, neţ pro který byly otevřeny, ale i 

skutečnost, ţe je v případě nutnosti můţe přidělit dodatečné zdroje (finanční, lidské zdroje) 

k realizaci Six Sigma projektů.  Jak jiţ bylo řečeno největšími náklady na implementaci Six 

Sigma souvisí právě se školením členů Six Sigma týmů. Investice do školení Six Sigma se 

však vyplatí, i neúspěšné projekty vedou ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců a k jistým 

zlepšením kvality procesů a produktů, ikdyţ né tak významným, o jaké samotná Six Sigma 

usiluje. I malé zlepšení se můţe kladně projevit v očích zákazníků, jsou – li zlepšeny 

charakteristiky, procesy nebo produkty podstatné pro zákazníka [21], je – li z pohledu 

zákazníka v organizaci uplatňován proaktivní, místo reaktivního přístup k řešení poţadavků 

zákazníka, nemluvě o případném zvýšení robustnosti procesu [22]. Nedochází – li, 

ke zjišťování očekávání, poţadavků zákazníků a plnění kritických parametrů jakosti [23, 24] 

můţe dojít aţ k jeho ztrátě.  

V drtivé většině případů pracují všechny společnosti s finančními i nefinančními měřítky pro 

hodnocení stavu organizace. Tato měřítka Balanced Scorecard (BSC) vycházejí z vize, mise a 

strategie organizace v perspektivě finanční, zákaznické, interních procesů, učení se a růstu 

[23]. Strategie zahrnuje to, co organizace hodlá v budoucnu udělat a současně to, co musí 

udělat, aby zajistila rozvoj svého majetku a byla likvidní [24]. BSC můţe reprezentovat 

tabulka s názvem perspektivy a uvedením cílů a měřítek k cílům, kterých má být v rámci dané 

perspektivy dosaţeno. Důleţitým aspektem tohoto systému je přístup „shora dolů“, tedy 

dekompozice scorecardu („tabulky“) na úroveň jednotlivých závodů, oddělení, či jiných 

organizačních struktur podniku, dokonce dekompozice aţ na úroveň jednotlivých 

zaměstnanců. Kaţdý scorecard musí mít svého vlastníka, jenţ je zodpovědný za dosaţení cílů. 

Kaţdý z cílů je „měřitelný“, z toho důvodu i kaţdé měřítko potřebuje vlastníka, který je 

oddaný cílům, stejně jako vlastník scorecardu. Vlastník měřítka vlastní podřízený scorecard a 

s ostatními spolupracovníky se dohodne na vlastnictví jeho dalších měřítek [25]. BSC klade 

důraz na ty procesy, které jsou pro dosaţení zvratu ve výkonnosti pro zákazníky a akcionáře 

nejdůleţitější. Často tím odhalí zcela nové interní procesy, ve kterých musí excelovat, aby 

byla jeho strategie úspěšná, či skryté procesy typu „skryté továrny“, jejichţ eliminace vede 

k zlepšení výsledků. Nezbytné je nadefinovat několik konkrétních ukazatelů neboli KPI 

(kritických měřítek výkonu podniku), kterými chce podnik dosáhnout svých strategických cílů 
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a celopodnikové vize. Strategickým cílem lze chápat například i zvýšení standardu 

společnosti dosaţením některého z certifikátu či školení [26], která umoţní prodej výrobků na 

novém trhu. Klíčová měřítka je nutno propojit vazbami, tedy zjistit vztah jakým způsobem se 

jednotlivá KPI navzájem ovlivňují a jakým způsobem ovlivňují strategický cíl kaţdé z 

perspektiv. Jde o to přiřadit kaţdému z měřítek jeho hodnotu, neboli váhu, v jaké míře se 

podílí na sledovaném výsledku. Tento úkol je podstatou metody BSC, je čistě subjektivní. 

Definováním KPI pro jednotlivé úrovně podniku a vztahů mezi KPI, pak lze teoreticky 

zhodnotit, jaký vliv bude mít nesplnění jednoho měřítka na druhý, vysledovat vztah na další 

„strategicky vyšší“ KPI  a tím určit vliv na celopodnikové cíle a podnikovou strategii. 

Z předchozího lze nalézt, několik základních oblastí, ve kterých jsou si BSC a Six Sigma 

podobné: 

- jsou závislé na informacích od zákazníka (investora) 

- jsou závislé na podpoře top managementu 

- pouţívají měřitelných charakteristik ke sledování a komunikaci současného stavu a zlepšení 

- jsou závislé na přesných datech  

- kladou důraz na ty procesy, které jsou pro dosaţení zvratu ve výkonnosti pro zákazníky i 

akcionáře nejdůleţitější.  

Vyuţití Six Sigma v BSC metodologii, lze spatřovat právě ve směřování Six Sigma projektů 

do vyplnění mezery mezi stanoveným cílem a stávajícím stavem dané metriky či daného KPI. 

K podobným závěrům vyuţití Six Sigma, BSC byl definován i autory [27], kde byla navíc 

popsána moţnost kombinace Six Sigma a BSC k dosaţení EFQM modelu. Protoţe BSC je 

ţivá metoda a po nějakém čase je nutno jí revidovat, je pravděpodobné, ţe „mezery“ mezi cíly 

budou zmenšovány, či jednotlivé KPI budou nahrazeny jinými výstiţnějšími a s tím opět 

řešeny další Six Sigma projekty. 

 

Obecnou metodiku implementace Six Sigma na dalších úsecích organizace, lze shrnout do 

následujících kroků [6].  

1. Identifikovat produkt, proces, sluţbu, které mají být zlepšeny. Zároveň jde o 

rozhodnutí vedení organizace zda Six Sigma bude zaměřena na transformaci podniku, 

nebo povede ke strategickému zlepšení, či bude zaměřena na řešení problémů. 

2. Identifikovat zákazníka pro oblasti (produkt, proces, sluţbu, závod, organizace) které 

mají být zlepšeny a definovat jeho poţadavky. 

3. Identifikovat potřeby na uspokojení poţadavků zákazníka. 

4. Definovat proces na uspokojení poţadavků zákazníka. 
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5. Zajištění bezchybnosti procesu a eliminace plýtvání. 

6. Zajištění neustálého zlepšování, měření, analýzy a řízení neustálého zlepšování. 

Zároveň je nutné rozfázovat proces implementace Six Sigma obvykle do tři fází [28]. 

1. Školení vedení organizace. 

2. Školení Six Sigma týmu. Součásti školení je vlastní realizace Six Sigma projektů. 

3. Start následujících Six Sigma projektů. 

Pro řešení druhé fáze implementace Six Sigma jsou k dispozici dva přístupy [29], 

A) Školení na konkrétním projektu. 

B) Školení z jednotlivých metod pouţívaných v rámci přístupu DMAIC. 

Z vlastní zkušenosti doporučuji kombinaci obou přístupu A i B, aby došlo k dostatečnému 

proškolení osob zainteresovaných do implementace Six Sigma v organizaci. Přístup A má tu 

výhodu, ţe řešením projektu můţe dojít k jistým úsporám, bohuţel nevýhodu v tom, ţe můţe 

dojít k špatné aplikaci jednotlivých metod v rámci DMAIC a tím k nevyřešení nebo opoţdění 

projektu. Přístup B naproti tomu sice vede k získání znalostí o metodikách pouţívaných 

v rámci DMAIC, avšak v reálné situaci můţou znalosti neprohloubené v praxi vést k zbytečné 

aplikaci některých sloţitějších metod tam, kde si vystačíme se základními metodami nebo 

selským rozumem. Navíc mezi školením a praktickou aplikací uběhne nějaká doba kdy 

investice vloţená do školení DMAIC nebude navrácena a zároveň pro další implementaci 

bude nutné najmout nebo mít kouče, který provede jednotlivé Six Sigma týmy úskalími a 

chybami při řešení prvních projektů. Chyby a jejich řešení při implementaci Six Sigma 

v rámci DMAIC procesu lze nalézt v literatuře [6], souhrně jsou chyby zpracovány v [28]. 

Při praktické aplikaci zavádění Six Sigma v organizaci Alfa Plastik, a.s. byly identifikovány 

zejména dva problémy. První z nich byla angaţovanost vedení a druhým pravděpodobně 

rovněţ souvisejícím s angaţovanosti vedení byl nedostatek finančních zdrojů. V této 

disertační práci byl první problém angaţovanost vedení vyřešen pomocí postupného přístupu, 

kdy zavádění Six Sigma probíhalo od jednoduššího ke sloţitějšímu tedy produkt – proces  – 

závod – organizace – spojeni Six Sigma a BSC, kdy zainteresovanost vedení rostla 

s důleţitostí pro vedení organizace. Pro větší zainteresovanost vedení by bylo velice výhodné 

spojit praktickou implementaci Six Sigma přímo s BSC a né řešením nedodrţených cílů 

jakosti organizace, přestoţe tyto mají návaznost na BSC. Jedním z takových projektů můţe 

být například v práci navrţený projekt na zvýšení produktivity a efektivity výrobních závodů.  

Druhý problém nedostatek finančních zdrojů byl řešen jednak interním školením Six Sigma 

pro vedení organizace a GB, zároveň školením GB přímo na projektech a zavedením 
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DMAIRC přístupu k řešení Six Sigma projektů. Takto pozměněná implementace Six Sigma 

v Alfa Plastik, a.s. zároveň vedla ke splnění posledního cíle disertační práce, tedy k vytvoření 

obecnější metodiky pro zavedení Six Sigma na dalších úsecích organizace. 

 

6. Závěrečné shrnutí. 

 

Disertační práce byla zaměřena na problematiku moţnosti vyuţití strategie Six Sigma na 

vybraných úsecích organizace. Praktická aplikace strategie Six Sigma byla provedena v 

průmyslovém odvětví výrobců vstřikovaných plastových výlisků a výrobců lisovacích 

nástrojů pro tyto výlisky. Práce přispěla k objasnění současného stavu řešené problematiky a 

vytvořila tak teoretický a praktický základ pro představení moţností vyuţití metodiky Six 

Sigma v organizaci. Během praktické aplikace byly vlastní Six Sigma projekty zaměřeny jak 

na řešení problémů spojených s výrobou výlisků v závodě Bruntál, tak na strategické zlepšení 

související se změnou závodu Tachov a celoorganizační změnu souvisejících se změnou 

výsledků externích auditů. Volba Six Sigma projektů teoreticky odpovídala zvyšující se 

důvěře vedení organizace v Six Sigma strategii. Při vlastní implementaci Six Sigma 

v organizaci bylo postupováno dle schématu: Produkt – Proces – Závod – Organizace – 

provázání Six Sigma s BSC. Toto schéma není běţné neboť obvykle je zavádění Six Sigma 

v organizaci soustředěno buď na jedinou oblast (produkt, proces, závod – odpovídá tedy 

Inţenýrské organizaci a organizaci s jednotlivými projekty) nebo na celou organizaci 

(organizace, všechny závody – coţ odpovídá Six Sigma organizaci). Výhodou takto zvolené 

implementace Six Sigma v organizaci je, ţe postupuje od jednoduššího ke sloţitějšímu a 

postupně vzdělává další členy Six Sigma týmů a není náročná na počet BB nebo GB, 

samozřejmě dle zvoleného počtu řešených projektů. Bohuţel vede k delší době zavádění Six 

Sigma v celé organizaci, je – li to cílem implementace. Důvodem pro vytvoření tohoto 

hybridního systému implementace byly jednak finanční důvody a jednak počáteční nedůvěra 

vedení v moţnost zavedení Six Sigma v organizaci. Postupně se získáváním důvěry vedení ve 

strategii Six Sigma trvalo vedení na rozšiřování Six Sigma přes celou organizaci.  

V souvislosti s řešením Six Sigma projektů a s řešením finančních nákladů na implementaci 

nalezeného řešení se ukázala jako uţitečná pozměněná struktura Six Sigma projektu. Obvykle 

pouţívaná struktura DMAIC byla doplněna o fázi R – návratnost z realizovaného řešení. 

Struktura DMAIRC se zdá být výhodnější oproti DMAIC, z hlediska maximalizace přínosu 

z řešeného projektu. Bohuţel z ekonomických, technických nebo bezpečnostních důvodů 
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můţe někdy vést k přemýšlení nad smyslem dalšího zlepšování. Jakmile daný produkt, 

proces, závod uţ nelze z ekonomických, technických nebo bezpečnostních důvodů dále 

zlepšovat v dané podobě, provede se inovace (například dle DFSS) a dochází k dalšímu 

trvalému zlepšování. Tím je naplněna podstata všech metod trvalého zlepšování. 

Strategie Six Sigma je v organizaci projektově zaváděna od roku 2011 a realizace pěti Six 

Sigma projektů teoreticky uspořila celkem 189 tis €. Pro další postup v implementaci Six 

Sigma v organizaci je třeba definovat oblasti dalších Six Sigma projektů, které povedou 

k celkové přeměně organizace, uvaţování zaměstnanců a vnímání zákazníků. Obsahem práce 

je i návrh projektů, které by vedly k těmto změnám. Byly navrţeny další Six Sigma projekty 

pro zvýšení efektivity výroby a redukci nákladů na interní neshody. Na základě porovnání 

s konkurencí byl navrţen projekt na zvýšení produktivity jednoho ze závodů. Zvýšená 

efektivita a produktivita současně s niţšími náklady na neshody vytváří organizaci 

podnikatelskou výhodu, kterou lze jen uvítat v dnešním dynamickém trţním prostředí.  

 

ZÁVĚR 

Jelikoţ se situace na trhu neustále mění a vyvíjí, je cílem většiny firem získání strategické 

výhody oproti konkurenci. Tuto strategickou výhodu lze jednoznačně získat pomocí metod 

neustálého zlepšování. V této práci jsou předloţeny moţnosti vyuţití strategie Six Sigma na 

vybraných úsecích organizace. V práci je na jednotlivých řešených projektech ukázán postup 

při řešení Six Sigma projektů a implementace Six Sigma v organizaci. Zároveň je ukázáno 

jakým způsobem byly překonány nejzávaţnější problémy při řešení a zavádění Six Sigma 

v organizaci coţ vedlo k pozměnění standardní metodiky zavádění a řešení Six Sigma 

projektů.  

Lze shrnout, ţe díky strukturovanému přístupu umoţňuje Six Sigma strategie zefektivnění 

výroby produktů, vlastních procesů na vybraných úsecích organizace zároveň i prorůstání 

trvalého zlepšování pomocí Six Sigma dovnitř organizace. Proces trvalého zlepšování je však 

nikdy nekončící a proto slovy svého kolegy:  

 

„Jsme na cestě, která nikdy nekončí.“ 

 

Na závěr práce bych rád vyjádřil přesvědčení, ţe došlo ke splnění cílů práce, která snad bude 

slouţit jak studentům a pedagogům, tak zástupcům firem, kteří se budou rozhodovat, zda 

strategii Six Sigma v organizaci zavést.  
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