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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce je „Rozvoj přístupů k měření výkonnosti procesů v systémech 

managementu jakosti“. Tato diplomová práce se zabývá především filozofií Lean Six Sigma. 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh na zdokonalení metodiky měření 

výkonnosti procesů s využitím filozofie Lean Six Sigma a klíčových ukazatelů výkonnosti 

(KPI). 

Zdokonalení původní metodiky je založeno především na provázání filozofie Lean Six 

Sigma a klíčových ukazatelů výkonnosti, ale také na vizualizaci získaných údajů z měření 

výkonnosti procesů. 

Klíčová slova 

Měření výkonnosti procesů; Lean Six Sigma; klíčové ukazatele výkonnosti; vizualizace. 

 

ABSTRACT 

The theme of this diploma’s thesis is „Development of Approaches to Processes 

Performance Measurement within Quality Management Systems“. This diploma’s thesis deals 

especially with philosophy Lean Six Sigma. 

The major aim of this diploma’s thesis is design for improvement the methodology 

Processes Performance Measurement with using the the philosophy Lean Six Sigma and the 

Key Performance Indicators (KPI). 

The improvement of the original methodology is based especially on interconnection the 

philosophy Lean Six Sigma and the Key Performance Indicators, but as well on visualization 

of obtained data from Processes Performance Measurement. 

Key words 

Process Performance Measurement; Lean Six Sigma; Key Performance Indicators; 

visualization. 
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ÚVOD 

Měření výkonnosti procesů je v současné době jedním ze základních požadavků 

manažerských systémů. Požadavek na měření výkonnosti procesů je zakotven i v normě ČSN 

EN ISO 9001, konkrétně v kapitole 5.6.2 Vstup pro přezkoumání a také v kapitole 8.2.3 

Monitorování a měření procesů. Avšak nejen oficiální požadavky systémů managementu 

kvality nabádají organizace měřit svou výkonnost. Zvyšování kvality produkce, vyšší zisky, 

snižování počtu neshodných produktů, ale také například neustálé zlepšování procesů, 

zlepšování konkurenceschopnosti a také samotné postavení organizace na konkurenčním trhu 

nutí organizace neustále měřit a vyhodnocovat výkonnost svých procesů. Měření výkonnosti 

procesů podporuje neustálé zlepšování a můžeme jej využít jako nástroj pro řízení změn 

v organizaci. 

V současné době již existuje velké množství přístupů k měření výkonnosti procesů. 

Každý přístup má své klady i zápory. K měření výkonnosti procesů organizace nejčastěji 

využívají finanční ukazatele, ale také velmi často měření na základě množství produkce. 

Velmi často má organizace definováno velké množství různých ukazatelů, které však ztrácejí 

přehlednost a smysl. Proto se čím dál více dostává do popředí problematika klíčových 

ukazatelů výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators), která napomáhá organizaci zaměřit 

se na účinné měření výkonnosti svých procesů.  

Cílem této diplomové práce je analýza měření výkonnosti procesů s využitím přístupu 

metodiky Lean Six Sigma a klíčových ukazatelů výkonnosti organizace. V rámci této 

diplomové práce bude stanovena metodika měření výkonnosti procesů a následně bude tato 

metodika ověřena v praxi. 
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Teoretická část 

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PROCESŮ- 

VZTAH K MANAGEMENTU JAKOSTI 

Slovo kvalita (jakost) je využíváno již od starověku. Již tehdy se lidé zajímali o to, jak jim 

výrobky, které na trhu směňují, slouží. Nejstarší definice pojmu kvalita je připisována 

Aristotelovi a i v dnešní době ji můžeme najít v moderních filozofických slovnících. 

V dnešní době je jakost dle ČSN EN ISO 9000 definována jako míra plnění požadavků 

souborem inherentních znaků. Požadavkem, ve smyslu této normy, je potřeba nebo 

očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. 

Současně, tak jako se vyvíjel pojem kvalita, vyvíjely se i systémy managementu kvality. 

Tyto systémy se vyvíjely až do podoby dnešních systémů nejen v oblasti kvality, ale i oblasti 

environmentu, bezpečnosti, informací atd. Na systémy managementu kvality můžeme tedy 

pohlížet z mnoha různých hledisek. 

1.1 Systémy managementu jakosti podle ISO řady 9000 

Systém řízení jakosti, označovaný zkratkou QMS (z anglického Quality Management 

System), je definován jako skupina procesů, postojů a procedur nutných pro plánování, 

usměrňování a řízení celé organizace s ohledem na kvalitu. QMS spojuje různorodé vnitřní 

procesy v organizaci a směřuje k procesnímu přístupu. QMS umožňuje v organizacích 

rozpoznávání, měření a zlepšování různorodých procesů tak, aby vedly k zlepšení výkonu 

organizace. 

Normy souboru ISO 9000 byly vypracovány, aby pomohly organizacím všech typů a 

velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu kvality. 

QMS tvoří normy souboru ISO 9000, tedy ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 a ISO 19011. 

Zde budou charakterizovány vybrané normy souboru norem ISO 9000, ale také norma 

ISO/TS 16949. 

1.1.1 ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality- Základní principy a slovník 

Norma ISO 9000 popisuje základní principy systémů managementu kvality a specifikuje 

terminologii systémů managementu kvality. 
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V této normě jsou popsány základní principy systémů managementu kvality, které jsou 

předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny. 

Tato norma se týká[16]:  

- organizací, které chtějí získat výhody uplatňováním systému managementu kvality, 

- organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé splní požadavky na 

produkty, 

- uživatelů produktů, 

- všech, kteří mají zájem na pochopení terminologie používané v managementu kvality, 

- všech osob, ať již interních nebo externích vůči organizaci, které posuzují systém 

managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 

9001 

- všech osob, interních nebo externích vůči organizaci, které poskytují poradenství, 

školení nebo výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro 

tuto organizaci, 

- zpracovatelů souvisejících norem. 

1.1.2 ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality- požadavky 

Zavedené systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím 

organizace. Návrh a implementace systému managementu kvality jsou ovlivňovány: 

- prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto 

prostředím, 

- jejími měnícími se potřebami, 

- jejími konkrétními cíli, 

- poskytovanými produkty, 

- používanými procesy, 

- velikostí a strukturou organizace. 

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který může 

být organizacemi používán pro interní aplikaci nebo certifikaci nebo pro smluvní účely. Tato 

norma je zaměřena na efektivnost systému managementu kvality při plnění požadavků 

zákazníka. 

Požadavek této normy na měření výkonnosti procesů je zakotven v kapitole 8 Měření, 

analýza a zlepšování, respektive v podkapitole 8.2.3 Monitorování a měření procesů. 
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„Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností také měření 

procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů 

dosahovat plánované výsledky. Nejsou-li plánované výsledky dosaženy, musí být učiněna 

vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.“ [17] 

1.1.3 ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace- Přístup managementu 

kvality 

Tato norma poskytuje návod, který má sloužit jako podpora při dosahování udržitelného 

úspěchu jakékoli organizace, která působí v komplexním, náročném a stále se měnícím 

prostředí přístupem managementu kvality. Lze ji aplikovat na jakoukoli organizaci, bez 

ohledu na její velikost, typ a činnost. 

Udržitelného úspěchu organizace dosahuje svou schopností dlouhodobě a rovnoměrně 

plnit potřeby a očekávání svých zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Udržitelného 

úspěchu může dosáhnout efektivním řízením organizace, věnováním pozornosti jejímu 

prostředí, učením se a vhodnou aplikací zlepšování nebo inovací. 

V této normě je také definován pojem klíčové ukazatele výkonnosti v kapitole 8 

Monitorování, měření, analýza a přezkoumávání, respektive v podkapitole 8.3.2 Klíčové 

ukazatele výkonnosti. 

„Klíčové ukazatele výkonnosti jsou zde charakterizovány jako faktory, které jsou řízeny 

organizací a které jsou zásadní pro její udržitelný úspěch. Tyto faktory by měly být 

předmětem měření výkonnosti a měly by být identifikovány jako klíčové ukazatele 

výkonnosti (KPI). KPI by měly být kvantifikovatelné a měly by organizaci umožňovat 

stanovování měřitelných cílů, identifikovat, monitorovat a předvídat trendy a v nezbytných 

případech provádět nápravná a preventivní opatření a opatření ke zlepšování. Vrcholové 

vedení by mělo zvolit KPI jako základ pro strategická a taktická rozhodnutí. KPI by měly být 

postupně vhodným způsobem rozpracovány jako ukazatele výkonnosti pro relevantní funkce 

a úrovně organizace, aby bylo podporováno dosahování cílů na vrcholové úrovni.“ [18] 

„KPI by měly odpovídat povaze a velikosti organizace a jejím produktům, procesům a 

činnostem. Je nutné, aby byly konzistentní s cíli organizace, které by dále měly být 

konzistentní s její strategií a politikami. Při výběru KPI by měly být vzaty v úvahu specifické 

informace vztahující se k rizikům a příležitostem.“ [18] 



15 
 

Při výběru KPI by organizace měla zajistit, že budou poskytovat informace, které jsou 

měřitelné, přesné, spolehlivé a využitelné při implementaci nápravných opatření v případě, 

kdy výkonnost není ve shodě se stanovenými cíli. 

KPI by měly zohledňovat [18]: 

- potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran, 

- význam jednotlivých produktů pro organizaci, a to nejen v současné době, ale i 

v budoucnosti, 

- efektivnost a účinnost procesů, 

- efektivní a účinné využití zdrojů, 

- ziskovost a finanční výkonnost, 

- požadavky zákonů a předpisů v případech, kdy jsou aplikovatelné. 

1.1.4 ČSN P ISO/TS 16949 Systémy managementu kvality- Zvláštní požadavky na 

používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu 

náhradních dílů v automobilovém průmyslu 

Cílem této normy je vypracování systému managementu kvality, který umožňuje neustálé 

zlepšování, přičemž se zdůrazňuje prevence vad, snižování variability a ztrát v dodavatelském 

řetězci. 

V této normě jsou spolu s ISO 9001:2008 stanoveny požadavky na systém managementu 

kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu a je-li to relevantní, na instalaci a servis produktů 

v automobilovém průmyslu. 

Je vhodná pro výrobní místa organizace, kde se vyrábějí zákazníkem specifikované díly 

pro sériovou výrobu nebo servis. Je možné ji aplikovat v celém dodavatelském řetězci 

automobilového průmyslu. 

Požadavek na měření výkonnosti procesů je zde zakotven v kapitole 8 Měření, analýza a 

zlepšování, respektive v podkapitole 8.2.3 Monitorování a měření procesů. Tato 

podkapitola vychází z normy ISO 9001. 

„Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností také měření 

procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů 

dosahovat plánované výsledky. Nejsou-li plánované výsledky dosaženy, musí být učiněna 

vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.“ [19] 
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2. CHARAKTERISTIKA PROCESU 

Proces je definován jako ohraničená skupina vzájemně provázaných pracovních činností 

s předem definovanými vstupy a výstupy. Má jasně předem definovaný začátek a konec. 

Výstupem z procesu je konečný produkt. Smyslem produktivního procesu je přetvoření 

souboru vstupů na jeden nebo více výstupů s větší přidanou hodnotou, než měly vstupy. [1] 

Klíčovými prvky procesu jsou transformace (zobrazená na obrázku číslo 1) a zpětná 

řídící vazba. 

 

Obr. 1 Transformační model procesu [1] 

2.1 Základní charakteristiky procesu 

Každý proces je charakterizován základními charakteristikami, mezi které patří 

efektivnost, účinnost a adaptabilita. 

Efektivnost charakterizuje, jak dobře výstupy procesu naplňují požadavky zákazníka. 

Představuje tedy to, zda zákazník dostává, co chce a způsobem jakým chce. Proces, který je 

efektivní, poskytuje stabilně produkty či služby, které splňují nebo překračují očekávání 

zákazníka. 

Účinnost charakterizuje množství zdrojů, které jsou spotřebovány při přeměně vstupů na 

výstupy splňující požadavky nebo očekávání zákazníků. Proces je účinný, pokud je 

minimalizována spotřeba zdrojů a plýtvání. Ukazatelem účinnosti je produktivita, 

charakterizována jako poměr objemu skutečného výstupu k efektivní kapacitě procesu. 

Adaptabilita představuje schopnost procesu plnit speciální požadavky zákazníka a 

reagovat na změny v požadavcích. 

Materiál 

Požadavky 

Zařízení 

Instrukce 

- Transformace fyzická 

(změna stavu vstupů) 

- Změna umístění 

(přeprava, skladování) 

- Transformace informační 

(přeměna dat v informace) 

- Transformace transakční 

(změna hodnoty) 

Výrobek, služba 

Informace 

Vstupy Výstupy 
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2.2 Základní vlastnosti procesu [2] 

Proces můžeme charakterizovat následujícími vlastnostmi: 

- není izolovaný, 

- musí být plánovaný-realizovaný-kontrolovaný-zlepšován (PDCA cyklus), 

- má vstupy a jejich dodavatele, 

- má výstupy a jejich odběratele, 

- má měřitelné výstupy pro hodnocení výkonnosti procesů, 

- má stanoveny cílové hodnoty výstupních parametrů, 

- má stanoveny řídící parametry na zabezpečení požadovaných výstupních parametrů. 

2.3 Základní charakteristické znaky procesu 

Každý proces lze jednoznačně identifikovat a stanovit jeho hranice. 

2.3.1 Hranice procesu 

Každý proces je potřeba jednoznačně definovat a určit jeho hranice. Proces má svůj 

začátek, konec, účel a jasně definované vstupy a výstupy. Proces začíná určitým požadavkem 

nebo očekáváním zákazníka a končí, když je tento požadavek splněn. Určení hranic procesu a 

stanovení jeho parametrů se provádí v rámci analýzy procesů. Analýza následuje ihned po 

identifikaci procesů. Pravidla pro určení rozsahu a parametrů procesů se liší a jsou specifické 

pro každou organizaci. Úzce souvisí s činností a zaměřením organizace. [3] 

Hranice na straně vstupů označuje rozhraní mezi procesem a jeho dodavateli. V tomto 

místě se do dané činnosti procesu dostává vstup od zákazníka, dodavatele nebo z i vstup 

z jiného interního procesu organizace. 

Hranice na straně výstupů označuje rozhraní mezi procesem a zákazníkem, který přijímá 

výstupy z procesu. V tomto místě z procesu vychází výstup pro zákazníka nebo výstup do 

dalšího procesu. 

Interní rozhraní představuje místa uvnitř procesu, ve kterých výstup z jedné činnosti 

opouští jednu organizační jednotku a přechází do druhé. [3] 
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2.3.2 Identifikace procesu 

Pro každou organizaci je definování procesů jedinečné. Závisí na její strategii, 

možnostech, zdrojích apod. 

Abychom identifikovali proces, musíme: [2] 

- určit vlastníka procesu, 

- stanovit vnitřní a vnější hranice procesu, včetně zákazníků a dodavatelů, 

- popsat proces a vytvořit jeho dokumentaci, 

- stanovit požadavky zákazníka, 

- stanovit kontrolní body a ukazatele výkonnosti procesu, 

- měřit a vyhodnocovat proces. 

2.4 Lidé v procese 

Nejen vstupy, materiální a finanční zdroje jsou součástí každého procesu. Důležitou 

součástí jsou také lidé, kteří v těchto procesech figurují. Hlavními lidmi v procesu jsou 

vlastník procesu, zákazník procesu a operátor. 

Vlastník procesu 

Vlastník procesu nese za proces celkovou zodpovědnost a zároveň i zodpovědnost za jeho 

zlepšování. Vlastník procesu zodpovídá za jeho efektivní průběh. Každý proces může mít 

definovaného pouze jednoho vlastníka a zároveň jej musí mít definován každý proces. Není 

možné, aby proces neměl svého vlastníka. 

Zákazník procesu 

Zákazníkem procesu je subjekt, který odebírá výstupní produkt procesu. Tyto produkty 

mají být takové, aby uspokojily potřeby a očekávání zákazníka. 

Zákazníky můžeme rozdělit na interní a externí. 

Operátor procesu 

Operátor procesu je ten, kdo v procese nebo s procesem pracuje. Slouží zde vlastně i jako 

lidský zdroj, který realizuje vybrané činnosti. Zároveň je také zodpovědný za danou část 

procesu a nese také zodpovědnost za odstraňování neshod v procesu. 
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2.5 Procesní přístup 

Jestliže jsme si definovali pojem proces, nesmíme vynechat ani základní charakteristiku 

procesního přístupu.  Abychom tento přístup pochopili, musíme porozumět vzájemným 

vazbám mezi jednotlivými procesy. Procesní přístup je založen na principech řízení a 

vzájemného působení všech procesů organizace tak, aby plnily stanovené cíle. 

Při využití procesního přístupu musíme identifikovat, seřadit a řídit procesy takovým 

způsobem, aby výstup z jednoho procesu tvořil vstup pro proces následující. Tento způsob 

můžeme také nazvat jako řetězení procesů. 

Tento přístup umožňuje náhled na organizaci jako systém vzájemně provázaných procesů. 

Práce není vykonávána separátně v oddělených funkčních útvarech, ale naopak jimi 

„protéká“. Hlavním znakem procesního přístupu je právě schopnost reakce na různé 

požadavky (zákazníků) a pružný přechod mezi nimi. Myslet a jednat v propojených 

pracovních postupech umožňuje všem zúčastněným získat přehled nad celkovým 

hodnotvorným řetězcem a zlepšit chod organizace. [10] 

Na rozdíl od funkčního přístupu, kde je základním kritériem organizačního dělení 

dovednost, procesní přístup je orientován nejen na výsledek (produkt), ale i na postup jeho 

dosažení. 

Jestliže přímo zapojíme pracovníky a operátory a definujeme zodpovědné osoby za 

procesy, můžeme dosáhnout rozsáhlejších činností zlepšování a intenzivněji zapojíme 

všechny zainteresované pracovníky pro dosažení stanovených cílů. 

Výhodou procesního přístupu je nepřetržité řízení vazeb mezi jednotlivými procesy 

v rámci systému procesů, ale také kombinování a interakce mezi procesy. 
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3. VÝKONNOST 

Ačkoliv norma ISO 9001 v článku 8.2.3 říká, že organizace musí aplikovat vhodné 

metody pro monitorování a měření procesů systému managementu kvality, pojem výkonnost 

vůbec není definován. 

Pojem výkonnost vhodně definuje EFQM Model Excelence jako míru dosažených 

výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i procesy. [4] 

Pojem výkonnost je však třeba chápat jako „zastřešující“ pojem i pro pojmy jako je 

produktivita, efektivnost, účinnost apod. Proto je možné konstatovat, že organizace často 

výkonnost měří a ani o tom nevědí, protože ji měří přes produktivitu, náklady, využití zdrojů 

apod. [5] 

Všeobecně však můžeme výkonnost definovat jako charakteristiku, která popisuje 

způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný objekt vykonává určitou činnost na základě 

podobnosti s referenčním způsobem vykonávání (průběhu) této činnosti. Interpretace této 

charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska 

stanoveného rozsahu. [6] 

Jestliže tedy chceme výkonnost měřit, musíme tak činit v porovnání s cílovou hodnotou, 

která vyplývá ze strategických cílů, plánovaných cílů nebo údajů získaných například u 

konkurence. 
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4. ANALÝZA SOUČASNÝCH PŘÍSTUPŮ K MĚŘENÍ VÝKONONSTI 

PROCESŮ 

Jako měření výkonnosti procesů chápeme aktivity, které poskytují objektivní a přesné 

informace o průběhu jednotlivých procesů tak, aby tyto procesy mohly být jejich vlastníky 

průběžně řízeny a aby plnily všechny požadavky na procesy kladené. 

4.1 Vztah mezi jakostí, produktivitou a výkonností 

Jakost je dle ČSN EN ISO 9000: 2006 definována jako míra plnění požadavků souborem 

inherentních znaků. [16] 

Pojem produktivita je definován jako poměr vstupů a výstupů. [4] 

Pojem výkonnost normy souboru ISO 9000 nedefinují, i když jej používají velmi často. Je 

dobré tedy využít definice dle EFQM Modelu Excelence, který výkonnost definuje jako míru 

dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i procesy. Výkonnost tedy 

můžeme měřit pouze vůči definované cílové hodnotě. [4] 

Všeobecně můžeme říci, že naprostá většina problémů produktivity je spojena 

s nedostatečnou jakostí a chceme-li produktivitu zvýšit, musíme nejprve vyřešit problémy 

neshod vznikajících v procesech. Snaha o zvyšování výkonnosti je tedy také snaha řešení 

otázky zvyšování produktivity a tedy zároveň i zlepšování jakosti. 

Výkonnost procesů i organizace je funkcí jakosti a produktivity. Jakost a produktivita 

jsou dvěma na první pohled rozdílnými, ve skutečnosti však propojenými dimenzemi 

výkonnosti. [4] 

4.2 Východiska měření výkonnosti procesů [3] 

Abychom mohli správně měřit výkonnost procesů, musíme se zaměřit na následující 

požadavky. 

1. Nutnost pochopení, že pro změnu výstupů procesu musíme změnit výkonnost procesu. 

2. Měření výkonnosti procesů vázat vzhledem ke stanoveným cílům. 

Cíle jakosti jsou kvantifikovatelné charakteristiky produktů a procesů, které mají být 

organizací dosaženy k určitému termínu. Cíle jakosti musí korespondovat s politikou 

jakosti organizace. 
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3. Měření výkonnosti procesů musí splňovat určité požadavky. 

- Validita (platnost) měření je zde chápána jako důvěra k informacím, které na základě 

měření výkonnosti získávají nejen vlastníci procesů, ale i další zainteresované osoby 

v organizaci. 

- Úplnost měření znamená, že měření výkonnosti procesů musí zahrnout všechny 

významné aspekty a faktory průběhu realizace procesů. 

- Dostatečná podrobnost měření musí zahrnout nejen měření výstupů z procesu, ale 

také měření vstupů do procesu a také měření v průběhu vlastního procesu. V průběhu 

procesu musí počet měřících míst odpovídat možnostem vzniku variability. 

- Dostatečná frekvence měření zajistí nezkreslené údaje. Pro určení dostatečné 

frekvence měření bychom měli znát i způsobilost procesu. 

- Požadovaná přesnost měření pomáhá dosažení stavu důvěry k informacím z měření 

výkonnosti procesů. 

- Možnost odhalení mezer výkonnosti. Měření výkonnosti procesů má být 

projektováno tak, aby bylo odhaleno alespoň 80 % odchylek od plánovaných hodnot. 

Analýza těchto odchylek následně odhalí i mezery výkonnosti, které jsou chápány 

jako příležitosti ke zlepšování. 

- Správné načasování měření. Rychlost, s jakou pracovníci provádějící analýzu 

získaných dat jsou schopni zpracované informace dopravit vlastníkovi procesu, by 

měla být co nejvyšší. 

- Stálost získaných dat v čase. Ukazatele výkonnosti procesů by měly mít takovou 

povahu, aby jejich hodnoty nebyly závislé na sezónních proměnných, jako například 

změny sortimentu, objemů produkce, cen vstupů apod. 

- Snadná srozumitelnost informací. Informace z měření výkonnosti procesů musí být 

pro všechny pracovníky jasné, srozumitelné a lehce interpretovatelné. 

- Odpovědnost za výsledky měření. Za průběh měření a zpracování výsledků musí být 

stanovena konkrétní odpovědnost určitého pracovníka. 

4.3 Volba ukazatelů pro měření výkonnosti procesů [4] 

Při volbě ukazatelů pro měření výkonnosti procesů bychom se měli držet následujícího 

postupu. 

1. Přesné definování procesu, u kterého chceme měřit výkonnost. 

2. Sestavení skupiny zkušených pracovníků pro volbu ukazatelů. 
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3. Aplikace brainstormingu na téma volby ukazatelů pro měření výkonnosti procesu, který 

má moderovat a vést vlastník procesu. 

4. Výběr nejvhodnějších ukazatelů z brainstormingem navržené škály. 

5. Návrh matematických vztahů pro výpočet vybraných ukazatelů výkonnosti procesů. 

6. Stanovení potřebných informačních vstupů pro výpočet ukazatelů výkonnosti vlastníkem 

procesu. 

4.3.1 Univerzální ukazatele výkonnosti procesů 

Některé ukazatele výkonnosti mají univerzální charakter a mohou být tedy využívány 

v rozsáhlé řadě měření. 

- Průběžná doba procesu je doba, která uplyne od okamžiku přijetí vstupů do procesu až 

po okamžik odvedení výstupů. 

- Efektivní využití doby procesu. 

- Celkové náklady na proces zahrnují náklady na shodu i neshodu v procesu. 

- Efektivní využití nákladů. 

- Podíl neshod v procesu. 

- Procesem přidaná hodnota. 

4.3.2 Ukazatele měření výkonnosti výrobních procesů 

Jako výrobní proces chápeme jakýkoliv proces přeměny hmotných vstupů na hmotné 

výstupy ve výrobních dílnách. Nebudeme brát v potaz použitou technologii. 

Jako příklad těchto ukazatelů můžeme uvést: 

- produktivita pracovníka, 

- produktivita stroje, 

- výtěžnost vstupů, 

- indexy způsobilosti strojů a procesu, 

- podíl neshodných výrobků k vstupům apod. 

4.3.3 Ukazatele měření výkonnosti nevýrobních procesů 

Nevýrobní procesy jsou všechny ostatní procesy, které se v průběhu realizace procesu 

v organizaci zabezpečují. 
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Pro měření výkonnosti procesů návrhu a vývoje produktu: 

- doba uvedení nového produktu na trh, 

- zisk organizace k nákladům na návrh a vývoj, 

- uživatelský efekt z použití nových produktů, 

- změny míry hodnoty pro zákazníka apod. 

Měření výkonnosti procesů údržby: 

- průměrná doba vykonání jednoho údržbářského zásahu, 

- počet pracovníků údržby k počtu pracovníků ve výrobě, 

- kapacitní vytížení pracovníků údržby apod. 

Měření výkonnosti procesů nákupu: 

- objem výkonů na jednoho pracovníka nákupu, 

- průměrná vázanost zásob, 

- obrátka zásob apod. 

Měření výkonnosti procesů poprodejního servisu: 

- rychlost i reakce na oznámenou neshodu zákazníkem, 

- průměrná doba garancí poskytovaných zákazníků, 

- využití kapacity pracovníků servisu apod. 

4.4 Možnosti měření výkonnosti procesů 

Níže uvedené postupy mohou být využity k měření výkonnosti procesů výrobních i 

nevýrobních. Uvedené možnosti se liší svou logikou, náročností a přesností. 

4.4.1 Měření výkonnosti procesů pomocí odchylek. 

Z uvedených postupů je tento postup nejjednodušší. Jedná se o nepřímou metodu měření 

výkonnosti procesů, jelikož výsledkem měření je pouze konstatování, že z určitých důvodů- 

odchylek, nebylo možné splnit plánovanou výkonnost procesu. Jako odchylku chápeme 

jakýkoliv odklon od normálních nebo plánovaných podmínek pro vykonávání procesu. 

Tato metoda pouze upozorňuje proč a z jakých příčin není výkonnost optimální. 

4.4.2 Měření výkonnosti procesů pomocí indexů způsobilosti 

Tato metoda využívá vhodně stanovených ukazatelů výkonnosti, pro které však musí být 

znám způsob jejich výpočtu. Změny těchto ukazatelů jsou monitorovány hlavně z hlediska 

naplňování nebo přibližování se cílovým hodnotám. 
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Tato metoda je vhodná při monitorování realizace projektů neustálého zlepšování nebo 

při realizaci nápravných opatření. 

4.4.3 Měření výkonnosti procesů pomocí Sigma způsobilosti 

Tato metoda je poměrně náročným přístupem, odvozeným od zásad programů jakosti Six 

Sigma. Rozsah neshod se nevyjadřuje v počtu neshod na jednotku produkce, ale v počtu 

neshod na milion možností. Možností je zde chápáno jakékoliv místo v procesu, kde by mohla 

být určitá neshoda (vada) zaznamenána. 

4.5 Využití údajů z měření výkonnosti procesů 

Smyslem měření výkonnosti procesů je především dodat data, která umožní vlastníkovi 

procesu poznat chování jím řízeného procesu. Díky těmto datům je možné operativně 

realizovat úpravy daného procesu. Postup vlastníků procesu při využití dat z měření 

výkonnosti procesů je zobrazen na obrázku číslo 2. 

 

Obr. 2 Využití dat z měření výkonnosti procesů [4] 
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Prvním krokem analýzy údajů je konfrontace, zda jsou hodnoty ukazatelů výkonnosti 

v mezích, které byly stanoveny daným plánem realizace procesu. Pokud se hodnoty v těchto 

mezích nenacházejí, je nutné analyzovat příčinu nesplnění stanovených hodnot. Jestliže se 

jedná o náhodný typ příčiny, měl by vlastník analyzovat trendy vývoje ukazatelů výkonnosti. 

Jestliže je ale odhalena systematická příčina, její eliminace by měla být předmětem 

následujícího procesu zlepšování. Jako proces zlepšování můžeme chápat i činnosti, které 

maní zabránit opakování negativních vývojových trendů. [4] 

Pozitivní trendy, či trvale vyhovující hladina určitých ukazatelů výkonnosti by neměla 

být příčinou uspokojení vlastníka procesu. Vlastník procesu by měl získaná dat přezkoumat 

komplexně. Ne každý ukazatel výkonnosti má totiž stejnou důležitost. Je tedy nutné celkové 

posouzení výkonnosti. K tomu můžeme například využít vhodně definované integrované 

ukazatele výkonnosti. 

Jako příklad můžeme využít následující tabulku, ve které se celková vážená odchylka 

počítá na základě váhy a reálných hodnot tří dílčích ukazatelů výkonnosti. [4] 

Tab. 1 Komplexní posouzení výkonnosti procesu [4] 

Ukazatel 
výkonnosti 

Cílová 
hodnota 

ukazatele 

Váha 
ukazatele 

Reálná 
výkonnost 

Odchylka od 
cílové 

hodnoty 

Vážená 
odchylka od 

cílové hodnoty 

1. Čas čekání na 
práci 

2 min 0,35 2,7 min 35 % 12,25 % 

2. Využití kapacit 
v procesu 

95 % 0,15 89 % 6 % 0,9 % 

3. Rozsah neshod 
v procesu 

1 % 0,50 1,4 40 % 20,0 % 

Celková vážená 
odchylka 

    33,15 % 

4.6 Přístupy k měření výkonnosti procesů 

V současné době je měření výkonnosti procesů již poměrně rozsáhlou oblastí. Existuje již 

velké množství metod a nástrojů, které lze využít v rámci měření výkonnosti procesů. Své 

uplatnění zde mají především ukazatele výkonnosti procesů, které je možné využít jako 

součást modelů hodnocení výkonnosti procesů. 

V této kapitole se zaměříme pouze na vybrané metody měření výkonnosti procesů, mezi 

které patří například metoda Balanced Scorecard (BSC), model CAF, Benchmarking, Lean 

Six Sigma, či klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). 
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4.6.1 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard je metoda pro strategické hodnocení výkonnosti organizace. Tuto 

metodu je možné využít pro tvorbu, zavedení a aktualizaci dané strategie, ale také pro 

stanovení a standardizaci požadavků zájmových skupin. Tato metoda je vhodná k řízení 

dlouhodobé strategie. [11] 

Balanced Socrecard je velmi komplexní model strategického systému měření výkonnosti 

organizace. Použití pouze finančních ukazatelů neposkytuje objektivní stanovení, měření a 

kontrolu úspěšnosti firemní strategie. Proto je nutné využít komplexní model, který umožňuje 

objektivní měření. 

 Tento model využívá zpětnou vazbu, pomocí které se vyhodnocuje úspěšnost 

realizované strategie. Finanční ukazatele jsou ponechány, ale jsou doplněny o 3 další tři, které 

společně tvoří nový rámec systému měření výkonnosti. 

Perspektivy Balanced Scorecard (Obr. 3): 

- finanční: ziskovost, cash flow, výnos a návratnost kapitálu apod., 

- zákaznická: počet zákazníků, podíl na trhu, apod., 

- interních procesů: náklady procesu, počet neshod, apod., 

- učení se a růstu: počet nových znalostí, počet školení, apod. 

 

Obr. 3 Perspektivy Balanced Scorecard 
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Postup vytvoření modelu Balanced Scorecard 

Následujícími devíti kroky je charakterizován základní postup vytvoření modelu 

Balanced Scorecard. 

1. Vytvoření týmu 

2. Ujasnění firemní strategie a strategických scénářů 

3. Definování cílů a měřítek 

4. Převedení cílů do perspektiv Balanced Scorecard 

5. Analýza vztahů příčina a následek 

6. Rozklad cílů a měřítek do nižších organizačních složek 

7. Vytvoření cílů v grafické podobě, neboli mapa strategie 

8. Převedení cílů a strategie do taktických plánů a operativních úkolů 

9. Zpětná vazba a analýza měřítek výkonnosti firmy 

Vytvoření funkčního modelu Balanced Scorecard je týmová práce, která má být vedena 

vrcholovým managementem, a která se týká všech pracovníků firmy. Balanced Scorecard 

nemusí být vždy hned zavedeno ve všech úrovních firmy. 

4.6.2 Model CAF  

Model CAF (Common Assessment Framework) neboli „společný hodnotící rámec“ je 

nástrojem Total Quality Managementu (TQM), vyvinutým pro veřejný sektor, inspirovaný 

Modelem excelence Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM). Je založený na předpokladu, 

že vynikající výsledky v oblasti výkonnosti organizace, občanů/zákazníků, zaměstnanců a 

společnosti lze dosáhnout prostřednictvím vedení organizace, které řídí strategii a plánování, 

zaměstnance, partnerství, zdroje a procesy. Nahlíží na organizaci současné z různých úhlů: je 

tak uplatněn holistický přístup při analýze výkonnosti organizace. [20] 

Hlavní účel 

CAF je veřejně dostupný, bezplatný a snadno použitelný nástroj napomáhající 

organizacím veřejného sektoru v celé Evropě využívat techniky řízení kvality pro 

zlepšování své výkonnosti. CAF byl navržen tak, aby byl využitelný ve všech oblastech 

veřejného sektoru na evropské, národní/federální, regionální a místní úrovni. 
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Cílem CAF je stát se katalyzátorem procesu celkového zlepšování organizace a má pět 

hlavních záměrů [20]: 

1.  Zavést do veřejné správy kulturu excelence a principy TQM. 

2.  Využívat ve veřejné správě celý cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

3. Umožnit sebehodnocení organizací veřejného sektoru za účelem získání jejich 

diagnózy a stanovení následných opatření ke zlepšení. 

4.  Působit jako most spojující různé modely používané v řízení kvality, a to jak ve 

veřejném tak i soukromém sektoru. 

5.  Usnadnit benchlearning mezi organizacemi veřejného sektoru. 

Organizace, které zahájily implementaci CAF, mají ambice dosahovat ve své výkonnosti 

excelentních výsledků a zavést kulturu excelence. Efektivní využití CAF by časem mělo vést 

k rozvoji tohoto typu kultury a myšlení v rámci organizace. 

Struktura modelu, zobrazená na obrázku číslo 4, je členěná do 9 oblastí, které určují 

hlavní aspekty, na něž je třeba se zaměřit při každé analýze organizace. Kritéria 1 až 5 se 

zabývají manažerskými praktikami organizace a nazývají se předpoklady. Ty určují, co 

organizace dělá a jak přistupuje ke svým úkolům, aby dosahovala požadovaných výsledků. V 

kritériích 6 až 9 se hodnotí výsledky dosahované v oblasti občanů/zákazníků, zaměstnanců, 

sociální odpovědnosti a klíčových výsledků výkonnosti prostřednictvím měření vnímání a 

měření dosahované výkonnosti. [20] 

 

Obr. 4 Struktura modelu CAF [20] 
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Každé kritérium je dále členěno na subkritéria. Těch je 28 a představují hlavní otázky, na 

které je třeba odpovědět při hodnocení organizace.  

Integrování závěrů z hodnocení předpokladů a výsledků do vlastního řízení organizace 

pak zajišťuje trvalý cyklus inovací a učení se, který provází organizaci na její cestě k 

excelenci. 

V každé organizaci probíhá mnoho procesů. Každý proces je uspořádaným souborem 

vzájemně propojených činností, které přeměňují zdroje nebo vstupy efektivním způsobem do 

služeb (výstupy) a dopadů na společnost (výsledky).  

Rozlišují se tři typy procesů [20]: 

- hlavní procesy- realizují poslání a strategii organizace, jsou rozhodující pro 

poskytování produktů nebo služeb, 

- řídící procesy- jsou nutné pro řízení organizace, 

- podpůrné procesy- poskytují potřebné zdroje. 

Chod každé dobře fungující organizace představuje mnoho procesů, přičemž každý proces 

je souborem po sobě jdoucích aktivit. Pouze klíčové procesy jsou předmětem hodnocení 

modelu CAF. Kritérium 5 se zabývá především hlavními procesy, zatímco kritéria 1 a 2 se 

zabývají řídícími procesy a kritéria 3 a 4 podpůrnými procesy. 

Správné definování a rozlišení procesů v organizaci je velmi důležité pro měření 

výkonnosti těchto procesů. 

4.6.3 Benchmarking 

Benchmarking je možné definovat podle někdejšího vrcholového manažera Xeroxu D. 

Kearnse jako nepřetržitý proces měření výrobků, služeb a praktik s těmi, kteří jsou uznáni 

jako konkurenti nebo vedoucí firmy v odvětví. [12] 

V současné době však je již tato definice nedokonalá a benchmarking tedy definujeme 

jako nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod 

vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření za účelem definovat 

cíle zlepšování vlastních aktivit.[7] 
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Benchamrking je nástrojem konkurenčního porovnávání, tedy externího porovnávání 

faktorů vlastní organizace s nejlepšími partnery, což nám umožní získat jasný obraz o těch 

faktorech, které nejvíc ovlivňují prosperitu organizace. [13] 

Členění benchmarkingu dle předmětu zkoumání: 

- Benchmarking konkurenční, kdy předmětem zájmu je určitý produkt. 

- Benchmarking funkcionální, kdy se srovnává jedna nebo několik funkcí určitých 

organizací. 

- Benchmarking procesní (generický), u nějž je předmětem pozornosti porovnávání a 

měření u určitého procesu organizace. Takto získané informace jsou velmi užitečné 

v rámci měření výkonnosti procesů. 

4.6.4 Lean Six Sigma 

Metoda Lean Six Sigma je úplný a flexibilní systém dosahování, udržování a 

maximalizace obchodního úspěchu. Lean Six Sigma je zejména založena na porozumění 

potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném používání faktů, dat a statistické analýzy a na 

základě pečlivého přístupu k řízení, zlepšování a vytváření nových obchodních, výrobních a 

obslužných procesů. [14] 

Lean Six Sigma není jen statistickou metodou, ale strategií, která má docílit zlepšení 

vícestupňového procesu, začínajícího u prospěchu pro zákazníka, přes vnitřní procesy a 

výkony, až po výsledky podniku. 

Metoda Lean Six Sigma je použitelná u všech typů procesů. Můžeme ji tedy aplikovat na 

výrobní procesy, obchodní procesy, zásobování, ale i například na lidské zdroje. [8] 

Metodě Lean Six Sigma je věnována následující kapitola. Podrobněji bude tedy tato 

metoda popsána později. 

4.6.5 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

Klíčové ukazatele výkonnosti, označované zkratkou KPI (z anglického Key Performance 

Indicators), představují skupinu ukazatelů, jejichž prostřednictvím organizace dokáže jasně 

definovat stav svých procesů na základě monitorování a měření procesů, systémů a celkové 

výkonnosti. [5] 

Musíme si uvědomit, že ne všechny ukazatele výkonnosti považujeme za klíčové a je 

tedy důležité si uvědomit rozdíl mezi klíčovými ukazateli výkonnosti KPI a pouze ukazateli 
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výkonnosti PI.  Ukazatele výkonnosti, označované zkratkou PI (z anglického Performance 

Indicators), jsou sice pro organizaci důležité, ale nemají přímý dopad na její úspěch. 

Klíčové ukazatele výkonnosti můžeme definovat několika rozlišnými definicemi. 

Například podle D. Parmentera můžeme KPI definovat jako „soubor opatření, zaměřených 

na ty aspekty výkonnosti organizace, které jsou nejkritičtější pro současný, ale i budoucí 

úspěch organizace“. [10] 

V oblasti řízení kvality však také nalezneme definici klíčových ukazatelů výkonnosti a to 

v normě ISO 9004, která je definuje jako „faktory, které jsou řízeny organizací a které jsou 

zásadní pro udržitelný rozvoj. Tyto faktory by měly být předmětem měření výkonnosti a 

měly by být definovány jako klíčové ukazatel e výkonnosti“. [18] 

Klíčové ukazatele výkonnosti by měl volit vrcholový management organizace tak, aby 

jim údaje takto získané poskytly základ pro strategické rozhodování. Klíčové ukazatele 

výkonnosti by měly být kvantifikovatelné a měly by organizaci umožnit stanovovat měřitelné 

cíle, ale také identifikovat, monitorovat a případně předvídat trendy v rámci vybraných 

procesů. Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být voleny s rozvahou a s ohledem na velikost 

organizace a její zaměření. 

Klíčové ukazatele výkonnosti můžeme chápat jako komplexní veličiny, které přesně 

informují vlastníka procesu o vývoji výkonnosti procesu. Tyto ukazatele musí mít smysl a je 

tedy potřebné určit, proč vlastník procesu potřebuje sledovat právě tuto hodnotu. Vlastník 

procesu musí vědět, co sleduje a jaký má smysl tento průběh sledovat. Samozřejmě nesmíme 

opomenout, že hodnoty ukazatelů výkonnosti se s časem mění. [5] 

KPI by měly splňovat následující pravidla[10]:  

- neměly by být pouze finančně zaměřené, 

- musí být přijaty vrcholovým vedením organizace, 

- musí se měřit v pravidelných intervalech, 

- je jasně definováno, jaká opatření jsou dále potřebná v případě nedosažení 

stanoveného cíle, 

- mají významný dopad na kritické faktory úspěšnosti organizace, 

- musí být pochopeny všemi pracovníky, 

- odpovědné osoby by je měly ostatním pracovníkům reportovat například 

prostřednictvím intranetu nebo nástěnek. 



33 
 

Klíčové ukazatele můžeme rozdělit z mnoha různých hledisek. Jejich rozdělení se 

v podstatě shoduje s již uvedeným dělením ukazatelů výkonnosti procesů v kapitole 4.3 Volba 

ukazatelů pro měření výkonnosti procesů. „Klíčovost“ těchto ukazatelů je dána až potvrzením 

těchto ukazatelů vrcholovým vedením, že tyto ukazatele jsou pro stanovené procesy klíčové a 

je nutné jim věnovat pozornost. 

Postup pro volbu klíčových ukazatelů výkonnosti 

Zvolit si vhodné klíčové ukazatele výkonnosti není jednoduché. Tento proces je poměrně 

náročný. Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být zvoleny tak, aby objektivně 

charakterizovaly výkonnost vybraných procesů organizace. Takovýto postup je zobrazen na 

obrázku číslo 5. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Postup volby klíčových ukazatelů výkonnosti [4] 

  

Definování procesu nebo oblasti, pro kterou bude výkonnost měřena. 

Sestavení skupiny zkušených pracovníků pro volbu ukazatelů. 

Aplikace brainstormingu na téma „volba ukazatelů“. 

Výběr nejvhodnějších ukazatelů. 

Pro vybrané ukazatele výkonnosti navrhnout způsob jejich výpočtu. 

Stanovení potřebných informačních vstupů pro výpočet ukazatelů výkonnosti. 
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5. METODA LEAN SIX SIGMA 

Metoda Lean Six Sigma je úplný a flexibilní systém dosahování, udržování a maximalizace 

obchodního úspěchu. Lean Six Sigma je zejména založena na porozumění potřeb a očekávání 

našich zákazníků, disciplinovaném používání faktů, dat a statistické analýzy a na základě 

pečlivého přístupu k řízení, zlepšování a vytváření nových obchodních, výrobních a 

obslužných procesů. [14] 

Lean Six Sigma je moderní metodou a strategií, která vede k velmi významnému 

ekonomickému zlepšení výsledků organizace. S touto metodou přišel Bill Smith, který ve 

firmě Motorola zavedl posuzování kvality na základě výrobního procesu, namísto tehdy 

používaného posuzování kvality výrobků. Snaha o zlepšování procesů dodržováním oblasti 

šesti směrodatných odchylek a metodologie DMAIC se stala v roce 1986 hlavní filozofií firmy 

Motorola. Postupně byla metoda Lean Six Sigma úspěšně implementována v dalších velkých 

organizacích, např. General Electric, ABB, AlliedSignal, Polaroid, Honeywell, Sony, Honda, 

Microsoft, Bank of America, American Express, AT&T, Amazon.com a další. Dnes je metoda 

Lean Six Sigma úspěšná v různých oblastech jako je bankovnictví, finance, průmysl, 

zdravotnictví, služby a státní správa. 

Metoda Lean Six Sigma, jak již bylo výše uvedeno, je strategií, která vede 

k ekonomickému zlepšení výsledků organizace. Úspory, které díky zavedení metody Lean Six 

Sigma získaly firmy Motorola, General Electric a Allied Signal jsou zobrazeny níže na obrázku 

číslo 6. 
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Obr. 6 Úspory získané díky Lean Six Sigma [8] 

5.1 Charakteristika metody Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma je podnikatelská strategie, která organizacím umožňuje prudce zlepšit 

jejich úroveň pomocí plánování a monitorování každodenních podnikatelských aktivit 

způsobem, který minimalizuje výskyt neshod a potřebné zdroje a zvyšuje spokojenost 

zákazníka. Lean Six Sigma se orientuje zejména na prevenci neshod, zkrácení průběžné doby 

výroby a úsporu nákladů. Její uplatnění představuje přísnou, soustředěnou a vysoce efektivní 

realizaci osvědčených principů a metod managementu jakosti. Přestože ve filozofii Lean Six 

Sigma je zdůrazňována zejména orientace na zlepšování rentability, jejím bezprostředním 

vedlejším produktem je také zlepšování jakosti a hospodárnosti.  

Lean Six Sigma není jen statistickou metodou, ale strategií, která má docílit zlepšení 

vícestupňového procesu, začínajícího u prospěchu pro zákazníka, přes vnitřní procesy a 

výkony, až po výsledky podniku. 

V podstatě jde tedy o: 

- využití systematické metody projektového managementu, 

- soustavné využívání dat statistických analýz, 

- soustavné měření operativního výkonu podniku a následné zlepšování, 

- dosažení praktikované kvality nulových defektů. 
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Cílem je splnění všech požadavků zákazníků, neboli kritických parametrů kvality, ale i 

hospodářských požadavků z pohledu podniku, aby se stal ziskovým. 

Lean Six Sigma jako strategie usiluje o účinné propojení tržně orientovaného nasazení 

s nasazením orientovaným na zdroje přes procesní propojení kritických parametrů kvality 

jako jednoznačně definovaných faktorů úspěšnosti s vnitřně analyzovanými hnacími silami 

hodnot. [8] 

Jako matematicko-statistická metoda usiluje o 6σ s 3,4 neshod na milion možností 

(DPMO). 

Projekty Lean Six Sigma usilují o projektově řízené zlepšení v kvantových přechodech. 

Zaměřují se tedy na souvislé zlepšování. 

Metoda Lean Six Sigma představuje strategický přístup k neustálému zlepšování, který 

využívá mnohé statistické nástroje. Praktickým cílem je snižování výdajů organizací za 

podmínky, že nebude ohroženo plnění požadavků zainteresovaných stran. 

Přínosy metody Lean Six Sigma jsou: 

- snížení nákladů, 

- zvýšení produktivity, 

- růst podílu na trhu, 

- redukce obslužné doby, 

- snížení výskytu vad, 

- změna kultury, 

- návrh nových produktů či služeb apod. 

Tradiční přístupy předpokládají zvládnutost procesu v mezích ±3σ od středních hodnot, 

jak můžeme vidět na obrázku číslo 7. σ je zde označení směrodatné odchylky procesu. Takto 

definovaná způsobilost zaručuje výskyt neshod přibližně 0,27 %. Ačkoliv toto číslo vypadá 

poměrně přijatelně, pro mnohé organizace znamená neúnosně vysoké ekonomické ztráty. 

Proto jako první společnost Motorola vyhlásila strategický cíl dosáhnout výskytu neshod na 

hranici 3,4 z milionu příležitostí ke vzniku neshod (DPMO). To ovšem předpokládá, že se 

variabilita procesu redukuje tak, aby toleranční pole hodnot bylo pokryto 12 směrodatnými 

odchylkami.  
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Obr. 7 Koncept Lean Six Sigma [21] 

Při zvyšování úrovně sigma způsobilosti procesu se snižuje rozsah výdajů na neshody, jak 

je uvedeno v tabulce číslo 2. 

Tab. 2 Odhad úrovně výdajů na neshody při úrovni sigma způsobilosti procesu [9] 

Typ organizace Podíl výdajů na neshody Úroveň sigma způsobilosti 

Poskytující služby (průměrná) 30 – 40 % z tržeb 3 

Výrobní (průměrná) 15 – 30 % z tržeb 4 

S velmi dobrou výkonností 5 – 15 % z tržeb 5 

S vynikající výkonností Méně než 1 % z tržeb 6 

Metoda Lean Six Sigma nepředstavuje pouze statistické přístupy, ale jedná se o 

synergicky provázanou kombinaci tří přístupů: 

1. Six Sigma jako filosofie managementu, pro kterou jakýkoliv problém, či neshoda je 

nepříjemné pro dodavatele, odběratele i pro zákazníka. 

2. Six Sigma je vhodně aplikovaná statistika, která k pozorování a měření procesů 

perspektivou jejich variability široce využívá metody statistického zpracování dat. 

3. Six Sigma je proces zlepšování využívající algoritmus DMAIC (Define- Measure- 

Analyse- Improve- Control), který je založen na Demingově PDCA cyklu. 
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Další charakteristické rysy metody Lean Six Sigma jsou: 

- silná orientace na požadavky odběratelů a dalších zainteresovaných stran, 

- orientace na využívání faktů, 

- rozsáhlé využívání statistických metod a nástrojů, 

- nutnost poznání a redukce variability procesů, 

- rozsah neshod (vad) se vyhodnocuje pomocí ukazatelů vztahovaných na předem 

definovaný počet příležitostí ke vzniku neshod (vad), 

- masivní výcvik zaměstnanců, kteří jsou pověřeni garancí konkrétních projektů, 

- zaměření na procesy dodavatelů, které odběratelům a zákazníkům přidávají největší 

hodnotu, 

- časová i zdrojová náročnost, ale významné ekonomické efekty, 

- pokud dodavatelé prokáží odběrateli aplikaci zlepšování odvozenou od přístupů Six 

Sigma, přinese jim to zvýšení prestiže a celkové způsobilosti v očích odběratelské 

organizace. 

Mýty o Lean Six Sigma [8] 

S metodou Lean Six Sigma je spojeno i velké množství mýtů. Některé z nich jsou 

uvedeny níže. 

- Six Sigma je možná jen u procesů s vysokým počtem nevydařených případů. 

- Six Sigma zohledňuje jen absolutní počet neshod, tedy míru neshod (PPM). 

- Procesy a úrovně kvality nejsou srovnatelné vzhledem k různé komplexnosti. 

- U Six Sigma je vždy vyžadována absolutní bezchybnost. 

- Sleduje se cíl, kdy výsledky leží vždy v mezích definovaných zákazníkem, ale 

odchylky jdou mimo toleranční oblasti. 

- Navýšení kvality 99 % na úroveň Six Sigma přináší jen nízké úspory nákladů. 

- Účinky Six Sigma projektů jsou „vypočítány na efekt“, protože je zohledněn také 

nepřímý prospěch díky např. věrnosti zákazníka a dalších doporučení. 
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5.2 Principy metody Lean Six Sigma [14] 

Metoda Lean Six Sigma je založena na šesti základních principech. 

1. Ryzí zaměření na zákazníka. 

- Zaměření na zákazníka je u metody Lean Six Sigma nejvyšší prioritou. I hodnocení 

výkonnosti začíná u zákazníka. Zlepšování se formuluje podle dopadu na 

uspokojování potřeb zákazníků. 

2. Řízení založené na informacích a faktech. 

- Metoda Lean Six Sigma začíná ujasněním, které postupy jsou klíčové k posouzení 

obchodní výkonnosti. Následně se provede sběr a analýza dat, abychom porozuměli 

klíčovým proměnným. Závěr spočívá v optimalizaci výsledků. 

- Metoda Lean Six Sigma tedy pomáhá zjistit, jaká data skutečně potřebujeme a jak 

získaná data co možná nejlépe využít. 

3. Zaměření na procesy a jejich zlepšování. 

- Metoda Lean Six Sigma poskytuje univerzální klíč k úspěchu zaměřením na procesy. 

- Metoda Lean Six Sigma je schopna přesvědčit vrcholový management, že ovládnutí 

procesů je jediným způsobem, jak si udržet konkurenční výhodu a jak předat 

zákazníkům skutečnou užitnou hodnotu. 

4. Proaktivní management. 

- Proaktivní přístup představuje výchozí bod pro kreativitu a efektivní změnu. Metoda 

Lean Six Sigma slučuje nástroje a praktiky, které mění reaktivní zvyky v dynamický, 

citlivý a proaktivní způsob managementu. 

5. Spolupráce bez hranic. 

- Lepší spolupráce mezi společnostmi, jejich prodejci a zákazníky představuje obrovské 

možnosti. Lean Six Sigma pomáhá vytvářet prostředí a řídící struktury podporující 

skutečnou týmovou práci. 

6. Honba za dokonalostí a tolerance neúspěchu. 

- Žádná společnost nedosáhne vysoké výkonnosti dle Lean Six Sigma bez nových 

nápadů a přístupů. Každý pokus o možnou cestu k lepším službám, nižším nákladů, 

apod. vyžaduje určité riziko. Pokud se lidé, či organizace příliš obávají následků 

možných chyb, nikdy se o nic nepokusí a výsledkem je stagnace, rozklad a zánik. 

Techniky zlepšování výkonnosti proto zahrnují i nástroje pro řízení rizik. 
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5.3 Infrastruktura Lean Six Sigma 

Důležitým prvkem ve struktuře Lean Six Sigma je vrcholový management, který 

připravuje základní předpoklady pro navržené implementace. Bez těchto základních 

předpokladů a pomoci, vedení a podpory vrcholového managementu by pro realizační tým 

bylo značně obtížné zahájit navržený projekt, natož možnosti dosažení pokroku a dokončení 

projektu v rámci stanoveného času a nákladů. [22] 

Aby implementace metody Lean Six Sigma měla smysl, je zapotřebí aktivní účast 

každého zaměstnance organizace. Struktura Lean Six Sigma zahrnuje několik úrovní, pro 

jejichž dosažení je potřeba školení, kdy účastník po absolvování získá certifikát reflektující 

jeho úroveň znalostí.  

Hierarchie úrovní infrastruktury metody Lean Six Sigma je zobrazena na obrázku číslo 8. 

 

Obr. 8 Hierarchie úrovní infrastruktury metody Lean Six Sigma [22] 

5.3.1 Role a zodpovědnosti 

- Champion (Šampión)- pracovník na úrovni vedení organizace, který má vedoucí roli 

v implementaci Lean Sigma s plnými pravomocemi v oblasti získávání potřebných 

zdrojů a odstraňování překážek. Propaguje metodu Lean Six Sigma v organizaci. 

- Master Black Belt (Mistrovský černý pás) – jeho držitel koordinuje a kontinuálně 

zlepšuje Lean Six Sigma projekty, je technický expert a ovládá pokročilé statistické 

metody. Také úzce spolupracuje se šampiónem a školí držitele černých a zelených 

pásů v oblasti teorie, nástrojů a metod. 

- Black Belt (Černý pás)- vedoucí projektových týmů, který pomáhá členům se 

statistickou analýzou a přípravou na přezkoumání šampiónem. 
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- Green Belt (Zelený pás)- člen projektového týmu zapojený pouze na částečný 

úvazek, který analyzuje data ve všech fázích projektu v rámci základních statistických 

metod a také organizuje meetingy. 

- Yellow Belt (Žlutý pás) - člen projektového týmu se základními znalostmi Lean Six 

Sigma nástrojů a postupů, který přebírá odborné a podpůrné úkoly. 

5.4 Cyklus DMAIC 

DMAIC je model, který je využíván k realizaci metody Lean Six Sigma. Zkratka DMAIC 

znamená - Define (definování), Measure (měření), Analyze (analýza), Improve  (zlepšování), 

Control (řízení). Tento model vzešel původně z Demingova modelu PDCA (Plan- Do- 

Check- Act). 

Jedná se o pět etap, které na sebe navazují, viz obrázek číslo 9. 

 

Obr. 9 Cyklus DMAIC [23] 

DMAIC je jedním z účinných nástrojů řešení problémů, protože využívá data k:  

- ověření charakteru a rozměru problému, 

- vymezení konkrétních příčin problému, 

- nalezení řešení, která jsou spojena s příčinami, 

- zavedení postupů pro udržení řešení i po ukončení projektu. 
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Cyklus DMAIC je založen na shromážděných datech a klade důraz na řešení problému 

s realizací daných kroků ve stanoveném pořadí, shromažďování dat takřka v každé části 

procesu k usnadnění rozhodování a ověřování, že zvolené řešení opravdu odstraní původ 

problému. 

5.4.1 Jednotlivé fáze cyklu DMAIC 

1. Define (definování) 

Fáze definování je prvním krokem v přístupu Six Sigma. Je velmi důležité definovat 

výběr projektů, očekávání, zdroje a čas. Tato fáze se zabývá identifikací procesu nebo 

produktu, které potřebujeme zlepšit. Výstupem této fáze jsou zdokumentované výsledky 

v projektovém listu (Project Charter). 

V této fázi tedy definujeme: 

- stěžejní cíle projektu, jeho rozsah a výstupy, 

- požadavky zákazníka, 

- neshody a co je potřeba zlepšit. 

2. Measure (měření) 

Smyslem této fáze je stanovit techniky pro sběr dat současného provedení. To vede 

k nalezení příležitostí pro projekt a zajištění struktury pro monitorování zlepšení. Ve fázi 

měření dochází k osvětlení, jak vlastně stávající proces funguje, dochází ke shromažďování 

dat z různých zdrojů, sledování typů chyb a jejich frekvence, vyhodnocení zpětné vazby od 

zákazníka. Výstupem je plán sběru dat, který specifikuje typ dat a techniku sběru dat, validace 

systému měření, vhodné vzorky dat pro analýzu. 

V této fázi tedy měříme: 

- stávající výkonnost procesu, 

- variabilitu procesu a jeho způsobilost, 

- přezkoumání druhů měření a možností výskytu chyb měření. 

3. Analyze (analýza) 

Úkolem této fáze je vyhodnocení údajů, které byly nashromážděny ve fázi Měření. 

Pomocí matematických, grafických a statistických nástrojů se zjišťují příčiny způsobující 

rozdíl mezi současnou výkonností procesu a cílovým stavem, který byl definován v první fázi 

cyklu DMAIC. Zdrojem údajů mohou být konkrétní fyzická měření, skladové zásoby, údaje 

získané pozorováním, shromážděné ve formě tabulek a formulářů.  
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V této fázi tedy analyzujeme: 

- vzájemné vztahy mezi vstupy a výstupy, 

- způsobilost procesu, 

- zdroje plýtvání, 

- hlavní příčiny neshod a nízké výkonnosti a přijetí opatření k jejich odstranění. 

4. Improve (zlepšování) 

Po odhalení vymezené příčiny variability je ve fázi Zlepšování přistupováno k hledání 

řešení k odstranění těchto příčin. Dochází k navrhování variant řešení problémových míst 

procesu, která pomohou dosáhnout vytyčeného cíle projektu, kreativní práce nalézání nových 

postupů, stanovování technologických změn, reorganizace práce a implementace navržených 

změn. 

V této fázi tedy zlepšujeme: 

- navržení, vyzkoušení a uplatnění řešení hlavních příčin neshod zjištěné ve fázi 

analýzy, 

- vyhodnocení návrhů. 

5. Control (řízení) 

Fáze řízení zahrnuje monitorování implementovaných zlepšení a stabilizovaného procesu 

za účelem udržení přínosů a zajištění nápravných opatření za použití celé řady matematických 

a statistických metod. Součástí této fáze mohou být implementace systémů řízení kvality.  

V této fázi tedy řídíme: 

- sledování realizovaných opatření s cílem signalizace vzniklých změn, 

- udržování nové výkonnosti procesu, 

- ocenění řešitelů. 

Cyklus DMAIC jako celek je zobrazen na obrázku číslo 10. 
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Obr. 10 Cyklus DMAIC jako celek [24] 

 

5.4.2 Metody pro fáze DMAIC 

Pro každou metodu cyklu DMAIC je vhodné aplikovat různé metody. Základní přehled 

vhodných metod je zobrazen v tabulce číslo 3. 

Tab. 3 Metody vhodné pro jednotlivé fáze DMAIC 

Fáze D M A I C 

Metody 

▪ procesní 
mapy 

▪ diagramy 

▪ VOC 

▪ SIPOC 

▪ průzkumy 

▪ QFD 

▪ CTQ 

 

▪ FMEA 

▪ Ishikawův 
diagram 

▪ Paretova 
analýza 

▪ diagramy 
procesních 
toků 

▪ Kontrolní 
tabulky a 
záznamy 

▪ Analýza 
způsobilosti 
procesu 

▪ Regulační 
diagramy 

▪ Ishikawův 
diagram 

▪ Paretova 
analýza 

▪ testování 
statistických 
hypotéz 

▪ ANOVA 

▪ DOE 

▪ regresní a 
korelační 
analýza 

 

 

▪ FMEA 

▪ DOE 

▪ benchmar- 
king 

▪ 5S 

▪ G8D 

▪ Kaizen 

▪ Poka-Yoke 

▪ brainstor-
ming 

▪ testování 
statistických 
hypotéz 

 

 

 

▪ SPC 

▪ kontrolní 
diagramy 

▪ časové řady 

▪ FMEA 

▪ histogramy 

▪ Paretova 
analýza 

▪ audity 

 

 

 

 

= V čem je problém? 

 

= Jak lze tyto vlivy měřit? 

 

= Co jsou příčiny tohoto problému? 

= Jak lze tento problém odstranit? 

= Jak bude zavedeno zlepšení    v praxi? 

    možnépříčiny 

    zjištěnépříčiny 
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5.5 Měření výkonnosti procesů pomocí Sigma způsobilosti 

Metoda měření výkonností procesů pomocí Sigma způsobilosti vychází z již uvedených 

souvislostí uvedených výše jakožto i z toho, že v programech Six Sigma se rozsah neshod 

nevyjadřuje v počtu neshod (vad) na jednotku produkce, ale v počtu neshod (vad) na milion 

příležitostí (PPM). Metoda měření výkonnosti procesů pomocí Sigma způsobilosti umožňuje 

sledovat, na jaké hladině σ jsou jednotlivé procesy za podmínky, že rozsah neshod (vad) bude 

skutečně vázán na milion možností a ne na vyprodukované jednotky, tj. výstupy z procesů. 

Princip metody i její algoritmus je naznačen na obrázku číslo 11. [4] 

 

 např. počet polotovarů 
určených pro další zpracování 
 
 

 zjištění počtu shodných 
jednotek na výstupu z procesu 
 
 

 poměr shodných jednotek na 
výstupu a celkového počtu 
jednotek na vstupu 
 

 podíl neshod ke všem vstupům 
do procesu 

 
 

 možnost vzniku variability 
v procesu, např. 17 

 
 

 

 

 

 

      

 

Obr. 11 Princip a postup měření pomocí Sigma způsobilosti [4] 
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Z výpočtu na obrázku číslo 11 je patrné, že v tomto příkladu je úroveň Sigma 

způsobilosti 4,15, což je mírně nadprůměrná způsobilost. Ve firmách se průměrná výkonnost 

pohybuje od 3,5 do 4 σ. V nejlepším případě znamená PPM = 6 210. 

Definování počtu příležitostí ke vzniku neshod (vad): 

1. Počet příležitostí ke vzniku neshod se ztotožní s počtem míst v daném procesu, ve 

kterých může dojít k odchýlení od plánovaných hodnot. Tato možnost je velmi náročná 

na čas i zdroje. 

2. Počet příležitostí ke vzniku neshod je dán počtem možností nesplnění požadavků 

zákazníků, tedy odběratelů. Zde stačí přesně definovat a pochopit všechny požadavky 

zákazníka a legislativy. 

Postup identifikace příležitostí ke vzniku neshod: 

1. definování procesu a výstupů, 

2. určení zákazníků a definování jejich požadavků na výstupy z procesu, 

3. přezkoumání úplnosti, jednoznačnosti a srozumitelnosti definovaných požadavků, 

4. sestavení prvotního seznamu příležitostí ke vzniku neshod, 

5. stanovení konečného počtu příležitostí k výskytu neshod. 

5.5.1 Ukazatele měření výkonnosti metody Lean Six Sigma 

V současné době již existuje celá řada ukazatelů, které jsou využitelné metodou Lean Six 

Sigma. Níže jsou uvedeny vybrané ukazatele. 

1. Podíl neshodných jednotek PNJ 

- Přímo nesouvisí s aplikací přístupu Lean Six Sigma, ale slouží jako srovnávací 

základna pro další ukazatele. 

 =  (5.5.1 – 1) 

PCNJ- počet neshodných jednotek zjištěných na výstupu z procesu u dodavatele 

PJV- celkový počet jednotek na výstupu z procesu 
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2. Počet neshod na jednotku PNNJ 

- Tento ukazatel pracuje s faktem, že jedna neshodná jednotka může mít více než jednu 

odchylku od specifikací. 

 =  (5.5.1 – 2) 

PNV- celkový počet neshod zjištěných na výstupu z procesu 

3. Počet neshod na příležitost PNP 

- Tento ukazatel již vychází z přístupu Lean Six Sigma, jelikož přihlíží k počtu 

příležitostí ke vzniku neshod. 

 PNP =
∗

  (5.5.1 – 3) 

PP- počet příležitostí ke vzniku neshody 

4. Počet neshod na milion příležitostí DPMO 

- Hodnoty DPMO jsou východiskem ke stanovení ukazatele výkonnosti procesu, který 

vychází z aplikace metody Lean Six Sigma. Jedná se o σ způsobilost. 

 DPMO = PNP ∗ 10   (5.5.1 – 4) 

Vybrané hodnoty σ způsobilosti jsou zobrazeny v tabulce číslo 4. 

Tab. 4 Vybrané hodnoty σ způsobilosti [9] 

DPMO σ způsobilost DPMO σ způsobilost 

933 200 0,0 22 700 3,5 

841 300 0,5 6 210 4,0 

691 500 1,0 1 300 4,5 

500 000 1,5 230 5,0 

308 500 2,0 130 5,25 

158 700 2,5 30 5,5 

66 800 3,0 3,4 6,0 

Metoda Lean Six Sigma je poměrně obsáhlá metoda, díky které může vrcholový 

management získat informace o výkonnosti sledovaných procesů a v rámci níž může 

implementovat nápravná opatření a neustále tak zlepšovat výkonnost svých procesů. 

Ukazatele výkonnosti jsou vcelku snadno pochopitelné a tedy lehce aplikovatelné v rámci 

celé organizační struktury organizace. 
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6. NÁVRH NA ZDOKONALENÍ MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PROCESŮ 

S VYUŽITÍM FILOZOFIE LEAN SIX SIGMA 

Hlavním cílem této nové metodiky je provázat klasickou metodu Lean Six Sigma 

s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Tím se organizace zaměří na hlavní problémy ve 

fungování svých procesů. Dalším cílem je vizualizace měřené výkonnosti. Jestliže jsou 

hodnoty zpracovány například do grafu, je snadnější seznámit s nimi i méně zkušené 

pracovníky, kteří je tak snáze pochopí a porozumí jim. 

Metoda Lean Six Sigma je v současné době již jednou z běžných metod měření 

výkonnosti procesů. Spousta organizací tuto metodu využívá v rámci svých procesů, ale ne 

každá organizace však tuto metodu dokáže využívat efektivně. Velmi často jsou voleny 

ukazatele, které nemají takovou vypovídací schopnost o procesu, jakou by organizace 

potřebovala. 

V rámci této diplomové práce bude stanovena metodika měření výkonnosti procesů 

s využitím filozofie metody Lean Six Sigma v kombinaci s klíčovými ukazateli výkonnosti 

(KPI). 

Nejprve je však nutné definovat základní principy aplikace metody Lean Six Sigma. 

6.1 Fáze aplikace metody Lean Six Sigma 

Čerpáno převážně z literatury [8], [14] a [15]. 

Pro aplikaci metody Lean Six Sigma existuje mnoho přístupů. Zde bude představen 

následující přístup, skládající se z pěti kroků. 

- Identifikace klíčových procesů a zákazníků. 

- Definice požadavků zákazníků. 

- Měření současné výkonnosti. 

- Analýza možných zlepšení, jejich výběr a zavedení do praxe. 

- Rozšíření metody Six Sigma a její integrace v organizaci. 

 

 

 

 



49 
 

Obr. 12 Metodika Lean Six Sigma 

6.1.1 Identifikace klíčových procesů a klíčových zákazníků. 

Cílem tohoto kroku je porozumění nejproblematičtějším místům, která brání správné 

funkci organizace a jejímu vztahu s vnějšími zákazníky. Dosáhnout toho můžeme například 

soupisem užitečných činností v organizaci, které odpovídají na následující otázky. 

- Které procesy jsou klíčové a přinášejí nám užitek? 

- Jaké produkty, či služby, poskytujeme zákazníkům? 

- Jak procesy fungují v rámci organizace? 

V tomto kroku si organizace vytváří přehled svých klíčových a řídících procesů. Můžeme 

k tomu využít užitečnou a velmi často používanou techniku řízení a optimalizace procesů, 

nazývanou model nebo také diagram SIPOC. Nejen název, ale i postup je zřejmý na první 

pohled. Zkratka se skládá z počátečních písmen základních složek tohoto modelu: Suppliers- 

Inputs- Process- Outputs- Customer. 

• Suppliers (dodavatelé)- osoby, či skupiny dodávající klíčové informace, materiály 

nebo jiné zdroje. 

• Inputs (vstupy)- dodávané zdroje. 

• Process (proces)- řady kroků transformujících vstupy, navíc zvyšují jeho hodnotu. 

• Outputs (výstupy)- konečné výsledky procesu. 

• Customer (zákazník)- osoba, skupina nebo proces, který přijímá hodnoty výstupu 

z procesu. 

Identifikace procesů a zákazníků 

Definování požadavků zákazníků 

Měření současné výkonnosti 

Analýza možných zlepšení a jejich 

zavedení do praxe 

Integrace Six Sigma v rámci celé 

organizace 
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Výhodou této metody je snadnější pochopení organizace z hlediska probíhajících 

procesů. Mezi přednosti této metody patří zobrazení řady činností v jediném jednoduchém 

grafu. Ten je použitelný u procesů všech rozměrů, dokonce i v rámci celé organizace. 

V neposlední řadě tento model pomáhá zachovat přehlednost celého obrazu, ke kterému je 

poté možné doplňovat podrobnější informace. 

Výsledkem tohoto kroku je získání přehledu procesů a jasnější pochopení organizace jako 

celku. Znalosti, které v tomto kroku získáme, jsou důležitým předpokladem pro poznávání 

zákazníků v kroku 2. 

6.1.2 Definice požadavků zákazníků 

Získání užitečných informací od zákazníků vzhledem k potřebám a záměrům organizace 

je jednou z nejnáročnějších úloh při aplikaci metody Lean Six Sigma. Po čem zákazník touží, 

nezjistíme během okamžiku. Provést jen příležitostný průzkum trhu je ve většině případů 

nedostačující. 

Cílem v tomto kroku je položit základy sledování standardní výkonnosti, která odráží 

skutečné požadavky zákazníka a která slouží k přesnému měření efektivity procesů, s jejíž 

pomocí je možné předvídat uspokojení potřeb zákazníka. 

Abychom dosáhli stanoveného cíle, musíme si stanovit a popsat faktory, které ovlivňují 

spokojenost zákazníka pro každý výstup a proces. Musíme stanovit výstupní požadavky, které 

se vztahují ke konečnému produktu nebo službě a které zákazník přímo vnímá a obslužné 

požadavky, které popisují způsoby, jak by měly probíhat všechny interakce a komunikace 

mezi organizací a zákazníkem. 

Pokud nevíme, co zákazník chce, je těžké dodat mu jakoukoli užitnou či přidanou 

hodnotu. Nemáme- li konkretizované očekávání a přesné požadavky, nikdy nemůžeme 

vyvinout a stanovit smysluplné ukazatele. 

Tento krok je však zároveň velmi důležitým i v rámci marketingu. Organizace musí 

nalézt kompromis mezi mentalitou typu „my víme, co je pro zákazníka nejlepší“ a „úplným 

přizpůsobením se požadavkům trhu“. V současné době musí organizace najít kompromis mezi 

těmito přístupy. Pouze organizace, která svým zákazníkům opravdu naslouchá, má velkou 

šanci na úspěch v dnešním velmi konkurenčním prostředí. 
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6.1.3 Měření současné výkonnosti 

V tomto kroku musí organizace změřit, s jakým úspěchem se vyrovnává s požadavky 

zákazníka, stanovenými v kroku dvě.  

Cílem tohoto kroku je přesné vyhodnocení výkonnosti každého procesu vzhledem 

k požadavkům zákazníka a následné vytvoření systému měření klíčových výstupů a sledování 

jejich plnění. 

Abychom dosáhli cíle, musíme zavést kvantifikované vyhodnocení současné výkonnosti 

procesů. Následně musíme posoudit schopnosti procesů, tedy odhadnout možnosti 

současných procesů a prostřednictvím vyhodnocení jejich výstupů reagovat na požadavky. 

Musíme tedy stanovit hodnoty úrovně Sigma způsobilosti každého procesu, abychom mohli 

srovnat i odlišné procesy. Nesmíme však ani zapomenout na sledování procesů zaměřených 

na plnění očekávání zákazníků. 

V tomto kroku si organizace vytvoří měřící infrastrukturu, která umožní průběžně 

sledovat změny ve výkonnosti, ať už pozitivní, či negativní. S takovýmto přístupem může 

organizace rychle reagovat na nové příležitosti nebo předejít problémům včasnou reakcí na 

negativní vývoj. Výsledkem je vyšší návratnost investic, návrh nových procesů nebo 

přepracování a zlepšení stávajících procesů. 

Budeme-li znát skutečné hodnoty výkonnosti stanovených procesů, můžeme odhadnout 

skutečnou povahu případných nedostatků ve výkonnosti. Můžeme určit, zda se v procesu 

jedná o zcela běžné odchylky nebo se jedná o nutnou restrukturalizaci daného procesu. 

V tomto kroku tedy organizace průběžně sleduje změny ve výkonnosti a stanovuje 

hodnoty Sigma. Musíme rozlišovat spojité veličiny od diskrétních. 

Měření spojitých veličin 

- Spojité měření je použitelné pouze pro takové faktory, které můžeme měřit na 

nekonečné měřitelné stupnici.  

- U spojitého měření můžeme využít vyspělejší statistické nástroje. 

- Mezi spojité veličiny patří například váha, výška, čas, teplota, ale také například 

peníze. 
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Měření diskrétních veličin 

- Jako diskrétní veličiny nazýváme vše ostatní, co nesplňuje podmínky spojitosti. 

- Mezi diskrétní veličiny patří takové charakteristiky, které mají povahu atributu či 

popisu. 

- Patří mezi ně například četnost položek, typ výrobku, úroveň spokojenosti. 

Metoda sběru dat se skládá z pěti základních kroků: 

1. určit, co se má sledovat, 

2.  vytvořit definici operace a postupy zdroje dat, 

3. identifikovat zdroje dat, 

4.  naplánovat sběr dat a výběr vzorku, 

5. zavést sběr dat a zdokonalovat ho. 

V případě potřeby se 4. krok opakuje a poté opět následuje krok pátý. 

Ke stanovení základního měření výskytu neshod a určení možnosti zlepšení můžeme 

využít několik následujících přístupů. 

Hodnocení neshodných jednotek a konečného výnosu. 

• Podíl neshodných jednotek (Proportion Defective) 

- Udává číselný nebo procentní podíl zkoumaných jednotek, u nichž došlo k jedné nebo 

více chybám. 

- vzorec:      
č  ý  

č    ý
  (6.1.3 – 1) 

• Konečný výnos (Yfinal, Final Yield) 

- Vyjadřuje, jaký je podíl bezchybně vyrobených nebo obsloužených jednotek vzhledem 

k rozsahu celého souboru. 

- vzorec:    1 − í  ℎ ý ℎ   (6.1.3 – 2) 

Hodnocení neshod 

• Počet neshod na jednotku (DPU, Defects per Unit) 

- Vyjadřuje průměrný počet vad všech druhů vztažených k celkovému počtu jednotek 

v souboru. 

- vzorec:     ý č    ý

č    ý
  (6.1.3 – 3) 
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- Pokud výše uvedeným výpočtem dostaneme hodnotu 0,25, znamená to, že 1 neshoda 

se může v průměru objevit v každé čtvrté jednotce. 

Hodnocení příležitosti výskytu neshod 

• Počet neshod na příležitost (DPO, Defects per Opportunity) 

- Vyjadřuje počet neshod vztažených na celkový počet příležitostí k výskytu neshody 

v celé skupině. 

- vzorec:      
č  

č  ∗ č  ří ž í
  (6.1.3 – 4) 

- Hodnota DPO 0,05 znamená, že pravděpodobnost výskytu neshody odpovídá 5 %. 

• Počet neshod na milion příležitostí (DPMO, Defects per Million Opportunities) 

- Tento ukazatel představuje počet neshod, který nastane při milionu příležitostí. 

- Často se využívá i označení PPM (Parts per Million) 

- vzorec:      ∗ 10   (6.1.3 – 5) 

• Hodnota Sigma (Sigma measure) 

- Tento ukazatel můžeme snadno stanovit pomocí převodní tabulky uvedené v 

kapitole 5.5 Měření výkonnosti procesů pomocí Sigma způsobilosti s využitím hodnot 

DPMO. 

6.1.4 Analýza možných zlepšení, jejich výběr a zavedení do praxe 

V tomto kroku se organizace musí zaměřit na nalezení možnosti zdokonalování a rozvoje 

procesně orientovaných řešení podporovaných konkrétní analýzou a kreativním myšlením. 

Organizace musí udělat vše proto, aby zavedla do praxe nové procesy a dosáhla tak měřitelné 

a udržitelné výhody. 

Organizace si musí stanovit priority zlepšování. Důležité je ze všech potenciálních 

projektů vybrat ty nejdůležitější na základě jejich odhadovaného přínosu a proveditelnosti. 

Možností je zlepšení stávajících procesů, prostřednictvím řešení, zaměřených na specifické 

příčiny problémů nebo návrh nových procesů. V případě návrhu nových procesů musíme 

vytvořit nové aktivity nebo postupy pro uspokojení poptávky, začlenění nové technologie 

nebo zlepšení například přesnosti, či rychlosti. 
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6.1.5 Rozšíření metody Lean Six Sigma a její integrace v organizaci 

Chceme-li opravdu dosáhnout nejvyšších hodnot Sigma způsobilosti, musí se k tomuto 

dlouhodobému závazku důsledně dodržovat a průběžně rozšiřovat metodu Lean Six Sigma 

zavázat celá organizace.  

V této chvíli je cílem organizace zavést takové praktiky, které povedou ke zlepšení a 

umožní nám průběžná měření. Musí zavést měření ukazatelů a monitorování procesů pro další 

zlepšování výkonnosti, dále stanovit vlastníky podpůrných procesů a jejich zodpovědnosti a 

do řízení procesů zavést zpětnou vazbu, stanovit mechanismy pro okamžitou reakci na nové 

informace a v neposlední řadě musí organizace nalézt nejvhodnější a nejefektivnější cestu 

k dosažení vyšší výkonnosti. Lean Six Sigma se musí stát každodenní součástí celé 

organizace. 

Až v této chvíli se organizace začíná měnit v organizaci typu Six Sigma. 

6.2 Návrh na zdokonalení metody Lean Six Sigma 

Jak již bylo uvedeno, metoda Lean Six Sigma je velmi obsáhlou metodou měření 

výkonnosti procesů a ne každá organizace ji dovede využívat efektivně. V rámci své 

diplomové práce jsem doplnila výše uvedenou metodiku, uvedenou v kapitole 6.1 o další tři 

kroky, které napomůžou organizaci zaměřit se na klíčové ukazatele výkonnosti a dosáhnout 

tak efektivnějšího fungování svých procesů. 

Hlavním cílem této nové metodiky je provázat klasickou metodu Lean Six Sigma 

s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Tím se organizace zaměří na hlavní problémy ve 

fungování svých procesů. Dalším cílem je vizualizace měřené výkonnosti. Jestliže jsou 

hodnoty zpracovány například do grafu, je snadnější seznámit s nimi i méně zkušené 

pracovníky, kteří je tak snáze pochopí a porozumí jim. Původní metodika je zobrazena na 

obrázku číslo 12, uvedeném výše. Skládá se z pěti základních kroků, které již byly blíže 

popsány. Na obrázku číslo 13 je zobrazena navržená rozšířená metodika. Rozšířen byl 

především krok číslo 3 původní metodiky. Jednotlivé rozšiřující kroky jsou charakterizovány 

níže. 
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Obr. 13 Rozšířená metodika Lean Six Sigma 

6.2.1 Stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) 

Jestliže jsme si v prvních dvou krocích stanovili procesy, zákazníky a jejich požadavky, 

je načase přejít k měření současné výkonnosti vybraných procesů. V této fázi přichází na řadu 

stanovení klíčových ukazatelů KPI tak, abychom se zaměřili pouze na opravdu důležité 

ukazatele, které mají vysokou vypovídací schopnost. 

Postup volby klíčových ukazatelů výkonnosti KPI byl uveden již v kapitole 4.6.5 Klíčové 

ukazatele výkonnosti (KPI), ale pro snadnější orientaci je postup uveden znovu i zde na 

obrázku číslo 14. 

V rámci tohoto kroku je především nutné sestavit skupinu zkušených pracovníků, kteří 

svou vzájemnou spoluprácí budou schopni definovat klíčové ukazatele výkonnosti. Výběr 

nejvhodnějších ukazatelů může probíhat buď pouze formou brainstormingu, kdy vytvořená 

skupina zkušených pracovníků využije své dovednosti a zkušenosti pro stanovení a výběr 

nejvhodnějších ukazatelů výkonnosti procesů a také můžou být využity statistické nástroje 

jako je například Ishikawův diagram a následná Paretova analýza. 
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Obr. 14 Postup volby klíčových ukazatelů výkonnosti [4] 

6.2.2 Stanovení cílových hodnot klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) 

Jestliže v předchozím kroku skupina zkušených pracovníků stanovila klíčové ukazatele 

výkonnosti, na které se organizace zaměří, musí tato skupina stanovit i cílové hodnoty 

klíčových ukazatelů výkonnosti. Tyto hodnoty jsou velmi důležité i pro pozdější vizualizaci 

vybraných ukazatelů výkonnosti. 

Cílové hodnoty stanovuje vybraná skupina zkušených pracovníků ve spolupráci 

s vrcholovým managementem organizace. Stanovením těchto hodnot si organizace stanovuje 

své cíle, kterých chce dosáhnout v rámci svých procesů. Zároveň však tyto stanovené cíle 

musí být vázány na strategické cíle firmy. 

Cílové hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti mohou být stanoveny týmem odborníků, 

kteří již s těmito ukazateli nebo vybranými procesy mají dostatečné zkušenosti nebo mohou 

být převzaty z procesů podobného charakteru, které již tyto hodnoty mají stanoveny. 

6.2.3 Vizualizace současné výkonnosti 

Posledním rozšířením metodiky Lean Six Sigma je vizualizace výsledků z měření 

současné výkonnosti procesů. Vhodné je tyto hodnoty zpracovat v jednoduchém, přehledném 

grafu, který bude snadno pochopitelný pro všechny pracovníky v organizaci. Tyto hodnoty je 

nutné také doplnit o stanovené cílové hodnoty. 

 

 

 

Definování procesu nebo oblasti, pro kterou bude výkonnost měřena. 

Sestavení skupiny zkušených pracovníků pro volbu ukazatelů. 

Aplikace brainstormingu na téma „volba ukazatelů“. 

Výběr nejvhodnějších ukazatelů. 

Pro vybrané ukazatele výkonnosti navrhnout způsob jejich výpočtu. 

Stanovení potřebných informačních vstupů pro výpočet ukazatelů výkonnosti. 
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Návrh vizualizace, tedy grafu naměřených a cílových hodnot, je zobrazen na obrázku 

číslo 15. Tento graf představuje vývoj hodnot dodavatelského PPM vybraného procesu za 

období jednoho roku. Jsou v něm zobrazeny nejen hodnoty PPM v jednotlivých měsících, ale 

i cílové hodnoty PPM. Vidíme tak opravdu přehledně vývoj tohoto ukazatele, ale zároveň i 

míru toho, jak moc se organizaci dařilo či nedařilo splnit své vytyčené cíle. 

Jen takto přiblížíme metodiku Lean Six Sigma širokému spektru pracovníků na všech 

organizačních úrovních. Složitým výpočtům, či na první pohled nic neříkajícím hodnotám 

porozumí pouze opravdu zkušení pracovníci zabývající se danou problematikou. Přehledným 

grafům však porozumí i laik a pro organizaci, která se snaží implementovat metodu Lean Six 

Sigma je velmi důležité zapojit všechny pracovníky. 

 

Obr. 15 Návrh vizualizace vybraného procesu 
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7. ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

Metoda Lean Six Sigma je metodou, která může organizaci přinést velký užitek. Tato 

metoda je využitelná v mnoha různých oblastech. Je poměrně tvárná a každá organizace si ji 

může přizpůsobit dle svých možností, schopností a zkušeností. 

Navržením výše uvedené rozšířené metodiky aplikace metody Lean Six Sigma jsem se 

pokusila, hlavně pomocí vizualizace vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti, přiblížit tuto 

metodu širšímu okruhu pracovníků dané organizace. Věřím, že i toto rozšíření základní 

aplikace metody Lean Six Sigma může organizaci přinést užitek a to nejen po finanční 

stránce, ale například i úsporou času. 

Tuto rozšířenou metodiku jsem ověřila i v praxi. Výstupy z ní jsou uvedeny v následující 

kapitole. 
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Praktická část 

8. OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ METODIKY APLIKACE METODY LEAN 

SIX SIGMA V PRAXI 

Navržená metodika byla v rámci této diplomové práce ověřena i v praxi. Společnost, ve 

které byla tato metodika aplikována, nechtěla být formálně uvedena a pro potřeby této 

diplomové práce ji budeme nazývat společnost ABC. Tato společnost je poměrně velkou 

společností zabývající se výrobou elektronických a mechatronických systémů a subsystémů 

pro automobilový průmysl. Rovněž má společnost vybudovány vlastní vývojové kapacity v 

oblasti senzorů  a řídících jednotek motorů. Společnost má své zastoupení nejen v České 

republice, ale v rámci koncernu, pod který spadá, můžeme další pobočky nalézt po celém 

světě. 

Tato společnost s aplikací metody Lean Six Sigma již zkušenosti má, proto byla stěžejní 

část této práce zaměřena na ověření stanovené rozšířené metodiky Lean Six Sigma. Na 

praktickém ověření této metodiky se tedy podíleli i zkušení pracovníci, kteří již mají za sebou 

i školení v rámci metody Lean Six Sigma. 

8.1 Identifikace procesů a zákazníků 

Ověření této metodiky bylo provedeno v rámci procesů souvisejících s udržením vysoké 

kvality produktů. Jako klíčové byly stanoveny procesy související se snížením počtu 

dodávaných neshodných produktů externími dodavateli a zvýšení kvality jimi dodávaných 

produktů. Jako klíčové tedy můžeme označit procesy zajištění vysoké kvality dodávaných 

produktů externími dodavateli a udržení vysoké úrovně produktů dodávaných námi našim 

odběratelům. Tyto dva procesy jsou spolu velmi úzce spjaty. Kvalita našich produktů je 

závislá nejen na naší vlastní produkci, ale i na produkci našich dodavatelů. 

Vlastníkem těchto procesů je vrcholový management oddělení managementu jakosti, 

který je zodpovědný za udržení vysoké kvality vyráběných produktů. 

Vstupem do těchto procesů jsou produkty, polotovary, či holé materiály dodávané 

různými dodavateli. Zároveň však vstupy do těchto procesů tvoří i procesy u našich 

dodavatelů, které ovlivňují kvalitu jimi dodávaných dílů. 
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Výstupem z těchto procesů jsou hotové výrobky nebo polotovary dodávané různým 

odběratelům, kteří jsou buď koncoví zákazníci nebo tyto dodávané díly využívají dále ve 

svých produktech.  

8.2 Definice požadavků zákazníků 

Požadavky zákazníků jsou u těchto procesů velmi prosté a jednoduché.  

U procesu zajištění vysoké kvality dodávaných produktů externími dodavateli jsme 

zákazníky tohoto procesu my. Tedy přesněji výrobní oddělení společnosti, které chce od 

svého dodavatele dostávat pouze kvalitní výrobky, polotovary, či materiál. Zákazníkem je zde 

i oddělení managementu kvality, které zajišťuje, aby produkty dodávané našimi dodavateli 

dosahovaly stanovené úrovně kvality. Našimi nejdůležitějšími požadavky jsou tedy produkty 

s vysokou kvalitou. 

V procesu udržení vysoké úrovně produktů, dodávaných námi našim odběratelům, jsou 

zákazníky tohoto procesu naši odběratelé. Ti chtějí mít jistotu, že výrobky, které se k nim 

dostanou, mají vysokou kvalitu. 

8.3 Stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) 

Ve společnosti je sledováno velké množství různých ukazatelů. V rámci námi 

sledovaných procesů je tomu stejně. Je zde sledováno a vyhodnocováno velké množství 

různých ukazatelů, což je náročné nejen finančně, ale především hlavně časově. Přehled 

sledovaných ukazatelů výše stanovených procesů je uveden v tabulce číslo 5. 

Tab. 5 Přehled sledovaných ukazatelů 

Otevřené reklamace mechanických dílů PPM- na vstupní kontrole 

Otevřené reklamace elektrických dílů PPM- defekty zjištěné ve výrobě 

Cycle Time- uzavřen včas [%] PPM- defekty zjištěné u zákazníka 

Cycle Time- celkový počet uzavřených reklamací PPM- celkové PPM dodavatelů 

Cycle Time- počet reklamací uzavřených během 14 dní APQP- nové 

Cycle Time- celkový počet otevřených reklamací APQP- uzavřené 

Cycle time- Hodnota 8D evaluation [%] APQP- status green 

Incidenty- interní APQP- status yellow 

Incidenty- externí APQP- status red 

Incidenty- vstupní kontrola Celkový počet zaměstnanců 

Incidenty- u zákazníka způsobené naším dodavatelem Celkový počet aktivních dodavatelů 



61 
 

V rámci tohoto kroku skupina vybraných pracovníků stanovila z výše uvedeného 

množství ukazatelů nové klíčové ukazatele výkonnosti, na které je nutné se zaměřit 

především. 

Aby bylo dosaženo opravdu objektivního stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti, bylo 

nejprve provedeno bodové hodnocení významu jednotlivých ukazatelů, což je zobrazeno 

v následující tabulce číslo 6. Bodové hodnocení bylo provedeno osmi vybranými pracovníky. 

Ukazatele hodnotili podle jejich důležitosti.  

Následně byla s využitím Paretovy analýzy, zobrazené na obrázku číslo 16, stanovena 

životně důležitá menšina ukazatelů výkonnosti. Tím jsme si stanovili naše klíčové ukazatele 

výkonnosti (KPI), zobrazené v tabulce číslo 7, kterým se budeme věnovat především. 

Tab. 6 Bodové hodnocení významnosti jednotlivých ukazatelů výkonnosti 

Ukazatele výkonnosti 
Bodové 

hodnocení 

Otevřené reklamace mechanických dílů 0 

Otevřené reklamace elektrických dílů 0 

Cycle Time- uzavřen včas [%] 8 

Cycle Time- celkový počet uzavřených reklamací 3 

Cycle Time- počet reklamací uzavřených během 14 dní 0 

Cycle Time- celkový počet otevřených reklamací 5 

Cycle time- Hodnota 8D evaluation [%] 0 

Incidenty- interní 9 

Incidenty- externí 6 

Incidenty- vstupní kontrola 1 

Incidenty- u zákazníka způsobené naším dodavatelem 15 

PPM- na vstupní kontrole 3 

PPM- defekty zjištěné ve výrobě 1 

PPM- defekty zjištěné u zákazníka 3 

PPM- celkové PPM dodavatelů 18 

APQP- nové 0 

APQP- uzavřené 0 

APQP- status green 0 

APQP- status yellow 0 

APQP- status red 0 

Celkový počet zaměstnanců 0 

Celkový počet aktivních dodavatelů 0 
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8.4 Stanovení cílových hodnot klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) 

Cílové hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti byly stanoveny na základě zkušeností 

z minulosti, jelikož výše zvolené klíčové ukazatele výkonnosti byly již v minulosti 

monitorovány. 

Cílové hodnoty zvolených klíčových ukazatelů výkonnosti byly zaneseny do tabulky 

číslo 8. 

Tab. 8 Doplnění cílových hodnot 

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) Cílové hodnoty 

Cycle Time- uzavřen včas [%] 80 

Incidenty- interní 60 

Incidenty- externí 30 

Incidenty- u zákazníka způsobené naším dodavatelem 0 

PPM- celkové PPM dodavatelů 1,23 

8.5 Měření současné výkonnosti 

V průběhu celého roku 2013 byla měřena výkonnost zvolených klíčových ukazatelů 

výkonnosti. V rámci některých ukazatelů musely být shromažďovány i jiné údaje, jako 

například celkové množství kusů, dodané do společnosti v daný měsíc nebo celkové množství 

neshod. Bez těchto údajů by nebylo možné stanovit ukazatel výkonnosti PPM. 

V tabulce číslo 9, jsou zobrazeny měřené hodnoty všech výše zvolených klíčových 

ukazatelů výkonnosti za rok 2013. 
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Tab. 9 Naměření hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti za rok 2013 

Měsíc 

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

Cycle Time- 
uzavřen včas 

[%] 

Incidenty- 
interní 

Incidenty- 
externí 

Incidenty- u zákazníka 
způsobené naším 

dodavatelem 

PPM- 
celkové PPM 
dodavatelů 

leden 89 58 29 18 0,72 

únor 89 61 27 12 1,78 

březen 83 70 40 11 1,64 

duben 89 66 40 14 1,61 

květen 85 87 51 11 1,17 

červen 90 74 18 5 1,48 

červenec 94 78 27 11 1,91 

srpen 86 75 40 17 0,34 

září 92 54 19 10 1,93 

říjen 88 79 26 7 2,49 

listopad 90 77 32 13 2,06 

prosinec 91 25 55 41 1,64 

Průměrné 
hodnoty 

89 67 34 14 1,56 

V tabulce číslo 10 jsou zaznamenány všechny potřebné hodnoty k výpočtu klíčového 

ukazatele PPM, které byly také shromažďovány v roce 2013. 

Tab. 10 Hodnoty potřebné k výpočtu PPM 

Měsíc 
Celkové množství 
dodávaných kusů 

Počet vad 

leden 459 612 127 329 

únor 403 152 922 716 

březen 425 701 954 699 

duben 452 931 370 729 

květen 473 487 131 553 

červen 397 667 167 589 

červenec 338 564 937 646 

srpen 524 472 049 176 

září 470 169 582 906 

říjen 495 764 879 1 233 

listopad 430 553 165 886 

prosinec 344 317 959 565 
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Hodnota PPM, uvedená již v tabulce číslo 9, byla vypočtena podle následujícího vzorce. 

 =
∗

∗ 10   (8.5 – 1) 

PNV- celkový počet neshod zjištěných na výstupu z procesu 

PJV- celkový počet jednotek na výstupu z procesu 

PP- počet příležitostí ke vzniku neshody 

Jako příklad je zde uveden výpočet celkového dodavatelského PPM pro měsíc leden. 

PNV=329 

PJV=459 612 127 

PP=1 

Počet příležitostí ke vzniku neshody je zde uveden roven jedné, jelikož se jedná o 

výpočet hodnoty dodavatelského PPM. Počet příležitostí ke vzniku neshody nám není znám a 

jako příležitost ke vzniku neshody je označen dodavatelský proces. Proto je tedy tato hodnota 

rovna jedné. 

 =
∗

∗ 10 = 0,72 (8.5 – 2) 

8.5.1 Vyhodnocení jednotlivých klíčových ukazatelů a naměřených hodnot 

Cycle Time- uzavřen včas [%] 

Cycle Time je doba stanovená pro řešení reklamace naším dodavatelem. Pokud je tato 

doba dodržena, znamená to, že dodavatel implementoval nápravná opatření vzniku neshod 

v daném termínu. 

V tabulce číslo 11 jsou zobrazeny hodnoty Cycle Timu, které byly shromažďovány 

v roce 2013 a zároveň také jejich průměrná hodnota a cílová hodnota, která byla stanovena 

vybranou skupinou pracovníků. Tento ukazatel byl stanoven v procentech. 

Jak můžeme vidět, tento klíčový ukazatel výkonnosti je pro naši společnost velmi 

pozitivní. Ve všech měsících byla cílová hodnota překonána. Tento fakt je především 

způsoben velmi dobrou spoluprací s našimi dodavateli, kterým je v případě potřeby nabídnuta 

nejen pomoc managementu jakosti, ale také například IT techniků. 
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Tab. 11 Hodnoty Cycle Time 

Měsíc Cycle Time- uzavřen včas [%] 

leden 89 

únor 89 

březen 83 

duben 89 

květen 85 

červen 90 

červenec 94 

srpen 86 

září 92 

říjen 88 

listopad 90 

prosinec 91 

Průměrná hodnota 89 

Cílová hodnota 80 

Incidenty- interní 

Interní incidenty jsou incidenty způsobené naším dodavatelem, které byly zjištěny uvnitř 

našeho podniku, respektive v našem oddělení výroby nebo expedice. Jeden incident znamená, 

že u produktu dodávaného naším dodavatelem byla zjištěna neshoda, ať již kvalitativního 

charakteru, či například záměna materiálu. Je-li u produktu, dodávaného naším dodavatelem 

zjištěna jakákoliv neshoda vůči dané specifikaci, je daný produkt označen jako neshodný, což 

je příčinou vzniku daného incidentu. Stanovení tohoto ukazatele jako klíčového ukazatele 

výkonnosti je velmi důležité pro zlepšování dodavatelské výkonnosti a monitorování jejich 

zlepšování, či bohužel jejich nedostatků. 

V tabulce číslo 12 jsou zobrazeny hodnoty interních incidentů, které byly 

shromažďovány v roce 2013 a zároveň také jejich průměrná hodnota a cílová hodnota, která 

byla stanovena vybranou skupinou pracovníků. Tento ukazatel byl stanoven v jednotkách. 

Jak můžeme vidět, hodnoty tohoto klíčového ukazatele nejsou pro nás příliš pozitivní. 

Cílová hodnota byla stanovena rovna 60, ale pouze ve třech měsících byla tato hodnota 

podkročena. V průměru je hodnota tohoto ukazatele rovna 67. 

Interní incidenty tedy velmi překračují stanovenou hodnotu a je nutné se na tyto incidenty 

zaměřit. Hodnoty interních incidentů jsou především ovlivněny kvalitou produktů 
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dodávaných našimi dodavateli. Vysoký počet interních incidentů může být také signálem ke 

zvýšení frekvence vstupní kontroly produktů dodávaných našimi dodavateli. 

Tab. 12 Hodnoty interních incidentů 

Měsíc Incidenty- interní 

leden 58 

únor 61 

březen 70 

duben 66 

květen 87 

červen 74 

červenec 78 

srpen 75 

září 54 

říjen 79 

listopad 77 

prosinec 25 

Průměrná hodnota 67 

Cílová hodnota 60 

Incidenty- externí 

Incidenty externí jsou incidenty způsobené naším dodavatelem nebo námi, které byly 

zjištěny mimo náš podnik, tedy u našeho zákazníka. Jeden incident znamená, že u produktu 

dodávaného našemu zákazníkovi byla zjištěna neshoda kvalitativního charakteru. Z toho 

důvodu byl daný produkt označen jako neshodný, což je příčinou vzniku daného incidentu. 

Stanovení tohoto ukazatele jako klíčového ukazatele výkonnosti je velmi důležité pro 

zlepšování dodavatelské, ale i naší výkonnosti. 

V tabulce číslo 13 jsou zobrazeny hodnoty externích incidentů, které byly 

shromažďovány v roce 2013 a zároveň také jejich průměrná hodnota a cílová hodnota, která 

byla stanovena vybranou skupinou pracovníků. Tento ukazatel byl stanoven v jednotkách. 

Jak můžeme vidět, hodnoty tohoto ukazatele jsou v polovině roku lepší, než stanovená 

cílová hodnota a v polovině roku horší, než stanovená cílová hodnota. Výkyvy u tohoto 

ukazatele jsou především ovlivněny kvalitou produktů dodávaných našimi dodavateli. 

Abychom mohli vyvozovat výsledky například z periodicity těchto výkyvů, je nutné měření 

výkonnosti těchto procesů v rámci delšího časového období. 
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Vysoký počet externích incidentů může být také signálem ke zvýšení frekvence vstupní 

kontroly produktů dodávaných našimi dodavateli, ale také signálem pro zvýšení výstupní 

kontroly hotových výrobků, či průběžné kontroly kvality v průběhu výroby. 

Jakýkoliv incident u našeho zákazníka snižuje prestiž naší společnosti a zároveň znamená 

vysoké výdaje spojené se zajištěním nápravy u našeho zákazníka. Velmi často tento incident 

zahrnuje okamžitou selekci postižených dodávek u zákazníka, ale také selekci našich skladů. 

Není výjimkou ani zajištění okamžitých náhradních dodávek našemu zákazníkovi. 

Tab. 13 Hodnoty externích incidentů 

Měsíc Incidenty- externí 

leden 29 

únor 27 

březen 40 

duben 40 

květen 51 

červen 18 

červenec 27 

srpen 40 

září 19 

říjen 26 

listopad 32 

prosinec 55 

Průměrná hodnota 34 

Cílová hodnota 30 

Incidenty- u zákazníka způsobené naším dodavatelem 

Incidenty u zákazníka způsobené naším dodavatelem jsou incidenty způsobené naším 

dodavatelem, které byly zjištěny mimo náš podnik, tedy u našeho zákazníka. Jeden incident 

znamená, že u produktu dodávaného naším dodavatelem byla zjištěna neshoda kvalitativního 

charakteru. Z toho důvodu byl daný produkt označen jako neshodný, což je příčinou vzniku 

daného incidentu. Stanovení tohoto ukazatele jako klíčového ukazatele výkonnosti je velmi 

důležité pro zlepšování dodavatelské výkonnosti a monitorování jejich zlepšování, či bohužel 

jejich nedostatků. 
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Tyto incidenty byly zahrnuty již i do incidentů externích, vyhodnocovaných výše. Tato 

skupina incidentů je však pro nás jako samostatná skupina také velmi důležitá. Stanovením 

tohoto klíčového ukazatele získáme údaje pro zlepšování výkonnosti u našich dodavatelů, 

čímž vlastně pomůžeme i následnému zlepšení ukazatele externích incidentů. 

V tabulce číslo 14 jsou zobrazeny hodnoty incidentů u zákazníka způsobené naším 

dodavatelem, které byly shromažďovány v roce 2013 a zároveň také jejich průměrná hodnota 

a cílová hodnota, která byla stanovena vybranou skupinou pracovníků. Tento ukazatel byl 

stanoven v jednotkách. 

Cílová hodnota tohoto ukazatele byla stanovena rovna nule. Vrcholové vedení chce snížit 

tyto incidenty co možná nejníže, respektive chce tyto incidenty odstranit úplně. 

Jak můžeme vidět, hodnoty tohoto ukazatele jsou poměrně vysoké. Vysoký počet těchto 

incidentů je především ovlivněn kvalitou produktů dodávaných našimi dodavateli. Tyto 

vysoké hodnoty jsou signálem ke zvýšení frekvence vstupní kontroly produktů dodávaných 

našimi dodavateli, ale také signálem pro zvýšení výstupní kontroly hotových výrobků, či 

průběžné kontroly kvality v průběhu výroby. 

Jak již bylo uvedeno u externích incidentů, jakýkoliv incident u našeho zákazníka snižuje 

prestiž naší společnosti a zároveň znamená vysoké výdaje spojené se zajištěním nápravy u 

našeho zákazníka. Velmi často tento incident zahrnuje okamžitou selekci postižených 

dodávek u zákazníka, ale také selekci našich skladů. Není výjimkou ani zajištění okamžitých 

náhradních dodávek našemu zákazníkovi. Jestliže je navíc tento incident způsoben naším 

dodavatelem, je nutné zahájit také selekci dodavatelských skladů a zajistit u dodavatele 

nápravu v co nejkratším možném termínu. 
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Tab. 14 Hodnoty incidentů u zákazníka způsobené naším dodavatelem 

Měsíc 
Incidenty- u zákazníka 

způsobené naším 
dodavatelem 

leden 18 

únor 12 

březen 11 

duben 14 

květen 11 

červen 5 

červenec 11 

srpen 17 

září 10 

říjen 7 

listopad 13 

prosinec 41 

Průměrná hodnota 14 

Cílová hodnota 0 

 

PPM- celkové PPM dodavatelů 

Hodnota celkového dodavatelského PPM byla stanovena jako nejdůležitější z výše 

uvedených ukazatelů. Hodnota PPM udává počet neshod na milion příležitostí. Máme-li 

hodnotu PPM například 2, znamená to, že v milionu dodávaných produktů naším 

dodavatelem byly 2 produkty neshodné.  

V tabulce číslo 15 jsou zobrazeny hodnoty celkového dodavatelského PPM, které byly 

shromažďovány v roce 2013 a zároveň také jejich průměrná hodnota a cílová hodnota, která 

byla stanovena vybranou skupinou pracovníků. Tento ukazatel byl stanoven v jednotkách 

PPM. 

Jelikož se naše organizace již metodou Six Sigma zabývá, stanovená cílová hodnota je 

položena velmi nízko. Cílová hodnota u dodavatelského PPM byla položena rovna hodnotě 

1,23. 

Jak můžeme vidět, hodnoty tohoto ukazatele oscilují kolem stanovené cílové hodnoty. 

Průměrná hodnota tohoto ukazatele je vyšší, než stanovená cílová hodnota, ale rozdíl není 

příliš velký. Hodnota ukazatele PPM nepřesáhne v žádném měsíci ani hodnotu 2,5, což 

znamená, že se hodnota σ způsobilosti drží nad hodnotou 6 σ. Ve firmách se průměrná 
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výkonnost pohybuje od 3,5 do 4 σ. Naše hodnoty jsou tedy velmi vysoko nad udávanými 

průměrnými hodnotami. 

Nízká hodnota dodavatelského PPM nasvědčuje tomu, že spolupráce s našimi dodavateli 

je na velmi vysoké úrovni.  Avšak nemůžeme se spoléhat pouze na tento ukazatel, ačkoliv 

jeho hodnota pro nás vychází velmi pozitivně. Budeme-li jej vyhodnocovat samostatně, 

dostaneme sice velmi dobré hodnoty σ způsobilosti, ale nezískáme celkový přehled o daných 

procesech. Tento ukazatel je vhodné doplnit o další ukazatele výkonnosti, abychom získali 

lepší přehled o výkonnosti daných procesů. 

Hodnota PPM se může u různých dodavatelů velmi lišit. Hodnoty uvedené v tabulce číslo 

15 jsou průměrné hodnoty stanovené z PPM všech dodavatelů. Budeme-li chtít tuto 

průměrnou hodnotu ještě více snížit, je nutné stanovit dodavatele s nejhorší hodnotou PPM a 

v rámci možností jim nabídnout podporu pro zvýšení kvality jejich produktů. 

Tab. 15 Hodnoty celkového dodavatelského PPM 

Měsíc 
Celkové množství 
dodávaných kusů 

Počet neshod 
PPM- celkové PPM 

dodavatelů 

leden 459 612 127 329 0,72 

únor 403 152 922 716 1,78 

březen 425 701 954 699 1,64 

duben 452 931 370 729 1,61 

květen 473 487 131 553 1,17 

červen 397 667 167 589 1,48 

červenec 338 564 937 646 1,91 

srpen 524 472 049 176 0,34 

září 470 169 582 906 1,93 

říjen 495 764 879 1 233 2,49 

listopad 430 553 165 886 2,06 

prosinec 344 317 959 565 1,64 

Průměrná hodnota 1,56 

Cílová hodnota 1,23 

8.6 Vizualizace současné výkonnosti 

Tento krok je pro stanovenou metodiku jedním ze stěžejních bodů. Jak již bylo uvedeno 

dříve, ne každý rozumí složitým výpočtům, či nic neříkajícím hodnotám. Převedeme-li 

vybrané klíčové ukazatele výkonnosti z pouhých hodnot do přehledných grafů, porozumí jim 

daleko širší okruh pracovníků, což nám usnadní šíření principů metody Lean Six Sigma 

v rámci celé organizace. 
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Cycle Time- uzavřen včas [%] 

Jak již bylo uvedeno u vyhodnocení pomocí naměřených hodnot, hodnoty ukazatele 

včasného uzavření Cycle Time jsou velmi vysoké. Z grafu na obrázku číslo 17 je vysoké 

překročení cílových hodnot jasně patrné již na první pohled.  

 

Obr. 17 Vizualizace ukazatele včasného uzavření Cycle Time 

Incidenty- interní 

Z grafu na obrázku číslo 18, který zobrazuje vizualizaci ukazatele množství interních 

incidentů, můžeme na první pohled vidět, že tyto interní incidenty se nám nedaří držet pod 

stanovenou cílovou hodnotou. Každý pracovník, který s tímto ukazatelem přijde do styku, 

jasně uvidí, že tento ukazatel je nad požadovanou hodnotou. 
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Obr. 18 Vizualizace ukazatele interních incidentů 

Incidenty- externí 

Z grafu na obrázku číslo 19, který zobrazuje vizualizaci ukazatele množství externích 

incidentů, vidíme velké výkyvy v jednotlivých měsících. Pokud bychom měli k dispozici data 

například z předchozích let, bylo by dobré vyhodnotit, zda se v jednotlivých letech periodicky 

neopakuje například nějaký trend. 

 

Obr. 19 Vizualizace ukazatele externích incidentů 
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Incidenty- u zákazníka způsobené naším dodavatelem 

Jak můžeme z grafu na obrázku číslo 20 vidět, cílová hodnota tohoto ukazatele byla 

položena rovna nule. Incidenty, které byly zjištěny u našeho zákazníka a byly způsobeny 

naším dodavatelem, se v průběhu celého roku velmi liší. Jejich hodnoty se pohybují v rozmezí 

mezi 5 až 41 incidenty. Abychom odhalili příčinu těchto incidentů, je nutné zaměřit se 

nejprve na dodavatele s nejvyšším počtem incidentů a snížit u nich výskyt neshodných 

produktů. 

 

Obr. 20 Vizualizace incidentů u zákazníka způsobených naším dodavatelem 

PPM- celkové PPM dodavatelů 

Graf na obrázku číslo 21 znázorňuje vizualizaci celkového dodavatelského PPM. Vidíme, 

že dodavatelské PPM se pohybuje v rozmezí přibližně od 0,3 do 2,5. Toto rozmezí je sice 

poměrně velké, ale i společnost se stále drží ve velmi vysoké úrovni σ způsobilosti. 
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Obr. 21 Vizualizace celkového PPM dodavatelů 

8.7 Analýza možných zlepšení a jejich zavedení do praxe 

Jak můžeme vidět z výsledků hodnocení jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti, 

pouze ukazatel včasného uzavření Cycle Time ukazuje pro nás pozitivní hodnoty. Ukazatel 

celkového dodavatelského PPM má sice větší, či menší výkyvy kolem cílové hodnoty, ale 

stále se drží na velmi vysoké úrovni σ způsobilosti. Avšak pouze tento ukazatel, bez 

relevantního spojení s dalšími vhodnými ukazateli, nám poskytuje omezenou představu o 

daných procesech. Zbývající tři ukazatele nabízejí stále velké množství možností ke 

zlepšování. Shodou okolností se jedná o ukazatele, které se týkají incidentů.  

S využitím brainstormingu byl sestaven skupinou vybraných pracovníků seznam 

možných příčin, které mohly být příčinou vzniku neshod, jejich neodhalení a následné 

proniknutí do naší výroby, respektive výroby našeho zákazníka. Existuje obrovské množství 

potenciálních příčin. Níže jsou uvedeny pouze některé z nich. 

Byly stanoveny hlavní kategorie a k nim byly přiřazeny možné příčiny vzniku neshody 

nebo jejího neodhalení. 
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- nedodržení technologického postupu, 

- nedodržení výkresové dokumentace nebo specifikací, 

- pozdní plnění dodacích lhůt - spěch s výrobou , 

- použití vstupního materiálu nedostatečné kvality, 

- špatné balení, 

- lidský faktor. 

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola 

Jelikož se jedná o velmi podobné kategorie, byly možné příčiny vzniku neshod stanoveny 

pro tyto tři kategorie společně. 

- nedostatečná frekvence kontroly, 

- kontrola pouze nízkého počtu dodávek/produktů, 

- kontrola pouze vybraných charakteristik produktu, 

- nedostatečné vzdělání pracovníků, 

- nedostatečné školení pracovníků, 

- nepochopení kontrolované charakteristiky produktu, 

- nesprávný sběr kontrolovaného vzorku z dodávky (přijaté či připravené k odeslání 

zákazníkovi), 

- nedostatečný čas pro kontrolu, 

- chyba lidského faktoru. 

Vstupní materiál u dodavatele 

- nedodržení technologického postupu zpracování, 

- záměna materiálu, 

- nedostatečná kvalita materiálu, 

- špatná manipulace. 

Lidé 

- nedostatečné vzdělání, 

- nedostatečné proškolení k daným činnostem, 

- nedostatek potřebných informací, 

- špatný zrak, 

- nedostatek času pro danou činnost, 
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- lenivost. 

Po stanovení možných příčin vzniku neshody se již můžeme zaměřit na analýzu možných 

zlepšení a jejich zavedení do praxe. Z výše uvedených skupin možných příčin vzniku neshody 

byly vybrány ty, které byly považovány za nejdůležitější a předpokládal se u nich nejčastější 

výskyt problému. 

Nejpravděpodobnější příčinou vzniku neshod u našich dodavatelů byla stanovena 

výstupní kontrola a lidský faktor. U žádných procesů nemůžeme očekávat stoprocentní 

kvalitu všech vyrobených produktů. Proto musí být nastavena taková kontrola, která případné 

nedostatky odhalí. Předpokládáme, že pokud se od dodavatele dostane výrobek 

s nedostatečnou kvalitou až k zákazníkovi, tedy v tomto případě k nám, selhala u něj výstupní 

kontrola. Příčina však může být způsobena i lidským faktorem. Bude-li se například 

zaškolovat nový operátor, je u něj větší pravděpodobnost, že například neodhalí neshodný 

produkt, špatně nastaví stroj, výrobní proces atd., jelikož mu chybějí potřebné zkušenosti. 

Abychom předešli dalším možným neshodám, byla po dodavateli požadována nápravná 

opatření, která zabrání dalšímu výskytu neshodných produktů. Základním požadavkem bylo 

zavedení přísnější výstupní kontroly a účinnější školení pracovníků. 

V kategorii kontrol byly jako nejpravděpodobnější příčiny neodhalení neshod stanoveny 

nedostatečná frekvence kontroly, kontrola pouze nízkého počtu dodávek/produktů a 

nesprávný sběr kontrolovaného vzorku. Abychom předešli možnosti dalšího neodhalení 

neshod, byla nastavena častější kontrola vstupního materiálu na vstupní kontrole a 

následná kontrola materiálu i před samotnou výrobou proškolenými operátory. Dále byla 

vytvořena nová kontrolní místa pro mezioperační kontrolu v průběhu výroby a byla 

nastavena častější výstupní kontrola hotových výrobků. Zároveň byl také zvýšen rozsah 

kontrolovaného množství kusů. 

V oblasti vstupního materiálu u dodavatele nemůžeme objektivně stanovit přesné příčiny 

vzniku neshod. Z dlouholeté spolupráce a zkušeností s rozmanitou oblastí dodavatelů však 

byly stanoveny možné příčiny, které můžou zapříčinit následný vznik neshod. Jako 

nejpravděpodobnější příčiny bylo stanoveno nedodržení technologického postupu 

zpracování a nedostatečná kvalita materiálu. Velmi často se stává, že pokud dodavatel 

například nestíhá plnit stanovené termíny, nedodržuje striktně daný technologický postup. 

Jestliže je například uměle uspíšeno zrání materiálu, může to vyvolat následné problémy. 

Takto vyrobený produkt může získat jiné vlastnosti, například přílišnou křehkost, což vyvolá 
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vznik neshody buď již při manipulaci a přepravě nebo následně v našem ve výrobním 

procesu. V horším případě se nedostatky takovéhoto produktu projeví až u našeho zákazníka. 

Abychom zajistili dodržování technologického postupu naším dodavatelem, byl naplánován 

harmonogram auditů a návštěv u dodavatele, ale také mu byla poskytnuta technická 

podpora v případech, kdy dodavatel sám není schopen zajistit plnění kvalitativních cílů. 

Nedostatečná kvalita vstupního materiálu u dodavatele může být způsobena ať již úmyslně, či 

nikoliv. Dodavatel mohl například začít odebírat svůj vstupní materiál u jiného 

subdodavatele, který ovšem nemá požadovanou kvalitu tohoto materiálu. Abychom zajistili 

stabilitu kvality tohoto materiálu, byl s dodavateli vytvořen seznam schválených a 

ověřených subdodavatelů. V případě, že dodavatel bude chtít, či bude z jakýchkoliv důvodů 

nucen odebírat materiál od jiného subdodavatele, nezahrnutého v uvedeném seznamu, má 

dodavatel povinnost informovat nás o změně dodavatele a musí zažádat o jeho uvedení do 

seznamu schválených a ověřených subdodavatelů. 

Neméně důležitou kategorií je i lidský faktor. Jako nejpravděpodobnější příčina vzniku a 

neodhalení neshod bylo stanoveno nedostatečné proškolení k daným činnostem. Jestliže 

pracovník není dostatečně proškolen, vzniká tak obrovské riziko vzniku, či neodhalení 

neshody. Je-li například nedostatečně proškolen operátor ve výrobě, vzniká tak možnost, že 

nedodrží daný technologický postup. Není-li řádně proškolen operátor kontroly, ať již 

vstupní, mezioperační nebo výstupní, hrozí zde riziko neodhalení neshody. Tento problém se 

může vyskytnout nejen u našeho dodavatele, ale i u nás. Pro zlepšení této možné příčiny 

vzniku a neodhalení neshod byl rozšířen harmonogram školení na širší obsahové spektrum 

a také jeho délka byla navýšena. Stejný požadavek byl stanoven i u našich dodavatelů. 

Jak z této analýzy vyplývá, existuje velké množství příležitostí pro zlepšování a to nejen u 

našich dodavatelů, ale i u nás. V rámci spolupráce s našimi dodavateli budou průběžně 

stanovovány cíle, které napomohou zlepšování kvality produktů u našich dodavatelů a tedy 

následně i u nás. Dodavatelům bude v případě potřeby poskytnuta i nezbytná pomoc z naší 

strany tak, abychom zajistili co nejvyšší možnou kvalitu. 

V nevyhnutelných případech však budou dodavatelům hrozit i případné sankce za 

opakované nedodržení stanovených požadavků na kvalitu. 

8.8 Integrace Six Sigma v rámci celé organizace 

Posledním krokem této metodiky je integrace Six Sigma v rámci celé organizace. Pouze 

zapojením všech pracovníků můžeme dlouhodobě dosahovat těch nejlepších výsledků. 
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V rámci tohoto kroku byla vybrána vhodná místa pro umístění vyhodnocených klíčových 

ukazatelů výkonnosti a jejich vizualizace. Zpřístupněním těchto informací všem pracovníkům 

a jejich zviditelněním na frekventované místo vzbudíme jejich zájem o výkonnost daných 

procesů. 

Zároveň byla nastavena dlouhodobá měření zvolených klíčových ukazatelů výkonnosti, 

které budou nadále průběžně vyhodnocovány. 
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9. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla analýza měření výkonnosti procesů s využitím přístupu 

metodiky Lean Six Sigma a klíčových ukazatelů výkonnosti organizace (KPI). V této 

diplomové práci byla stanovena metodika měření výkonnosti procesů, rozšířená oproti 

základní metodice Lean Six Sigma o výběr vhodných klíčových ukazatelů výkonnosti, 

stanovení jejich cílových hodnot a v neposlední řadě také o vhodnou vizualizaci získaných 

výsledků. Tato navržená metodika byla také ověřena v praxi. 

Ověřením této navržené metodiky byly získány cenné informace, které byly společnosti 

prospěšné v rámci zlepšování kvality procesů i produktů. Také byly získány údaje pro 

zlepšování kvality u našich dodavatelů a zavádění nápravných opatření. 

V rámci dalšího rozvoje této metodiky a zvyšování výkonnosti procesů a produktů je 

vhodné ve společnosti nadále pokračovat v měření vybraných klíčových ukazatelů 

výkonnosti, jejich průběžném hodnocení a vizualizaci, ale také je vhodné analyzovat nově 

získávané hodnoty s hodnotami naměřenými již dříve. Získáme tak přehled o vývoji procesů 

v delším časovém horizontu, což nám může poskytnout další velmi cenné údaje. 

Tato diplomová práce může být využita jako podklad a návod pro organizace, které chtějí 

začít se zaváděním metodiky Lean Six Sigma v rámci svých procesů, ale také pro organizace, 

které již s touto metodou zkušenosti mají a chtějí ji rozšířit o další možnosti jejího možného 

zlepšení. 
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