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Úsobrno č.p. 79 

679 39 Úsobrno 

 

Oponentský posudek 
 

k disertační práci Ing. Jana Kosiny na téma „Aplikace nových poznatků DOE a metodika Six Sigma  

u výrobků tvořených velkým počtem komponent“. 

 

1) Aktuálnost zvoleného tématu 
 

Celková světová ekonomická globalizace, zvyšující se odpovědnost za výrobek a silné konkurenční prostředí 

nutí firmy neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků i služeb. Proces neustálého zlepšování je pro firmy, 

zejména v odvětví automobilového průmyslu, každodenní záležitostí a i nutností pro zajištění 

konkurenceschopnosti firmy.  

Vzhledem k tomu, že v České republice je v současnosti přibližně 20% průmyslu nějakým způsobem 

propojeno s automobilovým odvětvím, lze prezentování a publikování poznatků z aplikace metod zlepšování 

(jako je například Six Sigma) považovat za velmi aktuální a potřebné.  

 

2) Struktura disertační práce, jazyková a grafická úroveň  
 

V kapitole 2 autor disertační práce stručně popsal a porovnal metodiky zlepšování. Zejména Demingův PDCA 

cyklus, Six Sigma, Shainin RedX, Global 8D, Lean Six Sigma. Dále zde autor popsal i některé nástroje používané 

v rámci těchto metodik, např. Project Definition Tree, Isoplot, Component Search. 
 

Kapitola 3 je věnována DOE a možnosti využití Split-Plotu, který umožňuje zkrátit dobu experimentu. 
  

Kapitola 4 je věnována cílům disertační práce. Očekával bych, že zde budou jasně a jednoznačně definovány 

dílčí cíle a případně kroky, pro prezentování „Aplikace nových poznatků DOE a metodiky Six Sigma u výrobků 

tvořených velkým počtem komponent“.  Autor zde však poněkud rozsáhleji popisuje rozdíly mezi Six Sigma a 

Shainin RedX a nutnosti modifikovat cyklus DMAIC. Většina z toho mohla být popsána v dalších „řešitelských“ 

kapitolách. Naopak o DOE je zde jen obecná zmínka na straně 32 ve smyslu, že je potřeba použít progresivních 

metod pro snížení počtu faktorů a využití nových přístupů pro znáhodnění experimentů.  
 

V kapitole 5 se autor věnoval návrhu upraveného modelu pro řešení problémů metodikou Six Sigma, přičemž 

navrhl model C-DMAIC-S. V kapitole pak teoreticky popisuje aplikaci tohoto modelu, kde se i hlouběji 

zaměřuje na zvýšení účinnosti navrženého modelu v diagnostické etapě.  
 

Kapitola 6 je zaměřena na praktickou aplikaci navrženého modelu C-DMAIC-S na konkrétním problému, jimž 

bylo selhávání vstřikovacích čerpadel. Autor v této kapitole podrobně prezentuje řešení problému s využitím 

nejrůznějších metod metodiky Six Sigma a Shainin RedX v jednotlivých etapách C-DMAIC-S modelu. Výsledky 

jsou zde názorně prezentovány formou grafů, tabulek, schémat, popř. fotografií vadných dílů. Je důležité 

zmínit, že pro ověření kořenových příčin autor opakovaně použil metodu DOE s aplikací SPLIT-PLOT plánů. 

Rovněž jsou zde doložena i nápravná a preventivní opatření, která byla přijata, aby zamezila opakovanému 

výskytu problémů a reklamacím ze strany odběratelů i koncových zákazníků. 

Celkově je praktická část disertační práce zpracována na velmi dobré úrovni. 
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V kapitole 7 autor zhodnotil přínos disertační práce. 
 

Disertační práce je zpracována na dobré jazykové úrovní. Práce je velmi dobře doplněna o přehledné tabulky, 

grafické a obrázkové přílohy.   

  

3) Splnění cíle disertační práce 
 

Cílem práce byla aplikace nových poznatků DOE a Six Sigma při řešení konkrétního problému výrobku, který 

je tvořen větším počtem komponent. 

Řešeným konkrétním problém bylo zadírání vstřikovacích čerpadel. Problém autor disertační práce řešil 

aplikací metodiky Six Sigma v navrženém C-DMAIC-S modelu.  Při řešení autor použil širokou paletu metod a 

nástrojů, které jsou používány jak v rámci metodiky Six Sigma, tak Shainin RedX a to včetně metody DOE 

s aplikací Split-Plot plánů.  

Problém byl navrženým postupem vyřešen a lze tedy konstatovat, že cíl práce byl splněn.  
 

Jako drobný nedostatek vidím to, že Plánování experimentů je v práci věnováno méně prostoru, než by se 

vzhledem k názvu disertační práce očekávalo.  

Naopak velmi pozitivně hodnotím velmi názornou prezentaci použitých metod a nástrojů a jejich výsledků 

v rámci navrženého C-DMAIC-S modelu metodiky Six-Sigma a to včetně využití metod a nástrojů u nás méně 

známé metodiky Shainin RedX.  

 

4) Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 
 

Autor prakticky prokázal, že použitím navrženého modelu a jednotlivých metod a nástrojů, lze účinně najít 

příčiny problému, efektivně stanovit opatření a účinnost opatření následně ověřit a to i u složitých dílů. 

Využitím Split Plot plánů u DOE lze dosáhnout úspory času i finančních prostředků firmy.  

 

5) Závěr 
 

Autor disertační práce prokázal velmi dobré znalosti v daném oboru a i schopnost samostatné tvůrčí práce. 

Disertační práci doporučuji k obhajobě.  

 

6) Otázky k obhajobě 

  

V rámci obhajoby by autor mohl popsat způsob řešení problémů ve firmě před aplikací v disertační práci 

popsaného postupu. A dále v jaké roli nebo na jaké úrovní autor disertační práce působil při řešení 

popisovaného problému, viz. strana 46. 

 

 

 

V Úsobrně:  2.12.2016 

 

Ing. Martin Dudek, Ph.D. 

Představitel vedení pro kvalitu  

Sklárny Moravia, a.s. 


