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A. Aktuálnost zvoleného tématu
Zvolené téma pokládám za velmi významné jak z hlediska teoretického, tak i 

praktického uplatnění. Tento význam, a tím i aktuálnost tématu, vyplývá ze základní 
skutečnosti, že doktorand řeší problematiku aplikace nových poznatků DOE a 
metodiky Six Sigma u průmyslových výrobků na příkladu vysokotlakového 
vstřikovacího čerpadla. Jde o náročné, ale účinné nástroje zlepšování kvality a řešení 
problémů.
Závěr bodu A
Řešené téma je aktuální.

B. Cíle práce
(zhodnocení vytčených cílů práce a zhodnocení, jak disertant stanovené cíle splnil)

Na str. 31 jsou formulovány cíle disertační práce poněkud nešťastným způsobem. 
Popsané cíle se prolínají s metodikou práce, tedy jak budou plněny. Cíle mají být 
formulovány jednoznačně a metodika v samostatné kapitole práce, což chybí. Na 
definované cíle má navazovat řešení daného cíle, zejména včetně dílčích cílů. Hlavním 
cílem práce je aplikace nových poznatků DOE a metodiky Six Sigma u výrobků, 
tvořených velkým počtem komponent.

Tento cíl a další dílčí cíle jsou řešeny v 5. a 6. kapitole v dostatečném rozsahu a 
hloubce. Pátá kapitola řeší návrh rozšířeného modelu Six Sigma pro aplikaci při řešení 
problémů a šestá kapitola řeší aplikaci modifikovaného modelu D-MAIC-S na řešení 
reklamace vysokotlakého vstřikovacího čerpadla. 
Závěr bodu B

Vytčené cíle práce jsou splněny, nicméně splnění dílčích úkolů je třeba hledat v celém 
textu.

C. Zvolené metody zpracování a postup řešení
(vyjádření ke zvoleným metodám a k postupu řešení problému)

Práce neobsahuje samostatnou kapitolu obsahující metodiku řešení zadaného 
cíle/cílů. Lze však vyhledat, že k základním metodám práce patří metoda Six Sigma, 
model C-DMAIC-S, metodika Shainin RedX, global 8D, DOE, Paretův diagram apod. 
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Velmi důležitou použitou metodou je experimentální práce s komponenty 
vstřikovacího čerpadla.
Závěr bodu C

Zvolené metody a postup řešení problému je třeba hledat v celé práci, použité metody 
nejsou obsaženy v samostatné kapitole. Nicméně v celé práci je postupováno metodicky.

D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem
(vyjádření k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu studenta)

V práci lze najít původní a nové poznatky v těchto směrech:
a) v návrhu modelu C-DMAIC-S metody Six Sigma a jeho praktickém ověření; 

model je rozšířen o modul „ochraň“ s cílem ochránit zákazníka před symptomy 
problému až do zavedení trvalých nápravných opatření a o modul 
„standardizuj“ s preventivním charakterem,

b) v poznatcích získaných při provádění detailních analýz metody Six Sigma, které 
poskytují cenné informace o slabých a silných stránkách metody Six Sigma,

c) ve výsledcích srovnávacích analýz s metodou Shainin RedX a Global 8D, které 
přinášejí poznatky o účinnosti a zvýšenou efektivnost metody Six Sigma 
v diagnostické etapě.
Jako přínos pro praxi lze označit:

d) aplikaci upravených metod na řešení problému s kvalitou vysokotlakých 
vstřikovacích čerpadel,

e) ukázky realizace plánovaných experimentů se 4 až 5 faktory,
f) vyřešení problému zadírání vnitřního přechodového čerpadla.

Závěr bodu D
Celkově lze ocenit rozsáhlý objem získaných informací a dat z oblasti nástrojů 

zlepšování kvality včetně jejich vylepšení a řešení problémů nekvality, rozsáhlé 
plánované a prováděné experimenty s dosaženými konkrétními výsledky zabezpečení 
kvality a spolehlivosti části vysokotlakého vstřikovacího čerpadla.

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru
(vyjádření k významu pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru)

Specifický význam předložené práce pro praxi spočívá v konkrétních návodech a 
ukázkách aplikace vylepšených nástrojů a metod pro zlepšování kvality a řešení problémů na 
příkladu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla. Autor přispěl i k rozvoji vědního oboru 
managementu kvality doplněním a vylepšením stávajících metod a nástrojů zlepšování kvality
a řešení problémů.
Závěr bodu E

Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru je prokazatelný a odpovídá charakteru 
a výsledkům disertační práce. Technici kvality dostávají návod, jak aplikovat zdokonalené 
pokročilé metody při řešení reálných problémů s kvalitou výrobků.

F. Publikační aktivita disertanta
(vyjádření publikační aktivitě disertanta)

V práci je uvedeno 7 publikací autora, vždy jako jediný autor a všechny 
v anglickém jazyce. Z toho dvě publikace jsou v databázi SCOPUS.
Závěr bodu F
Podle mého názoru je publikační aktivita doktoranda plně vyhovující.
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G. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň
(vyjádření ke struktuře disertační práce, k formálnímu zpracování a k jazykové úrovni)

Disertační práce je vypracována v rozsahu 135 stran včetně obrázků a tabulek a 
dále obsahuje 3 přílohy. K práci nebyl přiložen autoreferát. Disertační práce je po 
formální stránce zpracována s pečlivostí a pěknou grafickou úpravou s minimálním 
počtem překlepů. Práce obsahuje 42 citací jak domácích, tak především zahraničních 
autorů. V práci jsou řádně uvedeny seznamy obrázků, tabulek a příloh. V práci 
postrádám seznam zkratek. Pokud jde o strukturu práce, chybí samostatná kapitola 
metodika práce.
Závěr bodu G

Disertační práce, z hlediska formálního a jazykového zpracování, je na solidní úrovni.

H. Připomínky k disertační práci
(konkrétní připomínky k disertační práci)

V rámci obhajoby doporučuji, aby doktorand dále zaujal stanovisko k těmto 
problémům a dotazům:
1. Disertační práce je předložena v českém jazyku, ale obsahuje hodně anglických 

slov, někde i bez překladu, např. tabulka 2.3.1 na str. 8 a jinde.
2. V práci někde prolínají termíny jakost a kvalita, např. str. 9. Je třeba používat 

pouze jeden termín v celé práci.
3. V práci je velmi často používán termín zadření, ale myslí se tím proces zadírání.

Termín zadření znamená ukončení požadované činnosti, s hřídelem vstřikovacího 
čerpadla se nedá otáčet. 

4. Je překlad anglického slova contain  a český termín ochraň ekvivalentní?
5. Termín počet vad (není vždy vhodné plošně užívat termín vada, v tomto případě 

jde samozřejmě o poruchu) na 0 km není logický, když určitou dobu provozu 
motor pracoval do poruchy vstřikovacího čerpadla, vysvětlete.

6. V kapitole 6.1.3 by mohl být podrobnější popis funkce vstřikovacího čerpadla.
7. Po jaké době provozu bylo možné endoskopem pozorovat poškození vnitřního 

ozubeného kola gerotoru? Je to skutečně nouzové ochranné opatření?
8. Na několika místech práce je porušena racionální zásada, že kvalita stejného 

objektu by měla být kontrolována jenom jednou, a to u dodavatele – proč?
9. Jak probíhala zkouška na zadření u přechodových čerpadel s axiální vůlí 7 

mikrometrů – str. 65?
10. Obr. 6.5.4 je těžko čitelný - str. 78.
11. Jak si představujete zatížení hřídele vysokotlakého vstřikovacího čerpadla 

motorem?
12. Proč se čerpadlo zkouší s testovacím olejem a nikoliv s motorovou naftou? Proč se 

kontrola čerpadla točivým momentem provádí na sucho (bez jakékoliv náplně) –
str. 112?

13. Na str. 116 je zmínka o aktualizaci FMEA návrhu a procesu bez jakéhokoliv 
výsledku – vysvětlete. Proč nebyla zařazena metoda FMEA do řešení poruch 
vstřikovacího čerpadla?

Obecnější otázky do diskuse a k řešenému tématu:
1. Pokud byste neznal uvedené nástroje a metody zlepšování kvality a řešení 

problémů, dospěl byste (s využitím pouze inženýrské intuice, znalosti konstrukce a 
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technologie a se stejným časovým fondem při řešení problému (defektu, poruchy) 
přechodového čerpadla) ke stejným doporučením a závěrům, tj.:
a) zavést kontrolu čerpadel endoskopem,
b) zavést manuální protáčení čerpadlem včetně protáčení za sucha s měřením 

točivého momentu,
c) rozšířit axiální mezeru přechodového čerpadla o 6 µm,
d) zavést kalibraci disku a
e) vrátit se k subdodavateli B?

2. Ke kterému z těchto doporučení, byste bez znalosti nástrojů zlepšování kvality a 
řešení problémů, vůbec nedospěl?

Závěrečné zhodnocení
(celkové zhodnocení disertační práce a jednoznačné vyjádření, zda oponent práci doporučuje
nebo nedoporučuje k obhajobě)

Disertační práce pana Ing. Jana Kosiny má jak badatelský, tak i experimentální 
charakter a představuje výsledky rozsáhlého výzkumu problematiky vybraných 
nástrojů a metodik zlepšování kvality a řešení problémů a jejich aplikace na řešení 
reklamace vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. Práce se vyznačuje důkladností ve 
zlepšení a uplatňování dostupných metodik při řešení praktického problému. Výše 
uvedené připomínky a dotazy nesnižují celkovou vysokou hodnotu a přínos 
vypracované disertační práce pro vědeckou i odbornou veřejnost ve výrobních 
organizacích. Doktorand prokázal výborné schopnosti k samostatné tvůrčí badatelské, 
výzkumné i experimentální práci. Předložená práce splňuje požadavky kladené na 
disertační práce a v souladu s § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a 
doporučuji ji k obhajobě ve studijním oboru Řízení průmyslových systémů. V případě 
úspěšného obhájení doporučuji udělit vědeckou hodnost Ph.D.

V Praze, dne 30. listopadu 2016.

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
...................................................

jméno a podpis oponenta




